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Beseda uredništva

Pred vami je nova številka Občinskega lista, prva v letošnjem letu. V njej smo se, s sliko in besedo, še enkrat
sprehodili v praznični čas veselega decembra, kjer dogodkov in prireditev res ni manjkalo. Kljub turobnim
časom pa je bilo veselo in zabavno in kar ni zanemarljivo, družili smo se ljudje dobre volje iz vseh koncev
naše občine pa tudi iz soseščine.
Z nekaj zamude so se končno
oblikovali odbori in komisije občinskega sveta, nekoliko pozneje kot smo napovedali v prejšnji
številki lista. Poslovniška in proceduralna določila terjajo svoj
čas, vendar upamo, da se bodo
stvari vpeljale v normalen način
delovanja in da bodo prevladale
želje po čimboljšem delovanju
občine in zadovoljevanju potreb
občanov. Pričakovati je, da bodo
naši izvoljenci odgovorno opravljali svoje naloge, tako kot so jih
v prejšnjem mandatu, in imeli
pred sabo celotno skupnost. Problemov in želja je zagotovo več,
kot bo denarja v občinski blagajni. Kaj več o tem pričakujemo od
odgovornih na drugih straneh
lista.
V januarju so po krajevnih skupnostih potekali zbori krajanov,
kjer smo se seznanili predvsem,
kako poteka izdelava občinskega
prostorskega načrta, enega najpomembnejših aktov za razvoj
občine in medsebojna izmenjava mnenj in informacij o razvoju
občine do leta 2020. Bilo je izpostavljenih kar nekaj žgočih problemov, ki jih bo potrebno rešiti v
naslednjih letih, kot so sistem kanalizacije s čistilnimi napravami
( ali napravo), problem daljnovodov v in ob Renčah, pridobivanje
evropskih in državnih sredstev
za vrsto projektov, ker jih bo iz

občinskega proračuna zagotovo
premalo, pa sanacija vodovodnega omrežja, dograditev omrežja
z optičnim kablom, zbiranje odpadkov itd. Bil je predstavljen tudi
drugačen pogled na nastajanje
občinskega prostorskega načrta in snovanje sistema čiščenja
odpadnih voda. Vse to so dovolj
strokovne in resne teme, da bi jih
obravnavali populistično in politično obarvano.
Nalog in problemov več kot dovolj, zato bo trezen razmislek o
reševanju le teh in določanju prioritet še kako potreben.
Poleg ostalih komisij in odborov
je bil dokončno imenovan tudi
uredniški odbor Občinskega lista
za naslednje štiriletno obdobje.
Sestava uredništva je taka: Vladka Gal, ki je tudi odgovorna urednica, Alenka Gregorič, Renata
Tischer, Katjuša Žigon, Nataša
Podgornik, Bogo Rusjan, ki skrbi še za tehnično in fotografsko
področje in Boris Arčon, ki poleg
skupnih nalog skrbi za uredniško
besedo, pogovor z županom, križanko,… Križanke bodo še naprej
tematske. V pripravi so križanke,
skozi katere bomo skušali predstaviti naše kraje z imeni manjših
zaselkov in področij, ki jih vsi ne
poznamo dobro oz. gredo počasi
v pozabo. Upamo, da bo tudi to
pripomoglo k boljšemu poznavanju našega okolja.
Boris Arčon

Županova beseda

Bogastvo kulturnega in družabnega življenja po naših
krajevnih skupnosti nam je decembra lani
pričaralo čudovit konec leta. Z zadovoljstvom me
navdaja tudi ugotovitev o vse večjem sodelovanju in
povezanosti med krajevnimi skupnostmi pri organiziranju in izvedbi takšnih prireditev.

Sedaj, ko so praznične prireditve mimo, je steklo tudi
delo občinskega sveta in
njegovih organov. V pripravi
je proračun za letošnje leto
in načrt razvojnih programov do leta 2014. Le-ta
zajema vse investicije, ki se
bodo v tem obdobju izvajale. Že prve projekcije so pokazale, da bo želja in potreb
veliko več kot denarja v proračunski blagajni. Potreben
bo temeljit premislek o prioritetah, ki so pomembne za
razvoj krajev in za hitrejši gospodarski razvoj. Tu bodo morale svojo
vlogo odigrati tudi krajevne skupnosti, tako pri pripravi prioritet kot
tudi pri izrabi denarja za vzdrževanje infrastrukture. V ta namen bo v
proračunu namenjenih okrog 150.000 evrov.
V januarju smo organizirali javno razpravo po krajevnih skupnostih,
kjer smo pregledali uresničevanje razvojnega programa 2007 –
2013 in izmenjali poglede in predloge o prioritetah razvoja do leta
2020. Ugotovili smo, da je bil razvoj pravilno zastavljen in da bomo
vse iz dokumentov o razvoju v letih 2007 – 2013 tudi uresničili.
Veliko pozornosti je bilo v razpravah posvečeno občinskemu prostorskemu načrtu in v kateri fazi nastajanja je, iskanju kratkoročnih
in srednjeročnih ukrepov pri preprečevanju škode zaradi poplav in
iskanju najustreznejše tehnične rešitve za čiščenje odpadnih voda,
ki bo za občane najbolj racionalna in stroškovno najbolj ugodna, saj
bo račun v končni fazi prišel v naša gospodinjstva.
Vse te ugotovitve so nam pomagale pri snovanju letošnjega proračuna. Ta bo vsekakor razvojno naravnan. Osnutek proračuna je bil
predstavljen na vseh komisijah občinskega sveta, kjer so ga obravnavali in o njem izrekli svoje mnenje. Skupna ugotovitev je bila, da
je potrebno izčrpati vsa, za letos, s pogodbami predvidena sredstva. Projekti, ki zajemajo taka sredstva, so: rekonstrukcija primarnih
vodov vodovodnega omrežja v Oševljeku, Martinučih in Merljakih
in izgradnja šole in vrtca na Vogrskem. Seveda pa poleg teh del
potekajo še dela v Volčji Dragi, kjer postavljamo pločnik, meteorno
kanalizacijo in razsvetljavo, DRSC pa obnavlja in širi most čez potok Bazaršček pri železniškem prehodu, kar občutijo mnogi krajani
zaradi vožnje po obvozni poti. Žal nam ni uspelo med ta dela uvrstiti
še obnovo vodovoda, ker še nismo prejeli odgovora o celoviti rešitvi
čiščenja odpadnih voda, tako da bomo ta dela izvajali v drugi fazi,
omrežje pa bo vkopano v cestišče. V pripravi so še nekatera dela
v različnih krajih občine, v februarju pa pričakujemo tudi uporabno
dovoljenje za mrliško vežico v Renčah. Naj na tem mestu poudarim,
da je sestavljanje proračuna potekalo zelo konstruktivno in da so pri
tem sodelovali vsi zainteresirani s posameznih področij. Če bo vse
po sreči in načrtih, bi v aprilski številki Občinskega lista lahko proračun bolj konkretno predstavil in obrazložil.
Župan Aleš Bucik
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Vaja skupnih reševalnih enot v Renčah
Reševalna vaja nam je pokazala, da so ekipe in člani glavnega soorganizatorja Civilne
zaščite Občine Renče-Vogrsko izjemno angažirani za skupni uspeh ter s svojo off-road
in konjeniško ekipo nadvse sposobni delovati
na težko dostopnih terenih kot so na primer
obrežja rek. Ekipe so pokazale tudi izredno
pripravljenost za oskrbo večjega števila ljudi,
ki bi bila potrebna ob večjih naravnih nesrečah, ko je potreba postaviti začasna bivališča
ter poskrbeti za prehrano oškodovanih.

Na in ob starem Renškem mostu
se je 11.12.2010, v sklopu Civilne zaščite, odvijala ena večjih vaj
reševalnih enot na Primorskem.
Pobudo zanjo je dalo Društvo za
podvodne dejavnosti Soča iz Nove
Gorice, ob praznovanju 30. obletnice društva. Reševalna vaja se je odvijala v sklopu 20. tradicionalnega
božičnega potopa, ki je organiziran
vsako leto v Renčah, v reki Vipavi
ter gosti potapljače iz cele Slovenije.
Kot prva sta sodelovanje pri organizaciji vaje
ponudila štab Civilne zaščite občine RenčeVogrsko s svojimi enotami ter regijski štab

 Ekipa prve pomoči Nova Gorica
 Podvodna reševalna služba Slovenije
Prvotni namen in cilj vaje je bil prikaz delovanja in usklajevanja delovanja različnih služb
ter spoznavanje ekip in opreme posameznih
enot. Cilj je vsekakor bil dosežen saj je na vaji
uspešno sodelovalo kar 123 reševalcev.
Osnovna predpostavka vaje je bila nesreča
motornega vozila s štirimi potniki. Vozilo naj
bi zdrsnilo s cestišča, se prevrnilo, zadelo
mimoidočega pešca in zaustavilo na bregu
reke Vipave, pred Renškim mostom. Pešec
je poškodovan obležal na cestišču, en potnik
ukleščen v vozilu, dva naj bi iz vozila padla v
vodo, pri čemer je enemu uspelo splavati do
kamnite pregrade jezu, drugi pa je pogrešan.
Zadnji potnik naj bi po nesreči zbežal iz prizorišča nesreče.

Medsebojno usklajenost so na vaji pokazali tudi ekipa prve pomoči Renče-Vogrsko z
ekipo za prvo pomoč Nova Gorica in nujno
medicinsko pomoč Nova Gorica. Pri svojem
prvem skupnem sodelovanju so se z usklajenim delovanjem izkazali tudi potapljači ter
ekipa jamarjev Renče-Vogrsko. Jamarji so
prikazali način reševanja čez vodo, ki je bila
na reki Vipavi narasla zaradi dolgotrajnega
dežja. Izdelali so ‚vrvno žičnico‘ ter čez reko
uspešno in varno prepeljali potapljače ter
‚poškodovane‘ osebe. Potapljači Podvodne
službe Slovenije pa so pokazali, da lahko
kljub težkim razmeram, kot je kalna in hladna
voda, s pomočjo izpopolnjenih tehnik, poiščejo potopljenega ponesrečenca.
Policija je na vaji demonstrirala iskanje oseb s
službenim psom ter skupaj z gasilci pokazala
profesionalen pristop pri reševanju v prometni nesreči in reševanju iz ponesrečenega
avtomobila.
Na reševalni vaji se je preizkusilo in predstavilo posebno vozilo Hovercraft (amfibijsko vozilo na zračno blazino), ki lahko vozi tako po
kopnem kot po vodi in nudi veliko pomoč pri
transportu opreme in reševalcev. Tovrstno

Civilne zaščite Primorske. Poleg so sodelovali še:
 Policija PP Šempeter ter enota službenih
psov Miren
 Gasilska enota Nova Gorica
 Prostovoljno gasilsko društvo Šempeter
 Ekipa za nujno medicinsko pomoč Zdravstvenega doma Nova Gorica
 Civilna zaščita Nova Gorica
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Zahvala vsem,
ki ste pomagali
pri prireditvah
Prednovoletni čas je bil v naši občini vesel, pester in zanimiv.

vozilo se izkaže predvsem pri poplavah in
razmočenem terenu, kjer lahko za razliko od
drugih vozil pride do kritičnih območij.
Da je vaja odlično uspela in jo je v bodoče še
potrebno organizirati so ocenili ocenjevalci
vaje, ki so jo sestavljali strokovnjaki iz posameznih področij: potapljanje, gasilstvo, civilna zaščita ter inšpektorica za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami.

Prisotni na reševalni vaji so povedali:
»Moje osebno mnenje je, da so vaje namenjene zato, da se učimo, da vidimo kje bi se
dalo kaj izboljšat, da se spoznamo, družimo ...
Prav tako vaja v Renčah je bila z namenom
prikazat vse službe, ki lahko sodelujejo na takih nesrečah zame uspešna, tako, da se že
veselim naslednjih vaj predvsem pa sodelovanja.«
Joško Bizjak, vodja potapljaške enote GENG

Na smrekah so se prižigale lučke, na ogled
so bile razstave, poslušali smo koncerte, navduševali so nas klubi in društva, organizirana so bila srečanja, na zasneženem starem
placu smo pričakali dedka mraza, imeli smo
priložnost za ogled vaje, ki jo je izvajala civilna
zaščita s službami, ki sodijo zraven.
Za silvestrovo smo se od starega leta poslovili v renški kotalkarski dvorani, ki je bila, kot
vedno, pravljično okrašena.
Vse te prireditve je moral nekdo organizirati
in v njih vtkati del sebe, zato so tudi vedno
uspele.
Ne morem mimo dejstva, da smo ljudem in
okolju prijazna podeželska občina.
V kolikor bo volja nas vseh, kjerkoli in kadarkoli pristopiti, mislim, da bodo občina in
krajevne skupnosti tudi v bodoče pomagale
soustvarjati za dobrobit nas vseh.

Po zaključku vaje so si prisotni lahko ogledali
demonstracije vozil in opreme. Republiška
ekipa NUS (neeksplodirana bojna sredstva)
se je predstavila s svojimi vozili in primerki
granat ter bomb. Policija je prikazala še iskanje nelegalnih drog s pomočjo izučenega
psa, ekipe prve pomoči pa demonstrirale
reanimacijo ter prvo pomoč poškodovanim
osebam.

»Vaja ni pokazala samo uspešne izvedbe,
ampak je to celo presegla. Do izraza je namreč prišel smoter nesebičnosti in pomembnost sodelovanja tudi z drugimi subjekti, z
drugimi društvi in ljudmi dobre volje iz širšega območja, ne samo iz okvira lokalne skupnosti, ki določeno pomoč potrebuje. In kar
je še pika na i: stkale so se vezi prijateljstva
in sodelovanja med prostovoljci iz našega lokalnega okolja in enako mislečimi iz širšega
okolja. Naučili smo se in učimo se sodelovati
in pomagati, brez iskanja materialne podlage
za to in takšni se med seboj družimo.«
Milivoj Perkon, poveljnik CZ Renče-Vogrsko
DPD Soča Nova Gorica
Marjan Čubej

Občinski list  Občina Renče - Vogrsko  februar 2011

Ob tej priložnosti bi se z županom
Alešem Bucikom rada zahvalila
prav vsem, ki ste se odzvali vabilu
za sodelovanje in pomagali pri izvedbi prireditev.
Podžupan
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Božično - novoletni koncert Pihalnega
orkestra Vogrsko

Številne prireditve v mesecu decembru v Občini Renče-Vogrsko, je zaključil Pihalni orkester Vogrsko z božično- novoletnim koncertom. Koncert, ki se je letos prvič odvijal v Veliki dvorani obnovljenega kulturnega
doma v Bukovici, se je odvil na praznik samostojnosti in enotnosti 26.
decembra.
Pihalni orkester Vogrsko in dirigent Tomaž Škamperle sta poslušalce na letošnji
božično- novoletni koncert povabila v nov
kulturni hram naše občine- v kulturni dom
Bukovica. Koncert morda res ni bil tako obsežen kot navadno, sta pa zelo dobra akustika
in prijeten ambient dvorane poslušalcem ponudila odličen kulturni program.

Kovač s solistko Špelo Saksida na kovaškem nakovalu.
Godbeniki so letos v goste povabili domači
Moški pevski zbor Lijak 1883 Vogrsko ter Lesene rogiste iz Kresnic pri Litiji.
Ustanovitelj skupine rogistov, Jože Setničar je lastnik že 80 lesenih rogov, ki jih
izdeluje iz različnih vej, ki jih najde po naših
gozdovih. Iz lesenih rogov so rogisti na dan
koncerta privabili različne melodije, od narodnih, domačih zvokov do zabavne popevke
La cucaracha.

Koncert so godbeniki zaključili z izvedbo
skladbe Sveta noč skupaj z moškim pevskim
zborom Lijak 1883 Vogrsko ter tradicionalnim Straussovim Radetzkyim maršom.
Pihalni orkester Vogrsko in njegov predsednik Miloš Gregorič se zahvaljujeta vsem,
ki so jim pomagali pri letošnji izvedbi koncerta, predvsem pa Občini Renče- Vogrsko,
Krajevni skupnosti Bukovica- Volčja Draga ter
Samuelu Baši, ki je poskrbel za ozvočenje.
Godba pa je v novem letu že pričela z intenzivnimi vajami, saj jih letos čaka mednarodno
tekmovanje v Splitu, v aprilu mesecu, prav
tako se bo državnega tekmovanja udeležil
šolski orkester Vogrsko.
Nataša Podgornik
Foto: Bogo Rusjan

Vogrinska godba je koncert pričela s sklopom koncertnih skladb tujih avtorjev. Seagate ouverture nas je popeljala v čudoviti podvodni svet morskih deklic, udarna Džingiskan
pa po poteh slavnega mongolskega cesarja
in vojskovodje. S skladbo Gonna flay now pa
je občinstvo podoživelo filmsko uspešnico
boksarja Rocky-a. V sklopu slovenskih skladb
so nam godbeniki postregli, z že skoraj zimzeleno melodijo Andreja Šifrerja, Za prijatelje, koračnico Zlatorog in Avsenikovo, Lepo
je biti muzikant. V zadnjem delu koncerta nas
je godba navdušila še s čarobnimi božičnimi
skladbami, med katerimi je izstopala skladba
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Silvestrovanje v Renčah

Tistega večera na zadnji dan leta nam je kotalkarska
dvorana v Renčah ponujala vse: dobro voljo, smeh,
glasbo, ples, užitkov za vse naše čute.
Žene dobre volje, pridnih rok z
Vogrskega, iz Bukovice, Volčje
Drage in Renč so se potrudile, da
so se stojnice ponašale s pecivi,
ki bi jih zavidala vsaka slaščičarna.
Novemu letu smo nazdravili
skupaj, tako zelo razpoloženi, da
ni zmoglo nič zmotiti te idile druženja in povezanosti.

Zato se naslednje leto vidimo spet, mar ne ?

Hvala vsem tistim, ki ste
ponudili roko, da smo
skupaj ustvarili ta večer.
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Rdeči križ Nova Gorica je v letu 2010 opravil
veliko nalog v Občini Renče - Vogrsko

Območno združenje Rdečega križa Nova Gorica je v
sodelovanju s krajevnimi organizacijami Rdečega križa Renče, Bukovica in Vogrsko v letu 2010 opravilo
veliko humanitarnih in ostalih aktivnosti za občanke
in občane občine Renče-Vogrsko.
Najpomembnejši program organizacije je vsekakor socialni program, ki je namenjen za in v korist ljudi, ki so se znašli v stiski. Pri
izvajanju tega programa posebno pozornost namenjamo socialno ogroženim posameznikom
in družinam, ranljivim skupinam
prebivalstva ter starim, bolnim,
invalidnim in osamljenim osebam. Na podlagi odločb občine
Renče - Vogrsko smo poravnali
nujno potrebne položnice za normalno življenje 11-im družinam
v skupnem znesku 4.185,18
evra. Položnice so se nanašale
predvsem na strošek elektrike,
komunalnih storitev, najemnine,
vodarine, kurjave, itd.. Poleg občinskih odločb je Rdeči križ nudil
dodatnih 1.900 evrov finančne
pomoči ter materialno pomoč v
obliki prehrambnih paketov (delitev se izvaja v najetem skladišču)
v skupnem znesku preko 5.000
evrov.
V letu 2010 so nas prizadele
hude poplave, ki so veliko škodo
naredile tudi občanom in krajanom občine Renče- Vogrsko.
Tako občina kot Rdeči križ sta
takoj pomagala prizadetim. Prvo
roko so ponudili nekateri člani
ekip Prve pomoči Rdečega križa

občine Renče Vogrsko, vzporedno pa smo na RK začeli zbirati
finančna sredstva. Na podlagi odločbe občine smo 34 družinam
pokrili strošek elektrike in vode
za dva meseca v skupni višini
4.700 evrov. Poleg tega pa je RK
namenil 11-tim prizadetim družinam 10.616 evrov.
Skupaj s štabom civilne zaščite
smo ustanovili še drugo ekipo
Prve pomoči. Dodatnih pet prostovoljcev smo opremili z vso potrebno opremo ter jih s 70-urnim
tečajem usposobili za nudenje
prve pomoči. Ekipi prve pomoči
sta sedaj pripravljeni takoj priskočiti na pomoč občanom občine
Renče-Vogrsko in širši okolici.
Ena ekipa se je letos udeležila
tudi regijskega preverjanja znanja
iz Prve pomoči v Cerknici, za te
člane smo organizirali tudi dvodnevno dodatno usposabljanje
na Debelem rtiču.
V mesecu maju smo pripravili
srečanje krvodajalcev, ki se je
odvijalo v Kulturnem domu Bukovica. Srečanja se je udeležilo
približno 250 krvodajalcev, ki
so ob zabavnem programu, uradnem delu in skromni pogostitvi
z veseljem zapustili prizorišče.
Preko naše organizacije se je na

krvodajalske akcije odzvalo preko 2500 krvodajalcev. Posebno
pozornost namenjamo tudi starejšim, tako smo skozi celo leto
izvedli čez 250 obiskov starejših
ter jih ob koncu leta 130 tudi obdarili. Rdeči križ Renče je pripravil
srečanje starejših, katerega se
je udeležilo 104 starejših oseb.
Da nismo pozabili na najmlajše
dokazuje dejstvo, da smo ob Tednu RK prvošolcem predstavili
dejavnost Rdečega križa, osmim
otrokom smo priskočili na pomoč
pri nakupu šolskih potrebščin, pet
otrok iz socialno šibkih družin je
brezplačno letovalo na enotedenskih počitnicah v Mladinskem
zdravilišču in letovišču Rdečega
križa, pri novoletnem Živ – žavu
smo spekli in razdelili okrog 500
palačink, …
Ob različnih prireditvah se prostovoljci RK z veseljem vključijo

v pripravo peciva, izkupiček od
prodaje za pomoč pa je vedno
namenjen pomoči potrebnim.
Radi bi poudarili še aktivnost pri
izvedbi predavanja o temeljnih
postopkih oživljanja, sodelovanju
z Društvom prostovoljnih krvodajalcev iz Štarancana, čistilni akciji,
itd. Vse te naše aktivnosti smo
tudi predstavili na enourni oddaji
na TV Primorka ob dnevu prostovoljstva.
Aktivnosti, ki jih je Rdeči križ izvedel v občini Renče – Vogrsko,
je ogromno, za to gre zahvala
predvsem vsem prostovoljcem
RK, donatorjem, … predvsem pa
občini Renče - Vogrsko, ki vsako
leto sofinancira programe Rdečega križa.
Nova Gorica, 26.01.2011		
Rdeči križ Nova Gorica
Aleš Markočič, sekretar
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Božično novoletna kotalkarska revija v Renčah

Pepelka navdušila občinstvo

Zgodbo za letošnjo revijo, so si
mladi kotalkarji skupaj z vodstvom
kluba izbrali vsem poznano pravljico o Pepelki.

Božično
novoletna
kotalkarska
revija v
Renčah

Poleg »Pepelke« in seveda princa, so izvrstno odigrali svoje vloge prav vsi nastopajoči
na čelu z mačeho in sestrama, kralj, pa dvorjani, vojaki, sluga, poštar, dobra vila in seveda
vse Pepelkine prijateljice živalice s ptički in
miškami na čelu. Manjkala ni niti kočija.
Za nepozabno prizorišče, čudovito kočijo,
veličasten grad in »skromno« Pepelkino sobico, so kot vsako leto poskrbeli pridni starši in
prijatelji kotalkanja, ki so se odrekli marsikateri
prosti uri ter popoldneve in večere preživljali
na kotalkališču.
Svojo točko so pokazale tudi mlade kotalkarice, ki so si nadele ime Mek stajl in so lansko pomlad sodelovale v šovu Slovenija ima
talent.

So trenutki, ki se nas dotaknejo na
poseben način in si jih za večno
zapišemo med prijetne spomine.
Naši dragi kotalkarji so nas v soju stoterih
lučk , z glasbo, s plesom in s čudovitimi kostumi zmogli popeljati v svet pravljice, svet
princes in princev.
Včasih beseda HVALA ne zmore povedati
vsega, zato vam raje poplačamo z nasmehom in žarom v očeh.
Z vsem spoštovanjem do vašega izjemnega dela in odprtosti za druge, vam želimo z
vso iskrenostjo reči HVALA. Hvala predsednici Neli Pregelj in njeni čudoviti ekipi.
S hvaležnostjo Lučijana Martinuč in
varovanci VDC- jev od tu in drugod.
(A.G.)

Občinski list  Občina Renče - Vogrsko  februar 2011

V soboto 11. in v nedeljo 12. decembra se
je v renški kotalkarski dvorani odvijala tradicionalna Božično novoletna kotalkarska revija.
V sobotnem popoldnevu so najprej gostili oz.
pred premierno zaplesali za varovance primorskih VDC-jev, ki so bili nad kotalkanjem
navdušeni že lani, ko so si ogledovali revijo,
letos pa prav tako.
Druga predstava se je odvijala na sobotni večer, tretja pa v nedeljo.
Za šolarje iz Renč in okolice, so mladi kotalkarji predstavo ponovili še dvakrat.
V veliko veselje vseh, je bila dvorana vsakokrat polno zasedena
In kar je najlepše, ko so se obiskovalci vračali
na svoje domove, so bili ne samo zadovoljni
in prijetno presenečeni, bili so očarani.
MR
Foto: Bogo Rusjan
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Pri nas delamo…

Vogrsko, Gradnjo prizidka osnovni šoli na Vogrskem trenutno ovira Oševljek, nadaljevanje izgradnje vodovoda Renče-Oševljek
slabo vreme. Kljub temu pa naj bi bila gradbena dela zaključena do
septembra meseca.

Volčja Draga, širitev mostu čez Bazaršček pri železniških rampah

Volčja Draga, izgradnja pločnika ob cesti Volčja Draga-Šempeter

Pomoč Aleksandri in Neli Saksida
Na pobudo Nedeljka Gregoriča iz Volčje
Drage in sodelovanja podžupana občine
Renče-Vogrsko Radovana Rusjana je
Rotary klub iz Nove Gorice v prednovoletnem času osrečil družino Saksida iz Bukovice in jo obdaroval s 1.000 evri denarne
pomoči. Denarno pomoč je izročil predsednik Rotary kluba dr. Lucijan Cenčič. Aleksandra Saksida in njena hčerka Neli sta
invalidki in poleg tega sta bili med jesenskimi
poplavami močno prizadeti.
Rotary klub iz Nove Gorice je humanitarna
organizacija, ki je v trinajstih letih obstoja v
Novi Gorici pomagala že veliko pomoči potrebnim.
Bogo Rusjan
Foto: Bogo Rusjan
Občinski list  Občina Renče - Vogrsko  februar 2011

10

iz krajevnih skupnosti

Božični dobrodelni koncert v Renčah

Župnijska Karitas Renče je v soboto, 22. januarja organizirala tradicionalni dobrodelni božični koncert.
Zbrana sredstva je namenila centru
ECCE HOMO (Glejte, človek), ki
ga ustanavlja zaporniški duhovnik
Robert Friškovec.

Nabito polno župnijsko cerkev v Renčah so
napolnili glasovi osmih pevskih zborov, ki so
v čudovito zapetih pesmih sporočali božično
skrivnost: mešani župnijski pevski zbor
Gornji Logatec, mešani zbor »Ciril
Silič« Vrtojba, župnijski zbor Krkavče, moški zbor »Pergula« – Sv. Peter

Center Ecce homo je zasnovan kot hiša, v
kateri bo delovalo sedem programov zaporniškega vikariata: program za zaprte osebe,
program za žrtve kaznivih dejanj, program
za družine, program za delavce v zaporih,
program za prostovoljce, ki spremljajo zaprte osebe, program po prestani kazni in program za Slovence zaprte v tujini.
Občinski list  Občina Renče - Vogrsko  februar 2011

(Istra), mešani zbor »Rado Simoniti«
Dobrovo, mešani župnijski pevski
zbor »Sv. Anton« Kobarid z mešanim
zborom »Canto, ergo sum« iz Tolmina, mešani župnijski zbor Kristusa
Odrešenika Nova Gorica in domači
župnijski zbor.
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Program so z glasbenimi vložki dodatno
popestrili Rebeka in Ela Stres, Jernej
Kobal, Jakob Drusany in Meta Vodopivec.
Večer so zaključili združeni pevski zbori, ki so
pod taktirko domačega župnika Slavka
Hrasta zapeli štiri božične pesmi in nikoli
izpeto pesem Sveta noč. Praznično vzdušje
so obogatile melodije, ki jih je iz cerkvenih
orgel mojstrsko izvabil organist Uroš Cej.
Ob poslušanju čudovitih božičnih melodij
se je ponovno dotaknilo naših src sporočilo
božične noči: Slava Bogu na višavah in mir
ljudem na zemlji.
Nastopajočim pevskim zborom je podžupan
občine Renče-Vogrsko Radovan Rusjan
podelil spominska priznanja, Marica Kobal
pa jih je obdarila z domačimi kruhki v obliki
violinskega ključa, ki jih je sama spekla. Priznanja zborom in vabila za koncert je lepo
oblikoval Matjaž Bizjak, da je prireditev nemoteno potekala je poskrbel Uroš Kobal z
domiselno projekcijo.

Spoštovani organizatorji,
nastopajoči in vsi navzoči!

Na žalost se letos nisem mogel osebno udeležiti dobrodelnega koncerta, ki ste
ga pripravili v župniji Renče in s tem želite podpreti izgradnjo Centra Ecce
homo – Glejte, človek.
Pravzaprav sem bil zelo vesel pobude, da bo ponovno organiziran koncert, kar
mi daje zavest, da mnogi ljudje pričenjajo čutiti z idejo Centra, ki je potreba
znotraj slovenske Cerkve in celotne družbe, za vse skupine, ki so na kakršenkoli
način povezane z besedo zapor.
Če bi me kdo vprašal bi sicer želel, da Center že stoji in daje potrebno vsebino današnjemu človeku, vendar se zavedam, da je potrebno tudi to, da ljudje
pričenjajo čutiti s samo idejo Centra in s potrebami, ki niso tako redke med
nami. Prepričan sem, da bo Center zrasel, ko bosta tako zavest med ljudmi in
tudi finančna podpora dovolj zrela.
Pred novim letom sem zaprte osebe povabil, da mi napišejo nekaj misli o svojem razmišljanju po prestani kazni… Naj jih potom teh besed nekaj uporabim:
»Če bi mogel zaključit stavek – česa me je po koncu zapora najbolj strah.
Tega, da se preprosto ne bom znašel v življenju, da sedaj lahko načrtujem
možnosti, ampak ko bom pršu ven se pa vse lahko spremeni. 5 let je kr dolga
doba. Upam, da mi bo uspelo.«

Žal se koncerta ni mogel udeležiti zaporniški
duhovnik Robert Friškovec, ki pa je poslal
zahvalno pismo in ga je zaključil z besedami:
»HVALA vsem nastopajočim za odziv
na povabilo pri oblikovanju koncerta,
HVALA organizatorjem in nenazadnje
HVALA tebi človek, ki si daroval svoj
čas in prišel na ta koncert in s svojim
darom daroval del sebe za drugega
človeka.«
Večer so nastopajoči in obiskovalci zaključili
z druženjem v dvorani krajevne skupnosti in
si obljubili: Nasvidenje čez leto dni. Da je bilo
druženje res prijetno, so poskrbele pridne gospodinje in gospodinjci župnije Renče.
Melanija Kerševan
Foto: Bogo Rusjan

»Zdaj sem četrtič v zaporu. Vsakič ko sem padu noter sem si delov neke načrte, da bo drugače, ko pridem ven, da bom naredil to pa ono pa tretje. Zdaj si
ne delam nobenih načrtov več, kar bo pa bo. Vem da bom odpikov to kazen do
konca. Osem mescev še pol bomo pa videl kaj bo.«
»Zdaj, ko gre zapor h koncu me je pravzaprav postalo šele strah, kaj bo, ko
bom prišel ven. Kot da stojiš pred zaprtimi vrati in ne veš kaj te čaka, ko se
bodo odprla. Upam, da bo vse v redu in da se ne vidiva več tukaj. Se pa dobiva
zunaj na kakšni kavi. Pa ti bom povedal več kako mi gre.«
»Glejte, človek« - besede, ki si jih kličem vsak dan v spomin in ki so spodbuda
pri opravljanju poslanstva. Prepričan sem, da tudi preko današnjega koncerta
spremljate ti dve besedi. Človek v jaslih, Človek med nami in Človek na križu.
Da bi znali vedno znova odpirati oči in videti, ter slišati človeka.
HVALA vsem nastopajočim za odziv na povabilo pri oblikovanju koncerta,
HVALA organizatorjem in nenazadnje HVALA tebi človek, ki si daroval svoj čas
in prišel na ta koncert in s svojim darom daroval del sebe za drugega človeka.
Robert Friškovec
zaporniški duhovnik
Občinski list  Občina Renče - Vogrsko  februar 2011
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Gregorčičeva pot živi
Gregorčičevo spominsko pot smo
Renčani v sodelovanju s KS Gradišče nad Prvačino odprli oktobra
lani. Da jo marsikateri posameznik
izkoristi za sprehod in boljše počutje, je znano, želeli pa smo si organiziranih skupin, ki bi spoznavale
Gregorčičevo delo in njegov neprecenljiv pomen in tudi spoznavale
naše kraje. Tudi te želje se počasi
uresničujejo. 26. januarja letos je
pohod opravilo okrog 150 dijakov iz novogoriške gimnazije pod
vodstvom profesorja Kravosa in še
dvanajst njihovih učiteljev. Pred začetkom pohoda so jih sprejeli predstavniki
Kulturnega in turističnega društva Renče,
domačin in pesnik Radivoj Pahor pa jim je v
nagovoru orisal zgodovino Renč in značilnosti kraja ter nato spregovoril še o nastanku in
pomenu Gregorčičeve poti. Dijaki so se nato
po skupinah odpravili po poti na Gradišče,
kjer so jih sprejeli še predstavniki KS Gradišče

in jim predstavili kraj, kjer je Gregorčič preživel 21 let svojega življenja.
Da bo spominska pot res zaživela, dajejo slutiti napovedi še nekaterih skupin, predvsem
šolskih, katerih odločitve so odvisne tudi od
vremenskih dogajanj, ki pa v tem času niso
bila ravno prijazna.
Boris Arčon

Slikarska skupina
Vse leto 2010 je bilo za nas zelo pestro. V januarju smo z mentorico Jano Dolenc pričeli
s tečajem ki smo ga zaključili v mesecu decembru. Obdelali smo precej likovnih zvrsti
kot so : impresionizem , ekspresionizem , kubizem, secesija , začeli smo tudi z modernim
slikarstvom –abstrakcija.
Del tečaja smo posvetili risanju v naravi v
Staranzanu, dela, ki so nastala tam pa smo
razstavili skupaj z slikami Burbonk v Renčah
za Mohorjevo.
Na povabilo društva ljubiteljev vrtnic iz Nove

Gorice smo organizirali extempore v vrtu
Burbonk na Kostanjevici nad Novo Gorico
Nastale slike smo postavili na ogled v avli
HIT-ove poslovne stavbe na dan otvoritve
praznika vrtnic, saj je bilo to del dogajanja ob
prazniku vrtnic.
Extempore na Vogrskem,ki je bil v programu
že za pomlad, se je zgodil šele v jeseni. Slike
Vogrskega in okolice smo razstavile 14. 9. v
dvorcu Vogrsko, na dan ko je bil tam koncert
mladih godbenikov iz Sežane pod taktirko g.
Pegana.

Ob otvoritvi Gregorčičeve poti 16.10.2010
smo priredili extempore na temo Simon Gregorčič. Ustvarjale smo ob vsej poti od Gradišča do Renč. Nastala so čudovita dela, ki
bodo razstavljena v Renčah v letošnjem letu.
Ob koncu leta smo kot vsako leto tudi me
popestrile Božično- Novoletni program z razstavo v Renčah. Na ogled smo postavile od
mentorice Jane Dolenc. izbrana dela ki so
nastajala čez vse leto na tečaju, po likovnih
zvrsteh. Prisotne je na otvoritvi razstave pozdravil g. Borut Zorn- predsednik KS Renče ,
Ana Lipušček pa je celotno dogajanje popestrila z prijetno glasbeno točko.
Pred nami je leto 2011 in s tem nove naloge
in novi izzivi. V skupino in s tem tudi v Društvo za kulturo turizem in razvoj so pristopile
štiri nove članice – ena od teh je iz sosednje
Italije.V januarju se je začela naša redna vadba seveda z mentorico g. Jano Dolenc.
Prvo razstavo v letu 2011 bomo postavljali
5. marca v pobratenem Staranzanu, takoj za
tem, že 24. 3. pa bo otvoritev razstave naših
slik v razstavnem paviljonu Hipermarketa v
Novi Gorici.
Tudi v naprej želimo z našim delom bogatiti
dogajanja v naši občini in drugje.
Za slikarsko skupino : Hema Jakin
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Aktivnosti društva za kulturo,
turizem in razvoj Renče
Komaj dobro leto staro društvo je v
lanskem letu uspešno organiziralo
številne dogodke, ki so popestrili
življenje v kraju in k sodelovanju
pritegnili lepo število krajanov.

V začetku leta smo gostili člane amaterske
gledališke skupine iz Vrtojbe z veseloigro »Pa
je resnica res tako boleča?«
Marca je bilo v Renčah prav posebej živahno.
Koroški kantavtor Adi Smolar je ob zvokih
kitare pripravil nepozaben večer, prepleten z
zvoki njegovih družbeno kritičnih, družinskih
in ljubezenskih pesmi ter številnimi nauki, nagovori in hudomušnimi zgodbami, s katerimi
je navdušil občinstvo. Na prvi pomladni dan
so člani turističnega društva Brest iz Brestovice pri Komnu zaigrali veseloigro Darilo, igro
kmečkega vsakdana, ki je kljub enoličnosti
lahko prav zabaven. Dočakali pa smo tudi
prvo Renško šalamijado. Kar 23 vzorcev šalamov iz Renč in okoliških vasi se je potegovalo za naslov najboljšega po oceni strokovne žirije in občinstva. Najboljši pridelovalci so
bili uradno nagrajeni, neuradno pa pohvaljeni
s strani številnih ljubiteljskih pokuševalcev, ki
smo z veseljem zagrizli v ponujene dobrote.
Iz Dornberka so prišle članice glasbene skupine Suenos. Dobro glasbeno izobrazbo in
prirojen talent so izkoristile pri pripravi glasbenih točk, ki so jih izvedle na samostojnem
renškem koncertu.
Poletje je zaznamoval krajevni praznik Mohorjevo, v okviru katerega smo skupaj s KS
Renče in domačimi društvi pripravili pester
program prireditev. Medgeneracijsko srečanje z vodilno temo »Čar vode« in otvoritev
razstave slik amaterskih slikark iz Renč in
okolice sta bili uvodni prireditvi praznovanj, ki
so se nadaljevala s sobotno prireditvijo »Vipava naše mladosti«, s katero smo želeli opozoriti na dogajanja v in ob reki Vipavi v preteklosti in takratno vzdušje vsaj delno predstaviti
mlajšim generacijam. Osrednja prireditev je
naslednji dan potekala na Starem placu, kjer
so se predstavili predstavniki zaselkov s prikazom dogodkov iz življenja renškega zidarja
in pokušino tradicionalnih renških jedi.
Številni ljubitelji Goriškega slavčka so se razveselili ureditve in odprtja Gregorčičeve poti,
zgodovinske in sprehajalne poti, ki poteka
med Renčami in Gradiščem po hribu Rabatovec. Obiskovalci se med sprehodom po
slikoviti poti s pomočjo osmih informacijskih
tabel seznanijo z življenjem in delom velikega
pesnika. V zgibanki, izdani ob otvoritvi poti,
je zapisano : »Pot ponuja številne možnosti
za spontane in organizirane obiske ljudi vseh

generacij, od predšolske do šolske mladine,
učiteljev, članov različnih društev, prijateljskih
skupin, družin in posameznikov.« Lepo vabljeni!
Tudi v naši občini živijo ljudje z motnjami vida.
Na pobudo Medobčinskega društva slepih in
slabovidnih Nova Gorica smo pripravili prireditev Čutim drugače, ki jo je spremljala razstava pripomočkov, ki jih slepi in slabovidni
uporabljajo v vsakdanjem življenju, in razstava njihovih umetniških del.
Amaterske slikarke iz Renč in okolice so bile
v minulem letu zelo aktivne. Udeležile so se
slikarskih extemporov v Starancanu, na Vogrskem, v Drežnici, na Kontanjevici nad Novo
Gorico in v Renčah ob odprtju Gregorčičeve
poti. Svoja umetniška dela so razstavljale na
petih razstavah. Slikarke so se izobraževale na področju različnih tehnik slikanja, tudi
modernejših (kubizem, secesija, abstrakcija),
v prihodnje pa že načrtujejo nove tematske
razstave.
Eno osnovnih poslanstev društva je ohranjanje starih običajev in etnoloških posebnosti
kraja. Tako smo v društvu v preteklem letu
začeli z nekaterimi projekti, s katerimi smo
obudili skoraj pozabljeno preteklost našega
kraja. Izdelava rekonstrukcije renške noše, po
značilni Šantlovi upodobitvi dekleta v renški
noši iz začetka 20. stoletja, je končana. Opravljeno je unikatno delo, podprto s strokovnimi nasveti poznavalcev kulture oblačenja
omenjenega obdobja in prizadevnim delom
domačink. Praznična moška in ženska noša
sta bili prvič predstavljeni na Mohorjevem,
nastajanje noše pa smo predstavili na razstavi.
Od druge polovice 19. stoletja pa do 2. svetovne vojne so dekleta in žene z Goriške odhajale v Egipt. V spomin renškim materam in
dekletom, ki so doživele usodo Aleksandrink,
smo začeli z zbiranjem in urejanjem gradiva
s takratnega obdobja. Mnogo je fotografij,
zgodb, zapisov, razglednic, pisem, oblek,
predmetov. Da bi vse zbrane zgodbe predstavili tudi današnjim generacijam, pripravljamo v marcu razstavo in prireditev, posvečeno renškim Aleksandrinkam.
Tudi za naše kraje velja, da stara ledinska in
hišna imena izginjajo iz naše zavesti in spomina, večina imen ni nikjer zapisanih, poznajo jih samo še starejši Renčani. Velika škoda
je, če bi se pozabila, zato smo začeli z zbiranjem in popisom starih imen. Zbiranje še ni
zaključeno, zato ob tej priliki ponovno pozivamo krajane, da nam le-ta sporočijo.

Kaj pa letošnji začetek leta? V začetku marca si bomo lahko v Kulturni dvorani Renče
ogledali gledališki predstavi. V drugi polovici
marca pripravljamo Renško šalamijado, upamo, da bo tudi letos bera šalamov vrhunska
in številčna. 26. marca bo otvoritev razstave
o Aleksandrinkah v Renčah. Na otvoritvi se
bodo predstavile tudi članice Društva kmečkih žena Prvačina s predstavo »Moda iz baula« in hudomušnimi zgodbami tistega časa.
Vabljeni na prireditve in občni zbor društva,
na katerem bomo podrobneje spregovorili
o našem delu in prisluhnili vašim idejam za
prihodnost.
V pričujočem zapisu ne omenjamo tistih, ki
so s svojim predanim delom pripomogli k
uspešnemu delu društva v preteklem letu.
Hvala krajevnim in občinskim institucijam za
sredstva in pomoč. Hvala številnim posameznikom, članom in nečlanom društva: srčnim ljudem dobre volje, ki ste kakorkoli dodali
svoj prispevek k izvedbi programov.
Janja Lipušček

Miklavžev
koncert za
otroke na
Vogrskem
December je mesec, ko nas obiščejo dobri možje. Prvi izmed njih je
Miklavž. Na Vogrskem so mu pripravili sprejem starši otrok in šolski
pihalni orkester.

V petek, 3. decembra 2010 je na Dvorcu
Vogrsko šolski pihalni orkester pod taktirko
dirigenta Tomaža Škamperleta izvedel že
tradicionalni Miklavžev koncert. Mladi godbeniki so predstavili nov repertuar, ki so ga
začeli vaditi s pričetkom šolskega leta, predstavili pa so tudi učenci godbeniške šole in
navdušili številno občinstvo s svojimi nastopi.
Program so s plesnimi in pevskimi točkami
ter recitacijami popestrili učenci osnovne
šole Vogrsko in otroci iz vrtca. Program sta
povezovali Tina Saksida in Nuša Hvalica. Ob koncu koncerta je otroke obiskal sam
Miklavž v spremstvu angelčkov in parkeljnov
in pridnim otrokom razdelil darila.
Nuša Hvalica
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Predpraznično medgeneracijsko
prepletanje dogodkov

Pred pričetkom adventnega časa smo s sodelovanjem cvetličarke Darje Marvin in učencev Osnovne šole Lucijana Bratkoviča Bratuša ter s
pomočjo prostovoljk Društva upokojencev Renče izdelovali adventne
venčke.
Med izdelovanjem venčkov je učenka Tajda
Pregelj spraševala prisotne starejše gospe o
pripravah na praznovanje in praznovanju božičnih in novoletnih praznikov v njihovih otroških
letih. Pripovedovanja so bila zelo zanimiva, saj
so v tistem času božič in novo leto praznovali
zelo drugače kot sedaj.

či so se starši odpravili k polnočnici, na katero
otrok niso pustili. Takrat božič ni bil dela prost
dan.
Naši adventni venčki so krasili mize na tradicionalnem novoletnem srečanju »Podajmo si
roke« v telovadnici osnovne šole, kjer so se srečali udeleženci treh generacij.
Nekaj dni kasneje je na šoli učence obiskala
nekdanja učiteljica slovenščine Gabrijela Likar, ki je živela v krajih, za katere sama pravi, da
je Bog ravnico postavil pokonci.
Opisala jim je, kako je v svoji mladosti preživljala božično-novoletne praznike.
Priprave na praznike so se navadno začele že v
septembru, saj je potem mah, ki je bil potreben
za jaslice, prekrila debela snežna odeja.
Naredili so smrečico, nanjo obesili bombone,

Gospe so povedale, da so hodile na »našo«
šolo, na kateri so dopoldan imeli pouk, potem
pa so se odpravili do dvorane, kjer so imeli prireditev, na kateri jih je obiskal dedek Mraz in
vsakemu podaril kakšno malenkost. Okrasili so
šolo in smrekico, sicer z revnejšimi okraski, ki so
jih večinoma izdelali sami.
Doma Božiček pri večini ni nosil darov. Nosil jih
je Miklavž, ki pa je običajno prinesel šolske potrebščine in sadje, redkokdaj pa tudi sladkarije.
Božič je bil tipičen družinski praznik, ki so ga
vedno praznovali v krogu svoje družine. Okrasili
so hišo in smrekico (prav tako s skromnejšimi
okraski - po smrekici so obesili piškote, zaradi
katerih so otroci komaj čakali konec božičnega
časa, da so lahko piškote pojedli. Ni jih motilo
niti to, da so bili suhi). Jaslic niso izdelovali, saj
večina ni imela dovolj denarja. Za božič je bilo
tipično pecivo potica in maslen kruh. OpolnoObčinski list  Občina Renče - Vogrsko  februar 2011

katere so otroci že pred koncem praznikov, brez
dovoljenja, pojedli, namesto njih pa v ovojčke
zavili kamenčke. Naredili so tudi jaslice, za katere so že mesec prej posejali žito.
Njihova mama je za božič spekla potico, v katero je naribala čokolado, preostanek, ki pa se ni
dal naribati, je pustila svojim otrokom, ki so si ga
razdelili in ga z veseljem pojedli.
Miklavž je pri večini nosil malenkosti, ki so se jih
skromni otroci zelo razveselili.
Na božični večer so se odpravili k polnočnici.
Pot do cerkve je bila prekrita s snegom, po katerem so gazili, v rokah pa so držali petrolejke,
ki so jim razsvetljevale pot.
Gabrijela Likar je še dodala, da je že res, da takrat niso dobili takih daril, kot jih dobijo otroci
sedaj, in so živeli v revščini, so pa bile družine
veliko bolj povezane, kot so sedaj.
Da bi si otroci še lažje predstavljali predpraznični čas v starih časih, smo, ponovno v sodelovanju z OŠ in nekaterimi prostovoljkami Društva
upokojencev Renče, organizirali peko piškotov
in peciva po starih receptih.
Otroci so navdušeno pripravljali testo, valjali in
oblikovali različno pecivo. Nekateri so izdelovali
piškotke z modelčki, drugi so oblikovali rogljičke
in kvašene ptičke. Nekaj peciva so po pečenju
ustvarjalno okrasili z limonino glazuro.
Tako kot nekoč so tudi naši učenci s piškoti
okrasili smrečico, ki je krasila šolsko jedilnico. Z
ostalim pecivom pa so naslednji dan pogostili
vse otroke v vrtcu in učence ter učitelje na šoli.
Otroci so bili nad vsem dogajanjem zelo navdušeni, gospe pa so bile vesele, da so mlajšim
generacijam lahko prenesle nekaj znanja in
spominov iz svoje mladosti.
Tanja Podgornik,
organizatorka dejavnosti v »Hiši pravih srečanj«
Dorina Vončina Kodelja, pedagoginja na OŠ Lucijana
Bratkoviča Bratuša Renče
Tajda Pregelj, učenka 8.b razreda
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»Podajmo si
Srečanje s pobratenim
roke« srečanje Štarancanom
Vsakoletno novoletno srečanje
z učenci OŠ
občinskih svetnikov pobratenga
mesta Štarancan (Staranzano) in
Renče
članov sveta Krajevne skupnosti
Tudi letos je tradicionalno decembrsko srečanje članov Društva upokojencev Renče z učenci Osnovne
šole Lucijana Bratkoviča Bratuša
uspelo.

V priprave je bilo vpetih kar nekaj naših članov in, kar je še bolj razveseljivo, tudi več učiteljev kot pretekla leta. V goste smo povabili
predstavnike upokojencev iz Staranzana, s
svojo prisotnostjo so nas počastili župan in
podžupan občine in predsednik sveta Krajevne skupnosti Renče. Šolarji so prepevali, plesali, recitirali in pričarali praznično vzdušje. V
telovadnici je bilo čutiti medgeneracijski preplet, saj so bili otroci med starejšimi - nekateri
tudi s svojimi nonoti in nonami, na tribuni pa
so dogajanje spremljali njihovi starši. 150-im
starejšim udeležencem so naklonili svojo prijaznost tudi mladi natakarji in natakarice pod
mentorstvom učiteljice gospodinjstva, ko so
postregli večerjo. Učiteljicam, ki so zasnovale pester kulturni program in skupaj z otroki
polepšale naše srečanje, gre iskrena zahvala,
še posebej Nataši Domazet, Dorini Vončina
Kodelja in Almi Gregorič.
Za organizatorje srečanja, prostovoljce, je bil
to delovni praznični 5. december - Mednarodni dan prostovoljcev. Za starejše, člane našega društva pa spet enkratna priložnost za
druženje s svojimi prijatelji, znanci in potrditev, da so nam vsem v Renčah, kjer bivamo,
še vedno pomembni.
Zmaga Prošt

Renče je tokrat potekalo na Frlanovi kmetiji na Vogrskem.

Prijateljem iz Štarancana se je predstavil novoizvoljeni Svet krajevne skupnosti iz Renč
s predsednikom Borutom Zornom na
čelu. Bilo je to srečanje mlade generacije, ki
je obljubila zavzetost v sodelovanju in ohranjanju tradicije, ki je kovala cesto v združeno
Evropo. Pišemo o mladi generaciji iz Renč in
Štarancana, kjer ima najmlajši svetnik samo
22 let.
Poudarili so podporo skupnemu projektu sodelovanja na višjem nivoju, ki naj privede do
temeljite rekonstrukcije doma krajevne sku-

pnosti v Renčah in knjižnice v Štarancanu v
okviru evropskega projekta INTEREG III.
Ob prijaznem kramljanju, ki sta ga dopolnila
tudi oba župana, Aleš Bucik in Lorenzo
Presot, so se rojevale nove zamisli o predstavitvi skupne poti, ki bo naslednje leto zapisala
že 35 let.
Ob slovesu so besede prerasle v pesem in
zadovoljni obrazi gostov in gostiteljev so zagotovilo, da bo naslednje leto v Štarancanu
tudi veselo.
Katjuša Žigon

Strokovna ekskurzija v Idrijo

V decembru smo se člani upravnega odbora Društva upokojencev Renče
skupaj s prostovoljci, mentorji raznih delavnic, krožkov in jezikovnih tečajev podali na strokovno ekskurzijo v Idrijo.
Zakaj smo izbrali prav Idrijo? Mesto, ki se je
pred 500 leti skupaj z odkritjem živega srebra začelo razvijati v kotlini sredi hribovite in
z lesom bogate pokrajine, ima danes sloves,
ki presega slovenske meje. Vse to so zgradili
ljudje s trdim delom, vztrajnostjo in zavedanjem, da to dediščino zapuščajo naslednjim
rodovom.
Ker v naši »Hiši pravih srečanj« deluje tudi
klekljarski krožek, smo obiskali »Čipkarsko
šolo Idrija«. Šola je v strokovnih krogih doma
in po svetu prepoznavna in uveljavljena institucija. Seznanili so nas s pomenom ohranjanja in razvijanja znanja ter izobraževanja na
področju idrijske čipke, pomembnega dela
slovenske kulturne dediščine.
Zelo vznemirljiv je bil ogled najstarejšega
dela idrijskega rudnika živega srebra - »Antonijevega rova«. Najprej smo si ogledali zanimivo multimedijsko diaprojekcijo o življenju

in trdem delu rudarjev in njihovih družin.
Preoblečeni v rudarska oblačila smo se pod
strokovnim vodstvom nato odpravili v podzemni svet rudarjev. Spoznali smo del zgodovine drugega največjega rudnika živega srebra
na svetu.
Na gradu Gewerkenegg smo si ogledali stalno razstavo - 5 stoletij rudnika živega srebra
in razvoja mesta Idrija. Poleg rudarske razstave smo si ogledali še prikaz razvoja idrijske čipke in čudovite izdelke pridnih idrijskih
žena. Na koncu smo vstopili še v muzejsko
delovno sobo pisatelja Franceta Bevka, ki jo
krasi pisateljeva bogata knjižnica.
Bili smo tudi v akvariju, za katerega pravijo,
da je najlepši v Sloveniji. Oglede smo zaključili s kulinarično specialiteto » idrijski žlikrof«,
ki je pri Evropski uniji zaščiten kot krajevna
posebnost.
Tekst in slike Anka Vrtovec
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Občni zbor društva upokojencev
Bukovica-Volčja Draga
Leto smo zaključili z željo biti boljši.
Po končanem uradnem delu smo na tisti decembrski večer prisluhnili koncertu božičnih
pesmi. Nastopili so: mešani pevski zbor SONTIUS iz Nove Gorice, vokalna skupina CHORUS 97 iz Mirna, fantovska skupina ANTON
KLANČIČ iz Mirna ter naš mešani pevski
zbor Društva upokojencev Bukovica-Volčja
Draga, ki pa še nima imena.
»Posladek« večera pa je bil skupni nastop
vseh treh zborov. Nadaljevali smo z druženjem med seboj v duhu prihajajočih praznikov.
Renata Tischer
Foto: Bogo Rusjan

Lansko leto smo zaključili z občnim zborom društva v kulturnem
domu v Bukovici. V predlaganem
dnevnem redu smo med drugim
poročali o delovanju društva v letu
2010.

V letu 2010 se je zgodilo kar veliko stvari.
Ustanovili smo mešani pevski zbor, ob 8.
marcu smo obdarili starejše nad 90 let, v
aprilu ob otvoritvi nove kulturne dvorane
in ob občinskem prazniku smo organizirali
večer poezije, pesmi in plesa. Gostili smo
pevske zbore, tamburaški orkester Danica iz
Dobravelj, pevski zbor dveh zakonskih parov
iz Lokovca ter folklorno skupino s Šentviške
planote.
Udeležili smo se vseslovenske čistilne akcije
Očistimo Slovenijo v enem dnevu, izpeljali
okroglo mizo na temo Modernizacija pokojninskega sistema.
Zelo uspešno deluje delavnica ročnih del – v
juliju so člani predstavili tudi svoje prve izdelke na razstavi.
Pohodov nismo v celoti realizirali; izpeljali
smo samo dva; s pohodi nadaljujemo v letošnjem letu.
Julija smo se prijetno zabavali ob pevskem
zboru France Prešeren iz Skopja, ki smo ga
gostili v naši občini. Slovenci, ki živijo v Makedoniji, so bili prijetno presenečeni nad srečanjem. Istočasno pa smo razstavljali rezbarska, likovna in ročna dela naših upokojencev.
V avgustu nas je vabil župan na skupno srečanje vseh treh društev iz naše občine. Srečanje je organiziralo Društvo upokojencev
Bukovica-Volčja Draga.
Odlično so uspela vsa organizirana športna
srečanja v naši občini.
Organizirali smo tečaj digitalne fotografije in

delavnico za izdelovanje novoletnih čestitk.
Pripravili smo drugo okroglo mizo, v decembru smo obdarili vse starejše nad 80 let,
sodelovali smo pri pripravi tradicionalnega
silvestrovanja v telovadnici osnovne šole
v Renčah, na smrekah vseh treh krajevnih
skupnosti smo prižigali lučke in organizirali
tri izlete.

Zdrava in varna starost

Prvega decembra lanskega leta se je v Mušičevi dvorani »dogajala« druga okrogla miza, ki jo je pripravilo Društvo upokojencev iz Bukovice in
Volčje Drage.
Tudi jaz si bom izposodil rek W. Shakespearja, ki ga je prebrala predsednica društva
upokojencev: »Pa starost prileze naskrivaj in
te trdno objame, razbije te in vrže v kraj, iz rok
ti veslo vzame.«
Ta stavek nam veliko pove, starost res prileze
neslišno, vendar največkrat s posledicami,
bodisi zdravstvenimi ali psihičnimi.
Tischerjeva je poudarila, da se vedno znova
pojavljajo vprašanja: varno staranje in aktivno
staranje. Večina upokojencev si želi aktivno
starati. Veliko jih zabrede v starost, ne da bi
se zavedali nevarnosti, ki prežijo nanje.
Vse manj hodijo iz hiše, saj ni več ničesar in
nikogar, ki bi jih vzpodbujal.
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Pomoč od zunaj pride v obliki prostovoljcev,
a največkrat prepozno. Poudarila je, da je
prostovoljstvo harmonija novega tisočletja in
začetek nove kulture in solidarnosti.
Na okrogli mizi so sodelovali tudi gostje, in
sicer Ivanka Drnovšček, direktorica Centra
za socialno delo Nova Gorica, Jelka Humar,
direktorica zavoda Klas za Goriško, Vladka
Gal, višja svetovalka za družbene dejavnosti
v občini Renče-Vogrsko, Aldo Ternovec, vodja projekta Starejši za starejše za Primorsko
prostovoljka Eda Velikonja – Podgornik iz Bilj
in drugi. Povezovalec okrogle mize pa je bil
gospod Alojz Vitežnik, predsednik Pokojninske zveze Društva upokojencev Severne Primorske iz Nove Gorice.
Strokovno podkovani so nam predstavili problem staranja in pomoči na domu.
Zadovoljni in polni vtisov smo zapuščali Mušičevo dvorano.
Ta okrogla miza nam je dala veliko pozitivnih
razmišljanj. Upokojencem iz Bukovice in Volčje Drage vse čestitke.
Peter Dolinar
Foto: Bogo Rusjan
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Dedek Mraz v Renčah

December je mesec pričakovanj in prazničnega vzdušja. Dobri možje
kot so Miklavž, Božiček, Dedek Mraz hodijo naokrog in z darili nosijo
pomembno sporočilo. Učijo nas uresničevati želje, ki si jih ob praznikih
izrekamo, da se bodo prijazne besede udejanjile. Učijo pa nas tudi skromnosti in živeti od truda in dela svojih rok, saj ne moremo le čakati na
srečo, ki prihaja po drugih. Ustvarjati jo moramo znati sami.
Še posebna priložnost za to je bila v Renčah
v soboto, 18. 12. 2010, ko sta šola in krajevna skupnost medse povabili Dedka Mraza in
se skupaj z njim spominjali prijetnih trenutkov
življenja.
Priprave so se začele skupaj s Hišo pravih
srečanj že v začetku decembra, ko so učenci pod mentorstvom upokojencev in starih
staršev izdelovali adventne venčke. Vmes so
kramljali in se pogovarjali o tem, kako so v

skupnost Renče, Rdeči križ, Društvo konjenikov, društvo Škulja, Civilna zaščita občine
Renče- Vogrsko, pa še kdo so pripravili stojnice, okrasili prireditveni prostor, poskrbeli za
pogostitev vseh prisotnih, za varnost in pestro dogajanje. Po Renčah je dišalo po klobasah, palačinkah ocvrtih jabolkih in drugih
dobrotah, ki sodijo k takemu praznovanju.
Učenci so v šoli že v zgodnjem popoldnevu
pripravljali okraske, glasbila, pisali lepe želje,

izdelovali lampiončke za sprevod Dedka
Mraza. Ko se je pričakovanje stopnjevalo, so
s svojimi izdelki odšli na Stari plac. Skupaj z
učenci so se veselili in nestrpno pričakovali Dedka Mraza tudi varovanci iz VDC Stara
Gora.
Na stojnicah so se letos predstavili domači
pridelovalci sadja in hrane. Poleg zdravega
načina življenja in prehranjevanja je nujno
poznati tudi zdrav način pridelave hrane. Pomembno je ceniti doma pridelano hrano in
se zavedati, da večino hrane lahko pridelajo
v domačem kraju. O tem so ob svojih stojnicah tudi spregovorili.
Praznovanje se je začelo že v petek zvečer
z naznanilom, ki sta ga skupaj s snegom poslala Dedek Mraz in Babica Zima. Naznanje-

Renčah božično novoletne praznike praznovali nekoč.
Dedek Mraz je letos najprej obiskal in obdaroval otroke v vrtcu v Bukovici in v Renčah.
Otroci so mu pripravili svoj programček in
mu pokazali, kako so ga veseli.
Šolske otroke in kraj Renče pa je obiskal v
soboto 19. 12. 2010. Sprejem so mu pripravili otroci in odrasli, vsak po svojih močeh.
Društvo za kulturo, turizem in razvoj, krajevna
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valci so v idiličnem spremstvu pravih snežink
krajanom naznanili prihod in jih povabili v
družbo Dedka Mraza in Babice Zime. S kočijo so obiskali skoraj vse zaselke v Bukovici
in Renčah.
Še pred prihodom Dedka Mraza so se na prizorišču na Starem placu med seboj pomerili
učenci, starši in krajani v različnih spretnostih
in veščinah. V pravem indijanskem šotoru pa
so se učenci lahko ogreli in pekli klobase.
Dedka Mraza in Babico Zimo je napovedala
babica z vnučkoma, ki je s pomočjo spominov Radivoja Pahorja uprizorila in podoživljala, kako so v Renčah praznovali nekoč. Ko se
je nad Renčami začelo mračiti sta se na kočiji
v spremstvu zajčkov, snežink in medvedov v
množici pojavila Dedek Mraz in Babica Zima,
ki sta letos obdarovala prav vse otroke. Otroci

pa so v zahvalo dobremu možu zapeli nekaj
pesmic. Posebno vzdušje letošnjemu praznovanju je naredil sneg, ki tako poredko zaide v Renče. Tako so vsi prisotni v resnici na
lastni koži in kosteh občutil pravi mraz. Grela
pa je misel, da dobrota lahko obišče vsak
kotiček in sleherno srce. Ne sama ampak z
ljudmi, dobrih misli in dejanj. Zato HVALA
VSEM!
Videoposnetke si je možno ogledati na spletnih naslovih:
http://www.youtube.com/watch?v=-Q_naSg_kRM

in
http://www.youtube.com/watch?v=gtlzJuPGRtY

Občinski list  Občina Renče - Vogrsko  februar 2011

Foto: Bogomir Furlan
Foto: Iztok Arčon

šola

19

Varno na poti v šolo 2010

Nagrajenci pred nagrajeno sliko

Policijska uprava Nova Gorica je 3. decembra organizirala prireditev ob
zaključku 8. likovnega natečaja na temo Varno na poti v šolo. Na natečaju so sodelovali učenci nižjih razredov severnoprimorskih šol.
Med 149 likovnimi deli mladih umetnikov, ki
so prispela na upravo, so izbrali 25 najboljših in jih razstavili.
Nagrada je prišla tudi na POŠ Bukovica. Za
skupinsko delo Varno na poti v šolo so jo pre-

jeli tretješolci Asja Petrovčič, Jure Bizjak
in Miha Lazić. Naša šola je na natečaj
lahko poslala le tri likovna dela in odločitev za je bila zaradi kvalitete del
zelo težka.

Rotaract klub Nova Gorica
pomaga učencem OŠ Renče
Našo šolo je 20. decembra obiskal naš nekdanji učenec, ki je sedaj med drugim predsednik kluba ROTARACT Tomaž Gregorič.
Klub ROTARACT je s predstavo, ki je sicer odpadla (zaradi slabih vremenski razmer igralka
ni mogla priti pravočasno, obiskovalci pa niso
želeli, da jim organizator vrne denar za vstopnice) zbral 525 evrov. To vsoto je podaril
šoli. Denar je šel v šolski sklad in je namenjen
otrokom iz socialno ogroženih družin za pomoč pri plačilu zimske šole v naravi.

Nagrajenci so bili povabljeni na zaključno
prireditev, ki je bila v Dvorani prve slovenske
vlade v Ajdovščini.
Na zaključni prireditvi sta najmlajše pozdravila in jim podelila praktične nagrade direktor
PU Nova Gorica Alojzij Mohar in župan
občine Ajdovščina Marjan Poljšak.
Govornika sta mlade opozorila, da nevarnosti
v cestnem prometu prežijo vsepovsod in da
lahko k večji prometni varnosti in zmanjšanju
števila prometnih nesreč prispevajo prav vsi
udeleženci cestnega prometa, tudi z večjo
previdnostjo in strpnostjo na naših cestah.
Poudarila sta še, da je varnost otrok odvisna
tudi od ravnanja in vzgoje staršev, ki jih morajo seznaniti z osnovnimi prometnimi pravili.
Na koncu sta se še zahvalila vsem, ki s svojim
delom prispevajo k varnejši udeležbi otrok v
cestnem prometu.
Za bogat kulturni program so poskrbeli
učenci OŠ Danila Lokarja iz Ajdovščine pod
vodstvom svoje profesorice Marinke Šuštar in kvartet Policijskega orkestra.
ASJA, JURE IN MIHA – ČESTITAMO
VAM. VSEM OTROKOM IN VSEM
UDELEŽENCEM V PROMETU PA ŽELIMO – VARNO NA VSEH POTEH.
Marta Premrl

V skladu s 44. členom
Zakona o osnovni šoli
objavljam

Simbolično sva ček prevzela ravnatelj Bogomir Furlan in predsednica šolskega parlamenta Mija Lipušček.
Klubu ROTARACT se učenci Osnovne šole
Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče iskreno
zahvaljujemo, saj so z zbranim denarjem
omogočili odhod v šolo v naravi tudi tistim
učencem, ki si je sicer ne bi mogli privoščiti.
Hvala!
Mija Lipušček, 9.a
OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče

RAZPIS ZA VPIS
V 1. RAZRED
OSNOVNE ŠOLE Lucijana
Bratkoviča Bratuša RENČE
in

Podružnične osnovne šole
BUKOVICA
Šoloobvezni so otroci, ki v letošnjem letu
dopolnijo šest let
(otroci rojeni leta 2005).

Vpis bo potekal:
v sredo, 16. februarja 2011
od 7. 30 do 17. ure
in
v četrtek, 17. februarja 2011
od 7. 30 do 16. ure
na OŠ Renče.
Bogomir Furlan
RAVNATELJ
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Obisk v Stari Gori

Ker smo se učenci 5.a razreda OŠ
Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče naučili zaigrati zelo lepo igro,
smo se odločili, da jo predstavimo
stanovalcem Varstveno delovnega
centra v Stari Gori.
Tja smo se odpeljali z učiteljicama Nives
Hvalica in Irmo Bandiera, s tremi kombiji.
Tamkajšnjim stanovalcem smo zaigrali igro
Dobrosrčni lev Lambert. Ko smo prispeli,

VPIS V VRTEC
pri Osnovni šoli Lucijana
Bratkoviča Bratuša
RENČE
V sredo, 16. februarja 2011
od 7.30 do 17. ure
in
četrtek, 17. februarja 2011
od 7.30 do 16. ure
bomo vpisovali otroke v Vrtec Renče in
Vrtec Bukovica.
Vpis bo v prostorih šolske svetovalne
službe na šoli v Renčah.
Ob vpisu bomo zbirali naslednje
osebne podatke otrok in staršev:
 ime, priimek in prebivališče otroka in
staršev,
 datum rojstva in spol otroka,
 EMŠO otroka in staršev in davčno
številko staršev,
 kontaktni naslov, telefonsko številko ali
naslov elektronske pošte osebe, ki je
dosegljiva vzgojitelju v času otrokovega bivanja v vrtcu,
 zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za otrokovo varnost in
delo z otrokom.
Bogomir Furlan
RAVNATELJ

smo se najprej preoblekli, nato pa so se nam
pridružili stanovalci.
Igra nam je šla dobro, saj se ni prav nihče nič
zmotil. Po koncu smo bili vsi veseli, saj so nas
stanovalci z veseljem poslušali. Po predstavi
smo pomalicali. Malico so nam pripravili gostitelji. Krofi, rogljički in čaj so nam zelo teknili.
Takoj za tem pa smo polni moči ustvarjali novoletne voščilnice, slikali in peli. Tudi stanovalci so ustvarjali in peli skupaj z nami. Naredila
sem tri voščilnice za sorodnike. Čeprav je bilo

še kar veselo razpoloženje, mi je bilo žal in
se mi zdi krivično, da so obsojeni na takšno
življenje, da so odvisni od drugih.
Po končanem prelepem dopoldnevu smo
si z gostitelji podali roke in se s kombiji odpeljali nazaj v šolo. Želim si, da bi lahko še
kdaj odšla tja in vsem, ki jim je hudo zaradi
poškodb ali bolezni, olajšala in polepšala dan.
Razveselila bi jih s kakšno pesmico ali skupnim ustvarjanjem.
Mija Frančeškin, 5. razred

Modrost tretješolcev
V decembrskih jutrih, ko je zunaj še temno, se
učenci od prvega do tretjega razreda POŠ
Bukovica zbiramo ob goreči svečki. Plamen
drobne svečke otroke umiri, lažje prisluhnejo
drug drugemu in povedo, kar nosijo v sebi.
Radi prisluhnejo različnim zgodbam in pravljicam in se o njih pogovarjamo.

Nekega jutra so učenci 3. razreda
poslušali zgodbico:

DVA VOLKOVA

Nekega večera je dedek plemena Cherokee
pripovedoval svojemu vnučku o bitki, ki se
dogaja znotraj nas.
Rekel je: 'Moj vnuk, ta bitka stalno poteka
med dvema 'volkovoma' znotraj vseh nas .
Eden je hudoben. Jezen je, nevoščljiv,
ljubosumen, veliko obžaluje, je pohlepen,
zamerljiv, ima občutek manjvrednosti ali
večvrednosti in misli samo na sebe.
Drugi pa je dober. Vesel je, miren, ljubeč,
upajoč, spokojen, usmiljen,
prijazen, dobronameren, radodaren, resnicoljuben, sočuten in zaupljiv.'
Vnuček je razmišljal o tem in vprašal dedka:
'Kateri volk pa zmaga?'
Dedek je preprosto odgovoril, 'Tisti, ki ga
hraniš.'
Po poslušanju so napisali, kaj pomeni
stavek: Zmaga tisti, ki ga hraniš.

MISLI OTROK

(Misli so prepisane dobesedno tako,
kot so jih zapisali otroci, brez kakršnekoli razlage)
 To pomeni, da kakor si ti dober tisti volk
zmaga.
 To pomeni: Če si ti neprijazen, ne deliš,
zmaga hudoben. Če si pa prijazen in rad
deliš zmaga prijazen volk.
 To pomeni, da zmaga tisti, ki je dobil več
ljubezni.
 Kadar si prijazen hraniš prijaznega volka.
Kadar hraniš vedno neumnega volka, postane tvoje srce kamen.
 Zmaga tisti, ki mu daješ hrano: ali priden
ali lump.
 Če mu daješ bes, laži, nevoščljivost, bo
zmagal lump. Če daješ prijaznost in še kaj
zmaga priden.
 Tisti, ki ga hraniš ima bolj moči. In tistega
pa, ki ne hraniš pa nima moči. Tudi tisti, ki
je ljubeč zmaga. Tisti, ki je žalosten pa ne
zmaga.
 To pomeni, da takrat, ko mi pokažemo veselje.
 To predstavlja, da ga hraniš in da si dober
z njim.
 To pomeni, da ga naučiš bojevati.
 Naj v letu 2011 v vsakem izmed nas zmaguje dobri volk.
Marta Premrl
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Informativni dan za osnovnošolce OŠ Renče

V petek, 21. januarja smo že tretje
leto zapored organizirali informativni dan za osnovnošolce 9. razreda OŠ Renče.

V sodelovanju z dijaki novogoriških srednjih
šol smo pripravili predstavitev srednješolskih
programov ter individualne pogovore v sku-

pinah. Dijaki so osnovnošolcem s pomočjo
lastnih izkušenj svetovali ter pomagali pri izbiri poklicne poti oz. srednje šole.
Društvo Mladi Renče-Vogrsko

Gradbeni sejem in zidarsko
tekmovanje ZIDAM 2011
V prvi polovici junija 2011 pripravljamo v Društvu Mladi RenčeVogrsko v sodelovanju z Občino
Renče-Vogrsko, krajevnimi skupnostmi, ostalimi društvi iz občine,
območno obrtno zbornico, Goriškimi opekarnami, Regijska razvojna agencija Severne Primorske in
drugimi edinstveno prireditev za
naše kraje.
Na osnovi bogate zidarske in gradbene tradicije v Renčah pripravljamo gradbeni sejem,

predstavitev zgodovine zidarstva v Renčah,
zidarsko tekmovanje za neuradnega državnega prvaka, izobraževanja, okrogle mize
ter zabavni program. Projekt je namenjen
spodbujanju turistične promocije naših krajev, spodbujanju gospodarstva, revalorizaciji
poklica zidarja in promociji ekoloških ter inovativnih načinov gradnje. O vseh podrobnostih boste pravočasno obveščeni. Vabljeni
k sodelovanju.
Društvo Mladi Renče-Vogrsko
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Državno prvenstvo v akrobatiki

Starejši dečki

Mlajši dečki

Tekst: Boris Pregelj
Foto: Boris Pregelj

Cicibani

V začetku decembra je v tekmovalcev. Naši člani so do- Posamezno je med mlajšimi dečKopru potekalo državno segli naslednje rezultate: ekipa ki David Peras osvojil prvo mesto,
cicibanov je osvojila drugo me- prav tako Jure Primožič med staprvenstvo v akrobatiki.
Tokrat smo se na pot odpravili v
številčni zasedbi, saj se je prvenstva razen poleg ekipe mladincev iz našega društva za medalje
potegovalo največ tekmovalk in

sto, ekipa mlajših dečkov prvo
mesto, prav tako ekipa starejših
dečkov. Deklice so zasedle peto
mesto med cicibankami, četrte
so bile članice in pete mladinke.

rejšimi dečki. Izkazala sta se tudi
Lenart Žežlina med mlajšimi dečki s petim mestom in Jure Klinec
z šestim mestom med starejšimi
dečki.

Jure Primožič

Novoletna gimnastična akademija

Tudi letos smo pripravili novoletno gimnastično akademijo, ki postaja kar tradicionalna. Prireditev je letos
prvič potekala v čudovito okrašeni dvorani kotalkališča v Renčah.

Na prireditvi so pester program
prikazale vse naše skupine. Žal se
nismo mogli predstaviti z celotnim
programom zaradi nezmožnosti
postavitve vsega orodja na kotalkališču. Na žalost nam je vreme
naklonilo veliko snega in mrzle
temperature ravno na dan akademije, tako da je naše nastopajoče
kar malo zeblo. Seveda nas je na
koncu obiskal tudi Božiček in obdaril otroke in ostale člane društva.
Tekst: Boris Pregelj
Foto: Tina Krpan

Preskok

Poligon

Parter
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Športnik leta
Letošnje leto je Gimna- pa je postalo tretje najuspešnejše
stična zveza Slovenije pr- društvo v Sloveniji.
vič organizirala kongres
Tekst: Boris Pregelj
slovenske gimnastike.
Foto: Robert Peras in Boris Pregelj
Kongres je potekal v čudovitem
okolju hotela Metropol v Portorožu in je bil namenjen potrjevanju
licenc delavcem in prostovoljcem, ki delajo v gimnastiki. Po
koncu predavanj je potekala prireditev športnik leta. Na podelitvi
je naš tekmovalec David Peras
osvojil prestižni naslov športnika
leta v kategoriji mlajših dečkov,
Športno društvo Partizan Renče

Nagrajenci

David in Miro

Prva tekma za pokal SLOVENIJE v prstometu
(škuljanju) na kotalkališču v Renčah

Organizator turnirja je bilo naše športno društvo Tekma je bila odlično organizira- 3. mesto ekipa K-print1 iz Gorenj,,ŠKULJA,, in njegova sekcija ,,GOLETRJEV,, iz Renč. na saj so organizacijo vsi pohva- ske (Slavko Markun, Boris
lili. Naslednja tekma bo spet na Brezar in Štefan Kurnik)
Turnir se je odigral na kotalkališču v Renčah.
kotalkališču v Renčah in sicer 19.
marca 2011 s pričetkom ob 10.
uri, na katero ste vsi vabljeni kot
tekmovalci ali kot gledalci, za vse
bomo poskrbeli. Rezultati prve
tekme za pokal SLOVENIJE so:
1. mesto ekipa Talentov iz Gorenjske (Andrej Šolar, Janez
Košir in Darko Šolar)
2. mesto ekipa Goletrjev iz Renč
(Klavdij Turel, Harij Mozetič
in Radovan Rusjan)

Prijavljenih je bilo 33 ekip (po tri
tekmovalce) iz gorenjske regije,
ljubljanske regije in naše goriške
regije.
Tekmovanje je potekalo v dveh
delih in sicer predtekmovanje posamezno in tekmovanje v ekipnih
trojkah na direktno izpadanje.
Posamezni tekmovalci so igrali
najprej posamezno za ekipe v

Rezultati metanja v tarčo do 100:
1. Simon Kokelj iz Renč
2. Ivan Arčon iz Renč
Vsekakor se moramo ob tej priložnosti zahvaliti vsem našim sponzorjem, še posebej naši Občini
Renče-Vogrsko, kotalkarskemu
klubu iz Renč in vsem tistim, ki
so nam nesebično pomagali pri
organizaciji.
Rusjan Radovan

predtekmovanju v skupinah po
tri. Vsak je nabiral zmage in točke za svojo ekipo. Po končanem
predtekmovanju se je oblikovala
lestvica od najboljše pa do najslabše uvrščene ekipe. Uvrstilo
se je 32 ekip, ena pa je izpadla.
Vzporedno s tekmo je potekala
tudi igra v metanju ploščkov v
tarčo do 100.
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iz krajevnih skupnosti

Vinar Ivan Fornazarič z Vogrskega prejel zlato medaljo na priznanem ocenjevanju vin Decanter v Londonu

Medalje osvajajo tudi vinarji

Tri generacije vinarjev Fornazarič – Ivan z očetom in sinovoma

Vsako leto priznana londonska revija Decanter razpiše ocenjevanje
vin, na katerega se prijavijo vinarji
s celega sveta. Med lanskimi 11.000
vzorci prispelih vin je bil z zlato
medaljo ocenjen Chardonnay letnik 2008 Ivana Fornazariča z Vogrskega.
Vinogradniška pot Ivana Fornazariča se je začela v njegovih poznih dvajsetih. Čeprav se je
kmetija Fornazarič že od nekdaj ukvarjala s
kmetijstvom in vinogradništvom, Ivan priznava, da sam do takrat ni razmišljal o tej poklicni
poti. Vsaj do tistega dne ne, ko se je peljal na
delo v Orehovlje in je pot peljala ravno mimo
na novo postavljenega Mlečnikovega vinograda (Valter Mlečnik op.). »Vinograd je bil
drugačen... pritegnil je mojo pozornost«, pravi Ivan. Pogovor z Valterjem pa mu je dal še
večjo motivacijo in kmalu je vinogradništvo
na kmetiji začelo prevladovati. Stare vinograde, na katerih so še njihovi nonoti pridelali
tudi do 100 hektolitrov vina, so leta 1992
obnovili ter pomladili. Vinogradi obsegajo
najboljše lege, kjer je na hektar zemlje zasajenih od 7000 do 8000 trt, vseh skupaj pa
je nekaj čez 20.000.
Fornazaričeva pridelava vina je usmerjena k
naravnemu obdelovanju zemlje in vinogradov, vino pa je čim bolj naravno ter, lahko bi
tudi rekli, zdravo. Pri obdelavi škropijo le proti
oidiju ter peronospori, v kleti pa uporabljajo

minimalno količino žvepla. Tudi samo kletarjenje sledi tradiciji brez uporabe sodobne
tehnologije. Vina v podzemni kleti zorijo do
dve leti in so ustekleničena brez filtracije. Čeprav je pridelek zaradi takšne pridelave skromnejši, pa je kakovostnejši.
In kakovost vina je bila v lanskem letu nagrajena s prestižno Decanterjevo, zlato medaljo.
Nagrade londonske revije Decanter namreč
veljajo za najbolj prestižne in najbolj poštene
v svetu vinarstva. Žirija, v sestavi tudi do 50
mednarodnih strokovnjakov, vina degustira
in ocenjuje cel teden. Žiranti poleg samega
vina, upoštevajo tudi regijo, barvo, sorto, stil,
letnik ter ceno posameznega vina. Na lanskem ocenjevanju je Ivan sodeloval prvič.
Izmed 11.000-ih prijavljenih, med katerimi je
samo 2.8 odstotka vseh vzorcev prejelo zlato medaljo (od tega šest predstavnikov iz Slovenije), je bil tudi Ivan z vinom Chardonnay
letnik 2008. Priznanje je velik dosežek za
dolgoletno družinsko delo z vinom ter skrbno obdelavo zemlje. Priznanja pa je Ivan pred
tem že prejemal. V Franciji je na ocenjevanju
Chardonnay de Mond za osem let staro vino
prejel bronasto medaljo, v letu 2006 pa je v
Celovcu, prav tako z chardonnayem, zmagal.
Čeprav je Ivan ponosen na uspeh na Decanterjevem ocenjevanju, a priznava, da je dandanes največji uspeh vinarstva prodano vino.
Poleg vrhunskega chardonnaya pa Fornazaričevi pridelujejo tudi cabernet-sauvignon in
merlot
od rdečih sort, od belih pa še rebulo,
Albina Rusjan
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sauvignon ter tokaj oziroma sauvignon vert
(zeleni sauvignon), kot ga je poimenoval Ivan.
Tokaj je namreč zaščiteno ime za vina iz predela na Madžarskem, zato so se pridelovalci
te sorte morali odločiti za drugo ime. Ker je
sorta tokaj v sorodu z sauvignonom, je med
vinarji nastalo ime za bivši tokaj z izpeljanko
iz te dobro poznane bele sorte. Ivanu je nasploh to vino najbolj pri srcu. Nekoliko tudi
zaradi dolgoletne družinske tradicije, saj je
ta sorta vedno bila pri hiši. S sauvignonom
vertom oz. bivšim tokajem je Ivan tudi največ
»eksperimentiral« in ugotovil, da lahko tudi z
minimalno obremenitvijo naredi dobro vino.
Z začetkom letošnjega leta se je že odprl
razpis na novo Decanterjevo ocenjevanje
za leto 2011. Ivan bo tudi na letošnje tekmovanje poslal Chardonnaya, tokrat z letnico
2009. Po pokušnji v prelepi kamniti kleti pa
lahko zatrdim, da je tudi letošnji letnik (2010)
pravšnji kandidat za še kakšno medaljo.
Nataša Podgornik

iz občine
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Albina Rusjan in Cvetka Turel – Odprt je razpis
PRP – povečanje
90-letnici

V zadnjih dneh januarja pred devetdesetimi leti sta se v Renčah
rodili Albina Rusjan in Cvetka,
takrat tudi Rusjan, od leta 1947 pa
Turel po možu Maksu.
Prva od letošnjih slavljenk, Albina, se je rodila v Podkraju, v leseni hišici, ki jo je postavil
oče Mandrjar, medtem ko je zidal hišo pri
Turelih. Družina je pred prvo svetovno vojno
živela na Mandrji, kjer so še sedaj ostanki
njihovih objektov, ostalo pa je tudi družinsko
ime.
Njena otroška leta so sovpadala s težkim
povojnim obdobjem, začetki gospodarske
krize in neusmiljenim potujčevanjem za časa
fašizma. Mladeniška leta je Bina preživela v
času druge svetovne vojne. To so bila leta aktivnega političnega dela, zbiranja sanitetnega in drugega materiala za partizane, strahot
in strahov, pa tudi navdušenja, mitingov in
pristnega zavedanja, da se dogaja nekaj
velikega, kar je vredno vsakega osebnega
tveganja in žrtvovanja. Po koncu vojne se
je Albina vključila v obnovo porušene vasi,
sodelovala tudi po dvakrat na dan na manifestacijah za priključitev naših krajev k Jugoslaviji, vključena pa je bila tudi v takratno
živahno kulturno delo. Posebno rada je pela
in nastopala v vseh pevskih zborih. Zavzeto
je pomagala svoji sestri Dani pri preživljanju
družine, obenem pa honorarno zbirala mleko
za zadrugo, v kateri se je končno tudi zaposlila in tam delala do upokojitve. Bila je vedno
aktivna v Rdečem križu, pa tudi pri društvu
upokojencev in krajevni organizaciji Zveze
borcev, dokler ji je zdravje to dopuščalo. Sedaj je kljub hudi ohromelosti vedno živahna
in dobre volje. V veliko veselje in pomoč so ji
nečak Srečko z ženo Nevenko in njuni otroci.

Cvetka je bila v vseh šolskih letih sošolka
Albine, saj je le pet dni mlajša od nje. Okoliščine njunih življenjskih poti so bile podobne, življenjska usoda pa v marsičem različna.
Kot pri Albini pa je tudi pri Cvetki značilen
življenjski pogum in prepričanje, da je kljub
težkim preizkušnjam srečna in ponosna na
to, kar je ustvarila v življenju. Rodila se je v zidarski družini pri Merljakih in doživela ponižanja fašizma in okrutnost gospodarske krize.
Vojna vihra je tudi njo potegnila v svoje kolesje. Bila je aktivna mladinka pri vseh akcijah
med NOB , Nemci pa so jo med racijo ujeli
in preživela je devet mesecev v njihovem
zaporu.

Po vojni in obnovi, mitingih in manifestacijah, prebijanju skozi obdobja pomanjkanja
z obdelovanjem krpic domače zemlje, se je
Cvetka našla z Maksom Turelom, krojaškim
mojstrom iz Britofa in leta 1947 sta se poročila. Kmalu sta prišla na svet Miran in Venčka
in življenje je kljub težavam teklo po normalni poti. Cvetka je gospodinjila in pomagala
Maksu v delavnici, oba sta po svojih močeh
in možnostih sodelovala v vaškem življenju.
Potem pa je tragična usoda presekala njuno skupno pot. Maks je nenadoma umrl pri
starosti komaj 51 let. In s kruto usodo se je
morala spopasti sama in poskrbeti zase in
otroka. Na to, kar je dosegla, je lahko upravičeno ponosna. Najbolj srečna je prav gotovo, ko jo obiščeta Miran, Venčka ter njuni
družini, med katerimi so poleg vnukov tudi že
pravnuki. Vsi ji požrtvovalno pomagajo, kajti,
kot je rekla:« Noge me več ne držijo dobro.
Predstavniki Rdečega križa, društva upokojencev in Zveze borcev, organizacij, katerih
članici sta bili od ustanovitve, smo obiskali
slavljenki ob visokem jubileju, jima čestitali in
zaželeli zdravja in zadovoljstva ter še na mnoga snidenja.
Miran Pahor

gospodarske
vrednosti gozdov

V uradnem listu RS št. 105/2010 z
dne 24.12.2010 je bil objavljen Javni razpis za ukrep 122 Povečanje
gospodarske vrednosti gozdov iz
PRP (Programa razvoja podeželja
RS) 2007-2013 za leto 2010 (gozdna
infrastruktura). Razpisnik je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Republike Slovenije.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 122
»Povečanje gospodarske vrednosti gozdov«
v okviru PRP 2007-2013 za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak.
Vlagatelj mora z naložbo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naslednjih ciljev ukrepa, kar mora biti razvidno iz vloge:
• uvajanje proizvodnih izboljšav pri sečnji in
spravilu,
• večja varnost pri delu v gozdu,
• večja izraba proizvodnega potenciala gozdov.
• Skladno s drugim odstavkom 26. členom
Uredbe PRP so vlagatelji za dodelitev nepovratnih sredstev za podpore v okviru tega
ukrepa gozdarska gospodarstva, ki so:
• pravne ali fizične osebe, ki so lastniki ali solastniki zasebnih gozdov na območju Republike Slovenije;
• združenja pravnih in fizičnih oseb lastnikov
ali solastnikov zasebnih gozdov na območju
Republike Slovenije;
• občine, ki imajo v lasti ali solasti gozd na območju Republike Slovenije;
• zveze občin, ki imajo v lasti ali solasti gozd na
območju Republike Slovenije.
• Javni razpis je odprt od dne 27.12.2010 do
vključno dne 1.3.2011 do 24.00 ure.
• Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 2.500.000 EUR. Stopnja pomoči
znaša od 50% do 60 % upravičenih stroškov,
od tega znaša delež Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja 75 %, delež Republike Slovenije pa 25 %.
• Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih
straneh ARSKTRP in MKGP.
• Informacije o razpisu:
• INFO točka Agencije Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja (Dunajska
160, 1000 Ljubljana) Tel.: 01 580 77 92.
• INFO točka Zavoda za gozdove Slovenije OE
Sežana Tel.: 05 70 74 403.
• INFO točke KGZS.
Bogdan Magajna, ZGS OE Sežana
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iz občine

Opozorilo: Pri pošiljanju rešitev za križanko o spoznavanju naših krajev je potrebno napisati eno geslo iz
slikovnega dela gesel, eno pa iz zaselkov kraja, ki so prav tako osenčena.

Nagradna križanka »SPOZNAVAJMO BUKOVICO«
Gesla iz križanke vpišite v priloženi kupon in ga pošljite do 21. marca na naslov: OBČINA RENČE-VOGRSKO, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga s pripisom »Nagradna križanka«. Med pravilnimi rešitvami bomo izžrebali tri nagrajence.
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Objava reklamnih oglasov
V Občinskem listu lahko objavljate
reklamne oglase
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Cenik reklamnih sporočil:
2 strani

297 x 210 + 5mm 400 EUR

1 stran

297 x 210 + 5mm 250 EUR

dodatka za porezavo

Nagradni kupon za križanko
»SPOZNAVAJMO BUKOVICO«

geslo (slika):

dodatka za porezavo

186 x 132 mm

150 EUR

91 x 132 mm

100 EUR

1/8 strani
91 x 64 mm
(cene so brez DDV)

60 EUR

geslo (zaselki):

Prijatlji! odrodile
so trte vince nam sladkó,
ki nam oživlja žile,
srcé razjásni in oko,
ki utopi vse skrbi,
v potrtih prsih up budi!

Pri večkratnih zaporednih objavah velja popust:

ime in priimek:

popusta
popusta
popusta
popusta

naslov:

Komú narpred veselo
zdravljico, bratje! čmò zapét'!
Bog našo nam deželo,
Bog živi ves slovenski svet,
brate vse, kar nas je
sinóv sloveče matere!

3 zaporedne objave
4 do 7 zaporednih objav
8 do 11 zaporednih objav
12 zaporednih objav		

Oglasi morajo biti pripravljeni v formatu EPS, Ai ali v
visoko resolucijskem PDF-ju, v CMYK barvnem prostoru, slikovni del 304 dpi ter tekst v krivuljah.

telefon:

V sovražnike 'z oblakov
rodú naj naš'ga treši gróm;
prost, ko je bil očakov,
naprej naj bo Slovencov dom;
naj zdrobé
njih roké
si spone, ki jih še težé!
Edinost, sreča, sprava
k nam naj nazaj se vrnejo;
otrók, kar ima Slava,
vsi naj si v róke sežejo,
de oblast in z njo čast,
ko préd, spet naša boste last!
Bog žívi vas Slovenke,
prelepe, žlahtne rožice;
ni take je mladenke,
ko naše je krvi dekle;
naj sinóv zarod nov
iz vas bo strah sovražnikov!
Mladenči, zdaj se pije
zdravljica vaša, vi naš up;
ljubezni domačije
noben naj vam ne usmŕti strup;
ker zdaj vàs kakor nàs,
jo sŕčno bránit' kliče čas!
Živé naj vsi naródi,
ki hrepené dočakat' dan,
da, koder sonce hodi,
prepir iz svéta bo pregnan,
ko rojak prost bo vsak,
ne vrag, le sosed bo mejak!
Nazadnje še, prijatlji,
kozarce zase vzdignimo,
ki smo zato se zbrat'li,
ker dobro v srcu mislimo;
dókaj dni naj živí
vsak, kar nas dobrih je ljudi!

5%
8%
10%
12%

NAVODILO ZA POŠILJANJE
PRISPEVKOV
Članke za objavo v Občinskem glasilu je
potrebno dostaviti na naslov:
obcinsko.glasilo@rence-vogrsko.si s pripisom “ZA OBČINSKO GLASILO”.
• Tekst naj bo pisan v formatu »Microsoft
Office Word«
• Fotografije naj bodo v formatu: JPG,
PSD ali TIF in v čim boljši resoluciji, ločene od teksta
• Tekst in fotografije naj bodo podpisane
• Tekst in fotografije naj bodo v e-mailu
pripete kot »Priponke«

Nagrajenci za pravilno rešitev
križanke »MARTINOVANJE NA
VOGRSKEM
Izmed 26. prispelih odgovorov so bili
izžrebani:
1. Damjana Weitzer, Bukovica 34,
5293 Volčja Draga
2. Aleks Jelerčič, Merjaki 26a,
5292 Renče
3. Anka Jevšček, Trg 61, 5292 Renče
Nagrade lahko dvignejo v pisarni
Avtošola MARUS, Trg 21, 5292 Renče

Rešitev nagradne križanke “Martinovanje na Vogrskem” iz prejšnje številke:
VODORAVNO: janez pavel, andaluzija, da, nogomet, rice, areka, av, soči, tk, nav, ro, zoi, sned,
vidra, kolubara, ovira, ajda, mik, rikšar, očanec, nrav, printer, r, nit, oi, zlobnost, jeklar, sodnik,
kvant, elas, out, rebus, ivar, pasoš, short, omejitev, ha, lanena nit, ito, at, nrav, rusi, aa, kri, krtovica, os, ag, cent, seibert, furnga, onan, antoin, nasa.
GESLO: POKUŠINA NOVIH VIN, FURNGA
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Ključna beseda: OBČINARJE
Roland Tischer

Občinski list
URADNO GLASILO
OBČINE RENČE-VOGRSKO
Število izvodov je 1350 in ga prejmejo vsa gospodinjstva v občini brezplačno
Naslov: Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43,
5293 Volčja Draga, Telefon: (05) 338 45 00
Uredništvo:
Vladimira Gal – glavna in odgovorna urednica, Boris Arčon, Alenka Gregorič, Nataša
Podgornik, Bogo Rusjan, Renata Tischer in
Katjuša Žigon.
Oblikovanje in grafična postavitev:
Matjash Matjaž Bizjak
Tisk: Tiskarna Premiere d.o.o.
Datum izida glasila: 17. februar 2011
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Prižiganje lučk

December je mesec, ko nam svetloba sonca prežene temo le za slabih
devet ur na dan, zato si ljudje že
od nekdaj v takih dneh sami radi
pričaramo prijetno vzdušje, tako
doma kot tudi v naši okolici.

Veselimo se praznikov, Božiča in novega leta.
Naši domovi okrašeni z zelenjem zažarijo v
raznobarvnih lučkah, ki utripajo na oknih, balkonih, na drevesih pred hišami. Prireditve in
srečanja v naši občini se kar vrstijo, nekateri
dogodki so bolj obiskani, drugi malo manj,
vsi, ki jih pripravljajo pa si želijo čim večjega
obiska. Nekatere prireditve so postale že tradicija in so res dobro obiskane, na drugih se
iz leta v leto povečuje obisk krajanov. Tako je
bilo letos pri »prižiganju lučk« na Volčji Dragi
pri gostišču Paquito in v Bukovici pred Kul-

turnim domom, kljub strupenemu mrazu kar
veliko obiskovalcev. Nekaj prijaznih besed je
vsem namenil predsednik krajevne skupnosti Bukovica–Volčja Draga, Viljem Žižmond
in v prazničnem
voščilu zaželel v
letu 2011 uspehov,
zdravja, sreče vsem.
Kot preteklo leto so
dogodek popestrili
člani pihalnega orkestra iz Vogrskega, letos pa je s tremi času
primernimi
skladbami nastopil tudi
pevski zbor, ki deluje
v kulturni sekciji društva upokojencev
Bukovica-Volčja Dra-

Smreka, lučke in ... sneg

Petek, 17. december 2010 se je zapisal v naša srca kot pravi pravljični
dan. Že tako je december prazničen mesec, saj so dnevi prepleteni
z veseljem in pričakovanjem.

ga. Gostišče Paquito in krajevna skupnost
sta nastopajoče in obiskovalce pogostila s
prigrizkom in kuhanim vinom, da so se malo
ogreli. Oba večera sta minila v prijetnem

vzdušju, čeprav je bilo kar mraz. Še dobro,
da smo si pevci za ta nastop omislili vesele
»božičkove« kape, sicer bi še bolj zmrzovali.
Lepo bi bilo, ko bi naslednji december popestrilo »prižiganje lučk« še več nastopajočih,
da bi bilo še več obiskovalcev in malo manj
mraz.
Albinca Pisk
Foto: Bogo Rusjan

Če pa zapade še sneg, je vzdušje popolno. In
ravno to se je zgodilo. Marsikomu je sneg sicer povzročil preglavice, a kljub temu smo se
krajani zbrali za šolo, da bi na smreki skupaj
prižgali lučke. Srečanje so z glasbo obogatili
člani Pihalnega orkestra Vogrsko in pevci Moškega pevskega zbora Lijak Vogrsko. Predsednica krajevne skupnosti Vogrsko Katarina
Valič in župan občine Renče – Vogrsko Aleš
Bucik sta prižgala lučke, ki so visoko smreko
okrasile v zares pravljično drevo. Snežinke
so padale z neba in tla prekrile z debelo snežno preprogo. Otroško razigrani smo uživali
v tem večeru in se pogreli z vročim čajem
in kuhanim vinom ter se okrepili z domačimi
dobrotami.
Tina & Špela Saksida
Foto: Žan Bric

Naslov občine: Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga, tel: (05) 338 45 00, e-mail: info@rence-vogrsko.si
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