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beseda uredništva in župana
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ČIM BLIŽE ŽUPANOVA
BESEDA
LJUDEM

V tej številki se
bomo še enkrat, predvsem
s sliko, ozrli na
slovesnosti ob
odprtju renške
obvoznice, 65.
letnice delovanja Rdečega
križa Renče in
odkritju spomenika, posvečenega oskrbovalnim enotam IX. Korpusa. V županovi besedi bomo
spregovorili o tekočih problemih, ki se
tičejo vseh nas. Tudi dejavnosti po krajevnih skupnostih so z jesenjo oživele, športniki pa so v polnem zamahu tekmovanj
in uspehi ne izostajajo.
V Renčah je v preurejenih prostorih trgovine na trgu začela delovati Hiša pravih
srečanj. Tu se srečujejo ljudje različnih
generacij in se vključujejo v različne programe. Kakšno je zanimanje in kaj se tam
dogaja, tudi pišemo v tej številki. Povem
naj le to, da je Hiša odprta za vse, ne le za
krajane Renč. Je pa mogoče to tudi ideja
za organizacije v ostalih krajevnih skupnostih.

Vznemirjenja ob odprtju renške obvoznice so se počasi polegla. Da je to
bila prepotrebna in težko pričakovana
pridobitev, je pokazala množica ljudi,
ki se je udeležila te slovesnosti. Ostala je še izgradnja propusta pod cesto
med krožiščem in starim mostom, ki je
predviden za zmanjševanje poplavne
ogroženosti. Izdeluje se ustrezna projektna rešitev. Projekt, za katerega smo poleg
lastnih sredstev pritegnili še sredstva iz
evropskih skladov in Goriških opekarn, je
z delom, ki ga je MO Nova Gorica vložila
za gradnjo mostu, vreden 3,5 milijona
evrov. Izkušnje s pridobivanji soglasij in
dovoljenj pri tej gradnji bodo dragoceno
napotilo za delo v bodočnosti. Na tem
mestu bi poudaril, da brez sodelovanja in
hotenj krajanov del ni možno brez zapletov uresničiti.

• dokončati ureditev vseh treh pokopališč
z vso pripadajočo okoljsko ureditvijo.
• ureditev vseh pripadajočih objektov za
nemoteno izvajanje programov v vrtcih
in šolah po obstoječih normativih. Posegi so potrebni na vseh šolah. Na Vogrskem je potrebno povečati kapacitete v
vrtcu in izgraditi telovadnico pri šoli, v
Renčah pa se bo bodo adaptirali prostori za računalništvo in tehnični pouk
ter šolska ambulanta, v Bukovici pa smo
že popravili streho na šolskem objektu.
V ta sklop bi prištel še špotna društva,
kjer bomo začeli z deli na izgradnji oz.
posodobitvi športnega parka v Renčah.
• priprava projektov za izgradnjo čistilnih
naprav in primarne kanalizacijske napeljave po celotni občini. Tudi tu so pridobljena sredstva iz evropskih skladov,

Župan
Aleš Bucik

Kar nekaj namigov je prišlo za predstavitev ljudi, ki se ukvarjajo z različnimi, a zelo
zanimivimi dejavnostmi. Pa naših močeh
jih bomo poskusili predstaviti v naslednjih
številkah občinskega lista, v tej številki pa
vam predstavljamo Ivana Gregoriča, inovatorja z Vogrskega.
Leto se z nezadržno naglico približuje
koncu, dogodki si sledijo eden drugemu.
Do konca leta načrtujemo še eno številko
lista in tako izpolniti zastavljeni cilj, upamo
da tudi vsebinsko. Na tem mestu bi se še
enkrat radi zahvalili tistim, ki s sliko in besedo prispevajo k čim popolnejši informaciji. Naj bo to tudi vzpodbuda tistim, ki bi
nam radi posredovali kakšno zanimivost,
pa jim pisanje ravno ne steče. Poskušajo
naj najti člana uredništva ali kako drugače
priti v stik listom. Tudi naslov elektronske
pošte uredništva je redno objavljen v vsaki številki lista. Poleg tega se nam zdi zelo
pomembno tudi to, da prispevki zajamejo
vse predele občine, čeprav je tudi res, da
se v večjem kraju z razvejanimi različnimi
dejavnostmi tudi več dogaja.
Boris Arčon

2

november 2009

V tem obdobju pripravljamo proračun za
naslednje leto. Na komisijah občinskega
sveta se zbirajo predlogi, vršijo usklajevanja, tako da bo predlog čimbolje pripravljen za obravnavo na občinskem svetu. Kaj bolj konkretnega bom spregovoril
v naslednji številki našega glasila, bi pa že
sedaj nakazal, katere naloge bodo prednostne:
• nadaljevanje izgradnje hubeljskega vodovoda na relaciji Gradišče-Merljaki.
Gradnja je zastavljena tako, da bo
končana leta 2011. Tudi tu so, poleg
lastnih, angažirana sredstva iz evropskih
razvojnih skladov.

dela pa bodo morala biti končana do
leta 2017.
Poleg zgoraj omenjenih proritet pa bodo
potekala tudi vzdrževalna dela, predvsem
na cestni infrastrukturi po različnih krajih
v občini. Za naslenje leto bomo uveljavili
način izvajanja del po v naprej pripravljenih predračunih in po prioriteti, ki jo bo
sprejel občinski svet.
Za zaključek naj povem, da bomo vsem
finančnim tegobam v državi navkljub, leto
uspešno dokončali, brez zadolževanja
in tudi načrtovanja za prihodnje leto se
bodo odvijala v okviru realnih možnosti.
Župan Aleš Bucik
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SLOVESNA OTVORITEV
MOSTA IN OBVOZNICE

Ob zapisu tega dogodka lahko mirne duše zapišemo RENČANI
PRAZNUJEMO, kajti ob otvoritvi obvoznice in mosta se je na
prireditveni prostor zgrnila tisočglava množica.

iz občine

V RENČAH
SMO
PRAZNOVALI
2. in 3. oktober 2009 bosta zapisana v zgodovini Renč kot sila
pomembna datuma, ko smo praznovali z zanosom in ponosom, z
radostjo in srečo na obrazu, v duši
in povsod tam, kjer se nas je praznovanje dotaknilo. Ljudje vedno
radi najdemo vzroke za praznovaje, toda tokrat ni bilo potrebno
iskati vzroka, bila so dejanja, ki so
zaključila neko obdobje, obeležila
dogodke iz preteklosti in zaznamovala sedanjost in prihodnost.

To pa je dokaz, da je ta del nove cestne
strukture v Renčah bil potreben in težko
pričakovan predvsem za prebivalce Trga
in dela ceste proti Merljakom. Kamioni,
polni gline, korcev in opeke, so desetletja vozili ob spalnicah in kuhinjah domačinov. Temu je sedaj konec zato, ker smo:
leta 2003 v Svetu KS Renče pod pogumnim in uspešnim vodstvom Katjuše
Žigon sprejeli sklep, da je najpomembnejši korak delovanja Sveta KS obvoznica in vse sile so bile usmerjene k temu
cilju. Prvi in odločilni veliki uspeh je bil
novi most, ki je »zrastel« med novembrom 2004 in junijem 2005, še v času
domovanja v MO Nova Gorica ob izdatni podpori tedanjega župana Mirka
Brulca. Toda brez znanja in poznavanja
gradbeništva Marjana Murovca, brez
izdatne podpore občinskih svetnikov
Borisa Preglja in Vojka dr.Gatnika ter
pripravljenosti lastnikov zemljišč bodoče
obvoznice-prvi je prihitel podpisati soglasje Vinko Žigon- bi se gradnja mostu
krepko podaljšala v »neko« bodočnost.
Uspeli smo, da je gradnja obvoznice
potekala večfazno in to je bila prava
rešitev!
Občinski svet naše nove občine RenčeVogrsko je sprejel sklep o uglašenem
razvoju vseh krajevnih skupnosti s prioritetami. In prednost za Renče je bila
obvoznica. V treh letih, predvsem pa v
november 2009
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zadnjem obdobju, je bilo vloženega
veliko truda, da se je zgodil 3. oktober 2009. Zataknilo se je pri plinovodu,
pri odkupu zemljišč, pri načrtovanju krožišča, Natura 2000 je zmajevala z glavo,
naravovarstveniki taki in drugačni so bili
nejeverni, nekateri domačini skrajno nepopustljivi v svojih zahtevah.
Toda župan Aleš Bucik je svojo nalogo
uspešno opravil z veliko znanja, poznavanja in včasih tudi tveganja. Župan pravi, da je to naredil lahko le ob podpori
Občinskega sveta in veliki pomoči podžupana Radovana Rusjana.
Povdariti moramo, da je ta del obvoznice z mostom bil narejen s štirimi
gradbenimi dovoljenji, kar je zajeten
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zalogaj za načrtovalce, izvajalce, predvsem pa investitorja.
Naj zaključim s podatkom, da je to investicija vredna 3,5 milijonov eurov, da je
delež države pribl.750.000 €, delež Goriških opekarn 400.000 €, MO Nova Gorica
1,2 milijona €, vse ostalo je delež občine.
In za konec še podatek, kako odmeven
in pomemben je bil dogodek otvoritve,
saj so
prišli vsi župani sosednjih občin,
podpredsednik Državnega zbora,
predstavniki izvajalcev, načrtovalcev in velika množica obiskovalcev
od blizu in daleč. Renčani pa so se s

ponosom predstavili z vsemi društvi in
organizacijami, tudi občinskimi. Bil je
to mimohod ponosa in zanosa po
novem mostu in cesti do Goriških
opekarn.

Gradnja krožišča pri obvoznici
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Katjuša Žigon
Foto: Bogo Rusjan
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ODKRITJE SPOMINSKEGA OBELEŽJA
PATIZANSKEMU OSKRBOVALNEMU
CENTRU 333
Letos poteka 65-obletnica
Goriškega vojnega področja in
ker so Renče podelile domicil
tej organizaciji, je Glavni odbor GVP na pobudo in idejo
Mirana Pahorja sprejel sklep, da postavimo spominsko
obeležje partizanskemu oskrbovalnemu centru 333 pri
Goriških opekarnah.

ZASNOVA SPOMINSKEGA OBELEŽJA
„333“ PRI OPEKARNI RENČE
kor ni bila lahka, kakor tudi ni bil enostaven izhod iz njega, ko je bilo treba
material iz tega skladišča odpeljati do
partizanskih brigad na Trnovsko planoto;

Osnovni koncept spominskega obeležja
je krog, kot najlepša naravna oblika, ki
nima začetka in ne konca in simbolično
predstavlja popolnost, dovršenost. Simetrala krog deli v dve polovici, pozidani z opeko v manjšem radiju, z zamikom,
ki si stojita nasproti in omogoča vstop v
notranji prostor s simbolično nakazano
vsebino zbirališča.
Razumevanje koncepta te zasnove je
lahko večplastno:
tu sta dve enaki krožni polovici, ki si
stojita nasproti in lahko v prenesenem
pomenu predstavljata tako ilegalno kot
aktivno partizansko delovanje. Obe sta
na nek način enakovredni: prvo ne more
brez drugega in obratno, zato sta usodno povezani v celoto (sklenjen krog) , ki
je bistvo partizanskega delovanja v odporu proti okupatorju;
nakazan tlakovan dostop je oviran s konzolnim previsom, s čemer hočemo
pokazati, da pot do tega skladišča nika-

partizansko delovanje je bilo naporno
in težko in zato zelo razgibano. Te polkrožne oblike imajo silhueto volute, ki je
dinamična forma in se vzpenja kvišku, ki
dealu svobode in novemu družbenemu
redu – kot končnemu cilju te štiriletne
epopeje, ki je tako lepo opisana v znameniti trilogiji pisatelja Toneta Svetine,
še zlasti v tretji knjigi, ko se partizanski
boji z okupatorjem odvijajo prav na našem delu Primorske.
Vse priznanje si zasluži izvrstna ekipa zidarjev na čelu z Miranom Pahorjem, ki
so razumeli zasnovo tega spominskega
obeležja in mu tudi dali današnji končni
videz.
Jernej Kraigher, arhitekt
Foto: Bogo Rusjan

Pokroviteljstvo nad postavitvijo obeležja
sta sprejela Goriške opekarne in občina
Renče-Vogrsko, toda vsa dela so potekala
pod budnim vodstvom inženirja Mirana
Pahorja, ki je organiziral skupino zidarjev in
zanesenjakov-prostovoljcev, ki so nesebično priskočili na pomoč in naredili veliko ur
prostovoljnega dela. Tako je nastalo spominsko obeležje, ki simbolizira enakovredni boj za svobodo, za pravičnost in
prijateljstvo slovenskega in italijanskegafurlanskega naroda proti nacifašizmu.
Ob otvoritvi je imel glavni nagovor Jožef
Stibilj, predsednik Goriških opekarn, ki se
dotaknil preteklosti, predvsem pa sedanjosti, ki narekuje veliko mero strpnosti in
preudarnega dela, da bomo lahko uživali
sadove borbe za svobodo.
Misel, ki jo je g.Stibilj izrekel ob koncu nagovora velja zapisati:
»V težkih časih gospodarske krize so taki
dogodki, ki smo jim priča danes, še posebej pomembni. Velikokrat namreč ravno iz
bogate preteklosti in izkušenj naših prednikov lahko črpamo moč in ideje za premagovanje sedanjih težav. Tudi pridobitve,
ki so rojene v najtežjih pogojih, so pogosto
še posebej dragocene in ključnega pomena za bodoče uspehe.«
Navzoče je pozdravila tudi članica odbora
Skupnosti borcev in simptizerjev GVP
Katjuša Žigon in predsednik Območnega združenja za vrednote NOB Nova
Gorica Vladimir Krpan.O organiziranosti
in trpljenju glavnega pobudnika zbiranja pomoči partizanom v Furlaniji Silviu
Marcuzziju- Montesu je spregovoril
podpredsednik ANPI-ja, Vsedržavne zveze
partizanov Italije za Goriško pokrajino, Federico Vincenti.
november 2009
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Vladimir Krpan je v imenu Območnega
združenja borcev za vrednote NOB podelil
priznanja:
• sorodnikom pokojnega italijaskega
partizana Ferruccia Markuzzija, aktivnega sodelavca medvojmih oskrbovalnih
poti iz Furlanije Slovenijo
• Alojzu Žiberniku iz Vrtojbe, nekdanjemu pripadniku sabotažne skupine
IX.korpusa in pogumnemu šoferju na nevarnih oskrbovalnih poteh,
• Mirotu Jurenu, damočinu, enemu hrabrih prevoznikov, furmanov, ki so opravili
številne prevoze za partizansko vojsko,
• Angelu Mlečniku, ki je iz njihove domačije v Bukovici sodeloval pri najbolj
zaupnih preskrbovalnih akcijah
• Bojanu Kerševanu, predsedniku Skupnosti borcev in simpatizerjev GVP, ki je
prejel priznanje za delovanje celotne skupnosti,
• Alenki Gregorič, predsednici Sveta KS
Renče za sodelovanje in podporo.

DOBRODELNI KONCERT

Prisotne je navdušil nastop TRIA EROIKA

Nastop MoPZ Lijak 1883 Vogrsko

Možki pevski zbor PROVOX

Pihalni orkester Vogrsko je zaigral uvodno skladbo

Ko je Ivanka Elersič, naša
96-letna Renčanka, obujala
spomine in predsednici KO
Rdečega križa,
prizadevni
Rožici Žvanut povedala, da se
je prvi Odbor Rdečega križa v

Predsednica KORK Renče, Rožica Žvanut se je zahvalila vsem nastopajočim in udeležence koncerta, ki so s tem POMAGALI NAŠIM OTROKOM, DA
BODO IMELI VSI ENAKE MOŽNOSTI ŠOLANJA

Spregovoril je tudi avtor spominskega obeležja, arhitekt Jernej Kraigher in pojasnil
idejno zasnovo, simbolni pomen slovensko-italijanskega prijateljstva.
Kulturni del programa so oblikovali pevci
MoPZ PROVOX, učenci Osnovne šole Renče, Pihalni orkester Vogrsko in napovedovalka Katrin.
Lepo je, ko se gradijo mostovi spomina,
prijateljstva in opomina.

Renčah ustanovil daljnega vojnega leta 1944 in da je še edina preživela članica tega Odbora, so članice zelo aktivnega
KO Rdečega križa iz Renč
staknile glave in sprejele sklep,
da bomo to častitljivo obletnico primerno zaznamovali.

Katjuša Žigon
Foto: Bogo Rusjan

Kaj je bolj primernega od dobrodelnega koncerta!?
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So časi, ki narekujejo dobrodelnost in solidarnost, so časi, ki trkajo na našo vest in
nas opominjajo na zagate in težave drugih
iz naše bližine, naših tihih in skromnih sosedov, ki ne bodo nikoli prosili, nikoli jedikovali, nikoli obtoževali. In njihovi otroci
čutijo najbolj recesijo, ki se ji pravi pomanjkanje in socialna stiska. Njim je namenjen

Podžupan občine Renče-Vogrsko, Radovan
Rusjan je pohvalil iniciativo o dobrodelnem
koncertu

ves izkupček dobrodelnega koncerta in
tako je edino prav!
Ko iščem besede za opis koncerta sem v
zagati, ker je bilo VSE tako popolno, tako
profesionalno in hkrati tako toplo in človeško, da se ti naježi koža ob podrobnostih:
ubranost in ravno dovolj praznična igrivost
PIHALNEGA ORKESTRA VOGRSKO,
smeli in lepozveneči nastop MoPZ LIJAK
1883 VOGRSKO; vokalna skupina KRESNICE je dvorano napolnila z lepimi interpretacijami »vedno zelenih« melodij, ki so
čudovito zvenele v solo izvedbah ob nevsiljivi in profesionalni spremljavi kitarista,

iz občine
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Višek koncerta pa je bil s skupnim nastopom vseh pevcev vključno s publiko

MoPZ PROVOX pa je svoj nastop zaokrožil v vsem svojem interpretacijskem sijaju
solistov in zbora.
Vse napisano pa je bilo uvod v težko pričakovani nastop TRIA EROICA s priženjenim domačinom Metodom Žuncem.
Ogreli so nam srca, razveselili in polepšali
sedanjost s svojim petjem, edinstveno in-

S svojo prisotnostjo je dobrodelni koncert počastila
tudi dobitnica priznanja Mednarodnega Rdečega križa, Jelica Kašca

terpretacijo in vrhunskim nastopom. Kakšni glasovi!!!!!- smo vzdihovali obiskovalci,
domačini in sosedje in prav vsi dodatki so
bili premalo, da bi rekli: dovolj! Dragi fantje, v Renčah vas bomo prav gotovo še poslušali!
Prav vsi nastopajoči so dali izreden kulturni
pridih enkratnemu večeru pod spretnim in
profesionalnim vodenjem »naše« Ingrid
Kašca Bucik, v imenu občine Renče-Vogrsko pa je prisotne s kratkim nagovorom
pozdravil podžupan Radovan Rusjan.
S svojo prisotnostjo nas je počastila tudi
ga.Jelica Kašca, dobitnica najvišjega

priznanja Mednarodnega Rečega križa, vso zahvalo za prehojeno pot, je polna
medalje Florance Nightingale, do sedaj dvorana hvaležnega občinstva simbolizirala tisto dobroto v vseh nas, ki
edinega takega priznanja v Sloveniji.
se prebudi, ko je to potrebno.
Mija in Andraž sta v imenu KO Rdečega
Katjuša Žigon
križa Renče izročila Ivanki Elersič priložnoFoto: Bogo Rusjan
stno darilo. In tako, kot je nežni dotik Andraževe roke na Ivankinem licu simboliziral

Vokalna skupina KRESNICE s kitaristom

Podelitev priznanja Ivanki Elersič

Z žalostjo sporočamo, da nas je konec
meseca oktobra
zapustila nagrajenka,
edina še živeča soustanoviteljica Odbora Rdečega križa
Renče, Ivanka Elersič,
da ni dočakala objave tega prispevka.

november 2009
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65 LET RDEČEGA RDEČI
KRIŽA RENČE

Ko smo na seji KORK januarja 2009 sprejeli sklep, da počastimo 65. letnico ustanovitve Rdečega križa Renče z razstavo »RK
skozi čas«, v sodelovanju z OŠ Renče ter
dobrodelnim koncertom, nismo niti najmanj pričakovali take odmevnosti. Hoteli
smo le skromno počastiti ta visoki jubilej, da bi javnost seznanili z ustanovitvijo,
pomembnostjo in neprekinjenim delovanjem organizacije.
Veseli nas, da je ta naša skromnost prerasla v veliko zanimanje širše javnosti in tudi
medijev. Ob tem dogodku smo prejeli
številne čestitke in pohvale, kar nam daje
spodbude za nadaljnje delo. Trenutne razmere pri nas in v svetu kažejo na to, da je
delovanje te humanitarne organizacije še
kako pomembno, zato smo veseli, da
vsaj delno pomagamo tistim, ki se
znajdejo v socialni stiski.
A
ZAHVAL
V imenu KORK Renče bi se ob tej
priliki še enkrat zahvalila vsem, ki so
kakorkoli pomagali z delom, nasveti,
donacijami in tako prispevali, da smo za
Šolski sklad OŠ Lucijana Bratkoviča-Bratuša, za otroke iz socialno šibkih družin zbrali
7000 evrov.
Hvala nastopajočim: vokalno- inštrumentalni skupini Kresnice, Pihalnemu orkestru
Vogrsko, triu Eroika, MPZ Lijak Vogrsko1883,
pevski skupini Provox ter voditeljici Ingrid
Kašca- Bucik.
K uspešni prireditvi so pripomogli tudi All
G mont d.o.o., Goriške opekarne d.d., Kristal d.o.o., NKBM d.d. Nova Gorica, Mesnica
Kukanja Renče, Trgovina VITA Renče, Združenje SAZAS;
Občina Renče-Vogrsko, Območno združenje Rdečega križa Nova Gorica;
Krajevna skupnost Renče, Osnovna šola
Renče, Kotalkarski klub Renče, Društvo
upokojencev Renče, Zveza kulturnih društev Nova Gorica; PROPHONDA Marko
Turel, s.p., Vrtnarstvo Marvin Bukovica ter
posamezniki, ki so poskrbeli, da je prireditev dobro potekala. Nenazadnje, hvala
obiskovalcem dobrodelnega koncerta, saj
ste s svojo prisotnostjo prispevali v Šolski
sklad za naše otroke in tako pokazali skrb
za sočloveka.
Za pripravo in postavitev razstave hvala
Sonji Kljun, dolgoletni predsednici RK,
učencem OŠ Renče, otrokom vrtca Renče in Bukovica ter njihovim mentoricam.
Osebno se zahvaljujem članicam KORK za
pripravo in peko peciva ob pogostitvi nastopajočih na dobrodelnem koncertu in
slavju ob odprtju obvoznice.

KRIŽ SKOZI ČAS

Predsednica KORK Renče, Rožica Žvanut razlaga učencem pomen in aktivnosti Rdečega križa

Razstavo je pripravila KO Rdečega križa Renče ob 65.letnici delovanja v
sodelovanju z Osnovno šolo Lucijana Bratkoviča Bratuša. Sonja Kljun,
dolgoletna predsednica KO RK Renče,
občinska nagrajenka in skrbna mentorica mlajšim generacijam, je razstavo delila v več sklopov: krvodajlastvo, skrb
za starostnike, sodelovanje s šolo,
sodelovanje s krvodajalci iz pobratenega Štarancana in sodelovanje
s Krajevno skupnostjo. S tem je bilo
delovanje KO Rdečega križa v Renčah
pregledno in zanimivo predstavljeno za
večino obiskovalcev, ki se jih je veliko
zgrnilo na razstavni prostor ob otvoritvi
in kasneje ob urah obiska. Vso resnost
humanitarnega dela Rdečega križa so
popestrili, dopolnili in prisrčno predstavili tudi otroci iz vrtca in šole v
Renčah in podružnične šole in vrtca

iz Bukovice. Njihove risbe, simbolični
izdelki in predvsem zelo prisrčno, igrivo
in spontano nastopanje ob otvoritvi razstave so bili tisti uvodni del praznovanja,
ki bi si ga vsi želeli: pogumno in veselo
v lepši jutri, z roko v roki, s humanostjo v srcu!
KŽ
Foto: Bogo Rusjan

Otvoritve razstave si je ogledalo veliko število krajanov

Predsednica KORK Renče: Rožica Žvanut
Nastop učencev osnovne šole Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
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MEDOBČINSKO TEKMOVANJE
V deževnem petkovem popoldnevu smo
se po zaključku delovnega dne dobili župani, podžupani, svetniki in uslužbenci
občin Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba
in Miren-Kostanjevica v Vrtojbi na mejnem
prehodu, kjer je društvo GAS Vrtejba organiziralo medobčinsko tekmovanje v različnih
tekmovalnih disciplinah in sicer v briškuli,
škuljadi, vlečenju vrvi in dirki z gokarti. Med
tekmovalnimi ekipami pa žal ni bilo ekipe iz
Mestne občine Nova Gorica, dogodka pa se
je udeležil podžupan Vojko Fon.
Župan Občine Šempeter Vrtojba sicer ni
tekmoval v nobeni disciplini, je pa navijal za
svojo ekipo, pogrešali smo župana Občine
Miren Kostanjevica, vendar so se le ti že vnaprej opravičili, da bo njihova ekipa nekoliko
okrnjena. Naš župan Aleš Bucik je tekmoval v škuljadi in v paru s svetnikom Jožefom Hvalico priigral zmago v tej disciplini.
Dodatne točke je Občini Renče-Vogrsko z

zmago v kartingu pripeljal svetnik Tomaž
Gregorič. Pri vlečenju vrvi in briškuli pa so
bili zmagovalci brez konkurence ekipa Ob-

čine Miren-Kostanjevica, ki pa so žal zaradi
okrnjene ekipe zbrali končno število točk za
tretje mesto. Drugo mesto na stopničkah so
zasedli občina Šempeter Vrtojba. Največje
število točk pa je zbrala ekipa iz naše občine
in bo največji pokal krasil prostore Občine
Renče-Vogrsko.
Gasovci so tekmovanje organizirali v sodelovanju z drugimi društvi, saj smo na prizorišču lahko opazili stojnico z mineštro in
pecivom, ki jo je pripravil Aktiv žena Šempeter-Vrtojba, med sodniki pri briškuli pa so
sodelovali fantje iz društva Mladih RenčeVogrsko.
Vpisnina, za tekmovanje v višini 50 evrov, bo
šla v dobrodelne namene in sicer vsaka občina, ki je tekmovala bo vpisnino nakazala
Univerzitetnemu rehabilitacijskemu inštitutu RS – Soča, ki skrbi za rehabilitacijo ponesrečencev.
Ana Stojanovska

OBISK NA OBČINI
V sredo, 16. septembra, smo se petošolci
odpravili na obisk k županu na sedež občine Renče-Vogrsko v Bukovici. Po šolski malici smo se s kombijem odpeljali na občino.
Tam nas je najprej sprejela Vladka Gal. Izvedeli smo nekaj o njenem delu na občini.
Nato nas je odpeljala k županu Alešu Buciku. Ko smo prišli do sejne sobe, nas je tam
že čakal župan, vsakemu od nas dal roko in
nas pozdravil. Nato smo se posedli na stole. Sedaj smo mi imeli čas, da smo župana
vprašali vse, kar nas je zanimalo. Zato smo
tudi prišli na občino. Ko je vsak izvedel, kar
ga je zanimalo, smo se od župana poslovili.
Bilo mi je zelo prijetno in sedaj vem, da je
delo župana zelo težko.
Ana Lipušček, 5.a razred OŠ Renče
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Sv. Martin je tudi letos spremenil mošt v vino. Živahni praznik je Občina Renče-Vogrsko v
sodelovanju z KTD Vogrsko že tradicionalno pripravila na Vogrskem.

SV. MARTIN V NAŠIH KRAJIH

Kmalu po nedeljskem kosilu
so se furenge z vogrinskimi
pevci odpravile po krajevnih
skupnostih naše občine ter se
zapeljale še v sosednje Zalošče
in Dornberk. Na furengi so
nabrali mošt, ki so ga nato
odpeljali na blagoslov. Konjenica z mladim vinom, ter spremstvom pevcev in orkestra je krenila po blagoslov na prizorišče
pred dvorcem Vogrsko, kjer
so jih pričakali slovenska vinska kraljica Nika Gregorič,
domači župnik g. Cvetko Valič
ter številni obiskovalci.

in zabavne. Poskočne pa so bile tudi hiphop mame iz istega društva, ki se lahko
pohvalijo z odličnimi dosežki tako na
evropskem kot svetovnem prvenstvu.

Martinovo popoldne je bilo polno glasbe in plesa. Zaigrali so nam domači orkester ter zaplesale ženske iz ajdovskega
društva Most. Plesna skupina Ajda, je
tako kot lansko leto ogrela občinstvo.
Upokojenke, so dokazale, da so kljub
letom in kakšni revmi nadvse poskočne

In navsezadnje, kakšno je letošnje vino?
Pokušatelji so v en glas zatrjevali, da je letošnji letnik odličen. Zahvala gre lepemu
vremenu in pohvala pridnim vinogradnikom.
Pa na zdravje!

10 november 2009

Pestra pa je bila tudi kulinarična ponudba. Kmečke žene iz Vogrskega so na
ogled postavile martinove dobrote ter
obiskovalcem nudile pokušino domačega peciva. Največ pozornosti pa so
seveda pritegnili vinarji vipavske vinske
ceste z degustacijo številnih sort vin. Letos je bilo pod šotorom poskrbljeno tudi
za najmlajše. V posebnem kotičku jim je
bilo prikazano ličkanje, otroci pa so se
lahko tudi naučili kako izdelati preprosto
igračo. Kotiček je imel tudi številne starejše obiskovalce, ki so obujali spomine
na njihovo otroštvo. Mladi in starejši pa
so se zvečer zavrteli ob poskočnih ritmih
skupine Čuki.

Nataša Podgornik

Godovanje
svetega Martina je še eden
v seriji poganskih
praznikov, ki so jih
pozneje odeli
v
krščanska
oblačila. Martin se je rodil
na današnjem
Madžarskem, v
škofa pa so ga
posvetili v fancoskem Toursu. Znan je po svoji skromnosti, od koder tudi izhaja legenda,
da je nekoč kot vojak na poti srečal
prezeblega berača in ker mu ni imel
ničesar drugega za podariti, je prerezal
na pol svoj plašč ter eno polovico podaril beraču, da ta ne bi zmrznil.
Zaradi svoje skromnosti je tudi zavrnil
škofovsko mesto in se pred oznanilom
skril med gosi. Te pa so ga s svojim
gaganjem izdale, zaradi česar jih dandanašnji obredno pojemo. Zanimivo v
tej zgodbi pa je, da so ga izdale ravno
pred kristjani, in ne sovražniki. Pokopan
je bil 11. novembra 397, njegov plašč
pa so kot relikvijo državnega pomena
hranili v Saint Chapellu v Parizu, tako
da tudi ime za kapelo izhaja iz plašča.
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KAJ SE DOGAJA V HIŠI PRAVIH
SREČANJ V RENČAH
Junija smo vam, drage bralke
in bralci, predstavili nastajanje
in zasnovo eksperimentalnega
razvojnega projekta »Krajevno medgeneracijsko središče«
HIŠA PRAVIH SREČANJ, ki
iz dneva v dan po zaslugi prizadevnih članov Društva upokojencev Renče in seveda vseh
vas, obiskovalcev in izvajalcev,
dobiva svojo pravo podobo.

Vrata HIŠE smo na stežaj odprli
vsem rodovom Renčank in Renčanov.
Okoli sto vas je zadnji teden v septembru in v oktobru prišlo radovednih, ukaželjnih, pripravljenih sodelovati v raznolikih dejavnostih. In verjamem, da komaj
čakate, da vas povabimo v tečaj, krožek
ali ustvarjalno delavnico, na predavanje
o temi, ki vas zanima. Pa seveda v dobro
družbo, kjer se boste spoznavali, pletli
nove medsebojne vezi ali utrjevali svoja
prijateljstva.
Razveseljivo je dejstvo, da so med obiskovalci tudi ljudje iz Bukovice in Volčje
Drage, vaši znanci in prijatelji. Pa nam je
uspelo prestopiti na drugi breg Vipave!
Hvala za vaše zaupanje.
Pa še en zanimiv podatek iz dnevnika
zapisov dežurnega v HIŠI. Najmlajša,
šestletna deklica želi risati, ustvarjati z
glino, najstarejša, vsak čas osemdesetletna gospa, bo sedla k računalniku.
Vesela sem tudi obrazov srednjih let,
ki niso pripravljeni delati le zase, ampak
nam ponujajo svoje moči, znanja, za izvajanje posameznih programov. Še posebej me radosti, da so v HIŠO zakorakali
tudi moški člani naše skupnosti.
Od srede oktobra poteka 25 urni tečaj
angleščine pod vodstvom domačinke
Jane Fajt, v katerem sodeluje 16 »učencev« starih od 42 do 64 let. Pred tednom
sta se dve skupini upokojencev spoprijeli z računalniki. Težko rečem, kdo je
bolj navdušen, ali učenke in učenci sivih
las, ali mladi učitelj Borut Fiorelli. Oba
mentorja sta sodelavca Ljudske univerze
v Novi Gorici.
Tudi novembra bo v hiši pestro. Povezali
smo se z društvom Spominčica iz Nove
Gorice. V sredo, 4. novembra ob 18. uri je
bilo predavanje nevrologa dr. Gorazda

Klanjščka. Govoril je o prvih znakih
demence, neprijetne spremljevalke starosti. Predsednica društva, Sonja Valič,
pa je predstavila dejavnost društva. V
ponedeljek, 9. novembra ob 16. uri, je
bil pogovor in predavanje Berte Korošak o vzgoji, oskrbi in uporabi citrusov (limone, pomaranče…). Mnogi jo
poznate, saj je poldrugo desetletje živela
in učila v Renčah. V sredo, 11. novembra,
na dan svetega Martina dan se je začel
nadaljevalni tečaj italijanščine za tečajnike, ki so spomladi obiskovali začetni
tečaj. Vodi ga bo Marjana Markočič
Pelegrini.

ob njihovem 65 letnem jubileju. Kar mimogrede so se oglasili še gasilci, ki v izložbi opominjajo na mesec požarne varnosti s poudarkom na varnosti v tretjem
življenjskem obdobju. Pa otroci iz vrtca
Bukovica so nam naredili nekaj hišk, ki jih
boste kaj kmalu zagledali prav tam.
Naš projekt smo 2. oktobra predstavili
v Ljubljani, na eni od okroglih miz Festivala za tretje življenjsko obdobje,
katerega rdeča nit je bila letos tema »Za
strpno in socialno sožitje generacij«. Prav
tu smo navezali stike z italijansko nevladno organizacijo ADA (Združenje za
pravice starejših) s sedežem v Trstu. S po-

V drugi polovici meseca se bo začela
serija ustvarjalnih delavnic povezanih z oblikovanjem, krojenjem tekstila in
delavnica oblikovanje gline. Z Lovskim
društvom Fajti hrib Renče pripravljamo
zanimivo medgeneracijsko druženje
v naravi.
Vsem, ki ste se osebno zglasili in nam
zaupali svoje želje sporočamo, da vas
bomo pravočasno pisno obvestili o
začetku izvajanja dejavnosti, za katero
ste oddali svojo prijavo. In zagotavljam,
da vsi pridete na vrsto! Pomembna obvestila preberite na vhodnih vratih v
HIŠO ali na oglasni deski DU Renče pred
trgovino Mercator.
Da postaja naša HIŠA zares HIŠA PRAVIH
SREČANJ, smo dokazali, ko smo Krajevni organizaciji Rdečega križa odstopili prostor za pripravo bogate razstave

nosom smo udeležencem okrogle mize
v sklopu predstavitve našega medgeneracijskega središča pokazali nagrajeno sliko naše deklice Žanet Skomina
( likovni pomladni natečaj Festivala na
temo: »Ko bom star, stara, bom…«, mentorica Livonka Pertot)) in z njeno mislijo
«Ko bom stara, bom še vedno lepa!«
zaželeli publiki uspešno delo pri gradnji
mostov med generacijami.
Drage bralke, dragi bralci, obiščite
našo HIŠO PRAVIH SREČANJ. Za vas
smo tam ob ponedeljkih med 9. in
11. uro ter ob sredah med 17. in 19.
uro. Pridružite se nam s svojimi idejami, predlogi. Postanite tudi vi član gibanja za domači kraj, prijazen ljudem
vseh starosti!
Zmaga Prošt
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SLIKARSKI EXTEMPORE - RENČE 2009
JANJI

Prelepo okolje, jez, dva mostova vsak po svoje značilen in
zanimiv, pa še lep sončen dan,
vse to je bilo pravi izziv za ustvarjanje v naravi.

društva DSAT iz Tolmina, od renških likovnikov pa smo sodelovali:
Marica Kobal, Zmaga Prošt, Deni
Pregelj, Verena Novak, Hema Jakin,
Nadja M.Širok, Marinka G.Gatnik in
Anamarija Metlikovec.

O tem, da bi v Renčah imeli extempore,
sva se z Alenko Gregorič - predsednico
naše KS že pogovarjali, vendar sedaj ob
otvoritvi obvoznice je napočil pravi trenutek tudi za to.
Medse smo povabili člane likovnega

Zjutraj, na dan otvoritve obvoznice in
novega mostu smo se zbrali na starem
renškem placu, se z pripravljenimi dobrotami podkrepili in se sprehodili po
Renčah. Tako so tisti, ki kraja niso poznali,
dobili o njem umetniški vtis za ustvarja-

Kdo bi rekel in le za kaj se je naša Janja v
nedeljo na Mohorjevo, na dan otvoritve
razstave slik postavila ravno k sliki Stanke Golob z naslovom ''v neskončnost''
in prosila prijateljico, da jo pav ob tej sliki fotografira? Kot bi slutila, da….Odšla
je rekoč, da se bo popoldne vrnila.''Zdaj
grem, da pripravim kosilo, okrog četrte
ure se pa vidimo''. To so bile njene zadnje
besede, ki smo jih slišale me, ki nas je
družilo skupno veselje do slikanja.
Rada je slikala, pa ne le kot amater. Janja se je udeleževala raznih predavanj in
slikarskih tečajev, ki so ji bogatila znanje.
Ko smo v Renčah ustanovili likovno skupino, je bila med prvimi. Nesebično je
pristopila s svojimi deli, idejami in vsem
kar je sodilo zraven.
Hvaležni smo ji za vse dano in za vse lepe
trenutke, ki smo jih skupaj preživeli.
V imenu Skupine LIKovnih Amaterjev iz
Renč
Hema Jakin

nje. Obiskala in pozdravila sta nas Alenka
Gregorič in podžupan Radovan Rusjan,
ter nam zaželela uspešno ustvarjanje.
Vaščani Renč, ki so nas opazili, so nas
med delom ''cartali'' s svojimi domačimi
dobrotami.
Nastala dela smo popoldne postavili na
ogled v Goriških opekarnah, kjer so nam
pripravili pogostitev.
Razstavo teh del bomo umestili v božično novoletni program praznovanj v
Renčah.
Hema Jakin
12 november 2009
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RAZSTAVA O DELOVANJU
GORIŠKEGA VOJNEGA PODROČJA
MED NOB 1941-1945 in
RAZSTAVA O RAZVOJU OPEKARSTVA
NA GORIŠKEM
2. oktobra sta bili odprti v prostorih KS Renče dve razstavi, ki sta, poleg razstave Rdečega križa ter dobrodelnega koncerta in
drugih prireditev, vsebinsko dopolnili zgodovinske dogodke za kraj. Ti so se odvili
naslednjega dne, ko smo dobili v uporabo
dolgo pričakovani most in obvoznico ter
odkrili spominsko obeležje oskrbovalcem
partizanskih enot pri Goriških opekarnah
ob počastitvi 65. obletnice ustanovitve
Goriškega vojnega področja.
Obiskovalci otvoritve razstav so prisluhnili
tudi Radivoju Pahorju, ki je prebral ganljivo črtico renškega rojaka Franca PregljaBorota o resničnem dogodku iz njegovega
bogatega aktivističnega dela za OF. Črtica
pripoveduje, kako se starejša Dornberžanka odreče težko prišparani liri in jo podari
kot svoj prispevek za partizane. Ta primorska ženica je eden od značilnih predstavnikov primorskih ljudi, ki so razumeli
pomen tistega zgodovinskega trenutka
za usodo naroda. Ne samo, da so bili pripravljeni na žrtve, ampak so vložili tudi vso

Operacijska miza iz leta 1944, ki so jo hranili pri družinah Trojer in Pregelj

svojo energijo in sposobnosti za zmago
nad mračnjaškimi silami tedanjega časa
in s tem zagotovili obstoj svojega rodu,
pa tudi poštene in enakopravne odnose z
drugimi narodi.
Razstava Skupnosti borcev in simpatizerjev GVP (Goriškega vojnega področja)
prikazuje na več kot 80 izbranih slikah in
dokumentih različne dejavnosti, osebe,
objekte in dogodke tega inteligentnega in
učinkovitega organiziranja širšega srednje
in južnoprimorskega področja v okviru

Radivoj Pahor je prebral črtico Franca Preglja »Boro« iz prvih dni upora proti okupatorju

vojaške oblasti 9. korpusa. Poleg tega pa
se vidi njegova tesna povezanost z organi ljudske oblasti in celotnim narodom.
GVP je bila vojaška formacija, ki je skrbela
predvsem za zaledno oskrbo vojaških enot
na ozemlju od Idrije do Istre. Njeni pripadniki so bili oboroženi največ zaradi lastne
obrambe. Izvajali so predvsem manjše bojne aktivnost, stražili prometne in kurirske
poti, skladišča, ambulante in bolnice ter
organizirali obveščevalno dejavnost, promet, mobilizacijo, sodstvo, propagando in
zdravstveno oskrbo, pa tudi pri materalni
oskrbi so imeli veliko vlogo. Velik del so
predstavljali trije bataljoni NOVGRAD-a, ki
so obnavljali in gradili nove objekte tako
za vojsko kot za civilno prebivalstvo. V prostem času so pomagali tudi pri kmečkih
delih, organizirali kulturne prireditve in
drugo.
Skupnost borcev in simpatizerjev GVP, ki
skrbi za ohranjanje tradicij te formacije 9.
korpusa, je bila v povojnem času zelo aktivna pri zbiranju gradiva za monografijo
in dve bošuri, pa tudi za obsežen arhivski
material, katerega del je ta razstava.
V Renčah je bila prvič razstavljena tudi lesena operacijska miza, ki je bila del opreme
ambulante v hiši Trojerjevih na Špinjolišču
v Renškem Podkraju. Ambulanta je delovala od začetka maja do konca novembra
1944, mizo pa sta skrbno in v dobrem sta-

nju ohranili družini Trojer in Pregelj.
Na ogled je bila tudi maketa spomenika
skladišču 333 pri opekarnah v Renčah, ki je
simbolično posvečen vsem, ki so skrbeli za
oskrbo partizanskih enot.
Drugi del razstave pod naslovom Razvoj
opekarstva na Goriškem je bil prikazan
na desetih panojih z mnogo zanimivimi
podatki, ki so jih pripravili Nataša Nemec, Andrej Horvat in Valter Faganelj
ob sodelovanju Goriških opekarn in Goriškega muzeja. Podatki segajo tisočletja
v preteklost, kar je razvidno iz prikazanih
arheoloških najdb, v obdobja Rimljanov
in srednjega veka ter novejše dobe do današnjih dni. Razstavo so popestrili sodobni
proizvodi in prospekti Goriških opekarn, ki
so edini tovrstni proizvajalec v Sloveniji, ki
je stoodstotno v slovenski lasti.
Miran Pahor
Foto: Bogo Rusjan

Predsednik KOZB, Miran Pahor je odprl razstavo in poudaril pomen ohranjanja spomina na NOB
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PLANINSKA SKUPINA TRSTELJ

Čeprav planinska dejavnost v Renčah nima
ravno dolgoletne tradicije, je v Renčah kar
nekaj časa aktivna planinska skupina Trstelj,
ki vključuje ljubitelje planin in pohodništva
iz Renč in okoliških krajev. Skupina deluje s
sestavu Planinskega društva Nova Gorica.
Znano je, da so Renčani večino športnega in rekreativnega življenja v poletnem
času do konca sedemdesetih let preživljali na reki Vipavi, se naučili plavati in igrali
vaterpolo. Žal je Vipava postajala vse bolj
umazana in neprimerna za kopanje. V kraju
so se začeli razvijati in uveljavljati še drugi
športi ( nogomet, balinanje, kotalkanje…),
posamezniki pa so se začeli navduševati in
spoznavati planinstvo. Včlanjevali so se v

novogoriško planinsko društvo, potrebe
pa so že kmalu narekovale ustanovitev
planinske skupine.
Skupina je začela
organizirano delovati v okviru društva
v delovnih akcijah
pri izgradnji in vzdrževanju planinskih
objektov. Tako so
sodelovali pri delih
na poti proti Koči pri
Krnskem jezeru, pri obnovi zavetišča na
Krnu, največ dela pa so opravili pri vzdrževalnih in obnovitvenih delih koče na Trstelju. Glavna dejavnost skupine pa je vendarle organiziranje pohodov in navduševanje
ljudi za to dejavnost. Že vrsto let pomagajo
organizatorjem tradicionalnega pohoda
na Trstelj 27. aprila, sodelujejo na pohodih
matičnega društva, sami pa vsako pomlad
organizirajo Pohod po kraški gmajni z zaključkom na Trstelju. Začetki tega pohoda
segajo v devetdeseta leta, ko se je skupina renških planincev odpravila na potep
po pogorišču po požaru, ki je divjal nad
Renčami in povzročil precej škode v borovem gozdu in podrasti. To potepanje je

v naslednjih letih preraslo v tradicionalen
pohod, ki poteka po različnih poteh goriškega krasa, mimo kraških jam, objektov iz
1. svetovne vojne in skozi mnoge lepote in
zanimivosti kraške pokrajine. Zaključek pa
je vedno na Trstelju z družabno prireditvijo.
Letos mineva deseto leto teh organiziranih
pohodov. V počastitev te obletnice se je
skupina podala na dvodnevni izlet v Prekmurje, kjer so sodelovali na pohodu Po
poteh Miška Kranjca od Velike Polane do
Lendavskih goric. Spoznavali so lepote in
značilnosti prekmurske pokrajine, prijazne
gostitelje in sklepali nova poznanstva in
prijateljstva.
Naj za zaključek med vas prenesem sporočilo, da za planinarjenje in pohodništvo ni
nikoli prepozno.
Boris Arčon

RENŠKI UPOKOJENCI NA IZLETU V MALTI
V sredini septembra je Društvo upokojencev Renče organiziralo enega od izletov iz
svojega letnega programa. Tokrat so se odpravili v Avstrijo, v gorsko dolino reke Malte na Koroškem. Tam je postavljen eden
največjih jezov v Evropi, širok več kot 600
metrov in visok 200 metrov, izza katerega
se je zbralo več milijonov kubičnih metrov
vode, ki omogoča proizvodnjo električne
energije ostalim elektrarnam v tej in sosednji dolini. Sprehod po jezu in skozi njega
je predstavljal svojevrstno doživetje. Pa
tudi sicer je objekt lepo umeščen v naravo, pod tritisočake Turskih alp. Tudi dostopna cesta je zelo slikovita, zgrajena pa je
na dovozni cesti, po kateri so oskrbovali
gradbišče jezu med osemletno gradnjo v
sedemdesetih letih.
Poleg jezu in umetnega jezera smo si
ogledali še več kot 2000 let staro mestece Gmund z gradom nad njim in muzej
Porschejevih avtomobilov. Med vožnjo
proti jezu pa smo zavili iz poti in si ogledali
botanični vrt z bonsaji ter se seznanili, kaj
bonsaji sploh so in kako se jih goji.
Boris Arčon
14 november 2009
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POHOD NA SVETI OT – KRAJEVNI PRAZNIK

Ob spomeniku v Bukovici

19. september – nepozaben
dan za Bukovico in Volčjo
Drago, spomin na požig vasi.
Ta dan smo si ga krajani vzeli
za svojega – krajevni praznik.

Položitev veca na Vidovem hribu (Sv. Ot)

Kot spomin na vojne grozote, ki ne smejo
zbledeti.
Bukovica in Volčja Draga ne bosta pozabili
teh časov. Ohranili jih bosta v svoji zgodovini z željo, da bi jih spoznali vsi nasledniki.
Samo tako bo naša generacija in mladina

znala ceniti požrtvovalnost in borbenost
svojih prednikov.
Obiskali smo vsa spominska obeležja ter
zaključili pohod na sv. Otu s poklonom žrtvam in s pesmijo smo se zadovoljni vračali
domov.
Renata TISCHER, foto: Bogo Rusjan

KOMEMORACIJA OB DNEVU MRTVIH
Ob dnevu spomina na mrtve
se še posebej spominjamo
naših ljudi, ki so žrtvovali svoja življenja.

Ne smemo pozabiti, da smo bili Slovenci
med prvimi žrtvami fašizma, da smo bili
med drugo svetovno vojno na pravi strani,
na pravični strani, ki je bila tudi zmagovita
stran, in ki je spravila s sveta zločinski ideologiji fašizma in nacizma.
Prav zaradi temeljnih vrednot humanizma
in človeške svobode moramo ohranjati
spomin na narodnoosvobodilni boj. Ta boj
je bil spontani izraz odpora slovenskega
ljudstva zoper okupacijo in zoper poskus
uničenja. Zavest o nujnosti narodnoosvobodilnega boja ni bila nikjer na Slovenskem bolj jasna kot tu, na Primorskem.
Prispevek Primorske in Primorcev k narodnoosvobodilnemu boju
slovenskega naroda je bil izjemen in je
močno zaznamoval ves kasnejši razvoj Slovenije. Priključitev večjega dela Primorske
matični domovini pred šestdesetimi leti

je bila veličastna uresničitev sanj primorskega človeka in zgodovinska zaokrožitev
celovitosti Slovenije. Ta čas se spominjamo
velikih dogodkov iz preteklosti in ti nas
navdajajo z občudovanjem in spoštovanjem. Ponosni smo, da smo Slovenci v
zgodovini uspeli zavarovati svoj narodni
obstoj in ustanoviti lastno državo. Danes je
Slovenija sprejeta v svetu kot uspešna država. Nismo le članica Organizacije združenih narodov, ampak tudi Evropske unije,
Naši uspehi nam vlivajo vero in zaupanje
v našo prihodnost. Toda ta vera in to zaupanje bosta doživeli potrditev samo, če
bomo sposobni odgovoriti na izzive našega časa. Danes stoji Slovenija pred novimi
možnostmi, a tudi pred novimi nevarnostmi. Te nevarnosti sicer ne bodo zahtevale
žrtev, kakršne so se zgodile med drugo
svetovno vojno, zahtevale pa bodo zrelo odločanje in odprtost v svet. Poiskati
moramo najboljše potenciale v vsakem
človeku na Slovenskem in ljudi spodbuditi k mislim in uresničevanju vsega, kar
je potrebno za graditev naše skupne prihodnosti. Krepiti moramo ustvarjalnost in
podjetnost, sposobnost misliti bolje, zlasti
pa misliti za naše skupno dobro. Prihajajoči
svet bo še bolj zaznamovan s konkurenco
in tveganji, še zahtevnejši bo od današnjega. Še večjega pomena kot doslej bo
graditev družbe znanja. Še pomembnejša
bo naša sposobnost poiskati take rešitve,
ki bodo zagotavljale napredek. Znanje,
ustvarjalnost in podjetnost bodo najpomembnejše lastnosti.

Na Slovenskem imamo dobre možnosti, da
se za nove čase še pravočasno usposobimo,
in da si zagotovimo razvoj, kakršnega si želimo - in zaslužimo.
Zato imamo do vseh žrtev vojnega nasilja
danes veliko moralno obvezo. To je, da
spoštujemo njihov spomin, da so nam
njihove žrtve v večen opomin in da jih ne
prepustimo pozabi. Ne glede na to, da se
svet danes vrti drugače, kot se je med in po
drugi svetovni vojni. Potrebno je preseči
vsa sovraštva, da bo postal svet čim bolj podoben takšnemu, kot so si ga v mislih
slikali tisti, ki so umrli ,danes se poklanjamo
njihovemu spominu.
Karmen Furlan
Foto: Bogo Rusjan
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SREČANJE 60 LETNIKOV RDEČI KRIŽ
RENČE
SKOZI ČAS
(1944 – 2009)
nadaljevanje iz prejšnje
številke

Lani bilo je kot včeraj.
Jutri se dogaja že ta trenutek.
Čas hitro beži
In tudi teh 60 let
Je minilo
Kot dan za nočjo.

Napis na torti: »1949 – najboljši na vasi,«
nam je dal vedeti, da smo v teh letih prehodili dolgo pot, polno raznih dogodkov, veselih srečanj, sloves od najdražjih,
rojstev otrok, vnukov in na koncu tudi
penzije.
Spomnili smo se tudi na naše pokojne
sošolke in jim v ta namen poklonili cvetje in sveče.

Vendar mi smo radoživi, kar smo tudi dokazali ob našem srečanju. V sproščenem
pogovoru ob odlični hrani in pijači, ki
sta nam jo pripravila gostitelja Tatjana in
Stojan, smo se zabavali dolgo v noč. Mirko, Alma, Davorin in Bogdan so dodobra
ogreli svoje instrumente. Obljubili smo
si, da se moramo srečevati pogosteje,saj
veste: tiho, tiho čas beži.

Naslednji pomemben dogodek tega obdobja je pobratenje Krajevne skupnosti
Renče z občino Starancano v Italiji. Le to
je trdno povezalo RK Renče in Društvo
prostovoljnih krvodajalcev iz Štarancana,
preraslo je v srečanja odborov obeh društev in organizacijo mnogih aktivnosti, ki
so obrodila prava prijateljstva med prebivalci Štarancana in Renčani, zlasti pa se
je utrdilo sodelovanje na humanitarnem
področju.

Renata TISCHER

ZDRUŽENI V OPATJEM SELU
Tradicionalno srečanje upokojencev Severne in Južne Primorske je potekalo v
prvih dneh septembra v Opatjem selu.
Letošnji organizator je bila Pokrajinska
zveza društva upokojencev Severne Primorske iz Nove Gorice.
V lepem kraškem ambientu , so se srečala številna društva. Skrbno pripravljen
program in ugledni gostje, so nam dali

vedeti, da upokojenci nismo tista generacija, ki ogroža naš prostor, temveč da
smo še kako pomemben člen našega
vsakdana, da smo generacija, ki zna delati, ki spoštuje soljudi, in medsebojno
solidarnost.
Naše generacije ni prevzel pohlep,
imamo druge, za kvaliteto življenja pomembnejše vrednote. Poskrbeti moramo za naše otroke
in vnuke, da bodo
premagali te obupne čase brezposelnosti in gospodarske krize.
Želimo si, da bi lahko zadnja leta svojega življenja preživeli
mirno, brez strahu,
da ne bi s svojimi
obremenitvami
obremenjevali svojih otrok.
Renata TISCHER

16 november 2009

(Prodaja peciva RK Renče v Starancanu,
izkupiček je bil namenjen za »Casa Natale« v Avianu, to je dom, ki je namenjen
svojcem rakavih bolnikov ali pomoč Starancana beguncem iz Bosne v Sloveniji).
Prijetna so tudi družabna srečanja – skupni izlet k izviru reke Soče, v bolnišnico
Franja, v Gonars, kar smo udeleženci financirali iz lastnih žepov. Prijetna so bila
tudi doživetja ob igranju briškole, srečanja pred Novim letom ali naše sodelovanje na »Sagra delle razze« v Starancanu.
S ponosom gledamo na čezmejno sodelovanje, ki se je rodilo v času, ko nas
je še ločevala bodeča žica in smo uspeli
premagati vse politične predsodke iz
preteklosti ter povezati dva naroda različnih jezikov in različnih kultur. Vse to
je bila velika zasluga Eme Zgonik, ki je
zelo uspešno organizirala in vodila tudi
druge aktivnosti Rdečega križa.
Januarja leta 1984 je vodenje RK Renče
prevzela učiteljica Sonja Kljun in opra-
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vljala to funkcijo do leta 2005, polnih 21
let. Zasluge za uspešno delo organizacije RK pa ima celotni odbor, ki je deloval
v tem času. To je približno 20 ljudi, v glavnem žensk. Za uspešno delo so odbor in
posamezniki prejeli priznanja krajevne
skupnosti, občine in tudi najvišja priznanja RK Slovenije.

Nadaljevale so se že utečene dejavnosti,
zelo pomembna pridobitev tega obdobja je zdravstvena ambulanta v Renčah,
ki je bila zgrajena prav na pobudo RK.
Poleg tega je RK Renče s prostovoljnimi
prispevki krajanov, renških obrtnikov in
podjetji dokupil prepotrebno opremo
za uspešnejše delo zdravnika in v dobro
krajanov (EKG aparat, jeklenko za kisik,
halogensko svetilko, dva inhalatorja, mikroskop, centrifugo, mini fotometer, in
DEFIBRILATOR. V čakalnico, ki nima oken
niti zračnika, so namestili klimatsko napravo.
Uspešne so bile zbiralne akcije denarja
za pomoč ob elementarnih nesrečah
doma in v tujini: potresi v Makarski 1962, Skopje - 1963, Posočje - 1976, v
Črni gori - 1979, v Italiji - 1980, na Kopaoniku v Srbiji - 1984 ter za poplavljene v
Sloveniji - 1990. leta. Prav tako je RK Renče zbiral sredstva in prispeval za gradnjo
šempetrske bolnišnice, za nakup mamografa v ambulanto v Novi Gorici, nakup
dihalnega aparata za bolnišnico v Stari
Gori, denar za invalidski voziček invalidu
Darku v Kranju, prispevek za Mladinsko
zdravilišče Debeli rtič, prispevek za oškodovane v požaru na Ptuju in v Solkanu,
prizadetim v Logu pod Mangartom po
plazu, za spalne vreče v Pakistanu, za dializni aparat za ambulanto v Kobaridu in
drugo.
Organizirani sta bili tudi dve zbiralni akcij
sosedske pomoči družinama v posebni
stiski. Krajani Renč so se temu klicu odzvali odprtih src in zelo odprtih rok. V
prvem primeru je bilo zbranih takratnih
386.100, v drugem primeru pa 427.900
tolarjev. Vsa leta se je socialno šibkim

družinam dodeljevala pomoč v obliki
prehrane, kar je bilo financirano iz naše
blagajne in Republiškega RK. V zadnjem
času se potrebe po paketih prehrane
povečujejo, saj je letos na seznamu za
tovrstno pomoč že 12 družin. Posamezniki so deležni pomoči tudi pri urejanju
bivalnih razmer, plačilu položnic, plačilu
dodatnega zavarovanja, pri nakupu jogi
ležišča, kolesa. Iz blagajne RK Renče so
bili dodeljeni enkratni denarni zneski posameznikom, določenemu številu otrok
smo omogočili letovanje ob morju, eni
osebi tudi okrevanje v zdravilišču.
Posebna skrb je bila namenjena beguncem iz Bosne. Zbirali smo hrano,
higienske potrebščine, v manjši meri
tudi obleke in obutev, vse skupaj vozili
občinskemu odboru v Novo Gorico, ki je
zbrano blago delil begunskim centrom
na Goriškem.
Pomembno poslanstvo je opravil Rdeči
križ tudi z organizacijo zdravstvenih predavanj za odrasle in mladino, organizacijo čistilnih akcij in skrbi za urejeno in čisto okolje. V določenem obdobju je bilo
organizirano merjenje krvnega pritiska
(enkrat tedensko), nekajkrat tudi merjenje krvnega sladkorja. Ob takih priložnostih smo delili zgibanke o preventivnem
varovanju zdravja.

Leta 2006 je bila za predsednika RK Renče izvoljena Rožica Žvanut iz Žigonov,
ki je tudi članica območnega odbora RK
Nova Gorica. Do takrat je več desetletji
zelo gospodarno vodila blagajniške posle organizacije.
Delo RK je vseskozi vpeto tudi v delo krajevne skupnosti in drugih društev v kraju. RK sodeluje pri organizaciji in izvedbi
proslav, krajevnega praznika, prisotni
smo na kulturnem in družabnem podro-

čju, kar vse prispeva k boljšemu počutju
krajanov.
Sodelovanje z Osnovno šolo Renče poteka na več nivojih: šola nudi RK prostore
za izvajanje različnih dejavnosti, svetuje
in pripravlja kulturne programe, RK pa
finančno pomaga učencem iz socialno
bolj ogroženih družin pri nakupu šolskih
potrebščin, plačevanju šolskih malic in
kosil ter drugih stroških. »brezplačne«
šole. V sklad za pomoč učencem bodo
šli tudi prispevki DOBRODELNEGA KONCERTA, ki ga RK organizira v počastitev
65. obletnice RK Renče. Koncert bo 2.
oktobra 2009 ob 19. uri na kotalkališču
v Renčah. VABLJENI! Odbor sodeluje tudi
z Občino Renče-Vogrsko, s Centrom za
socialno delo Nova Gorica, z Območnim
odborom RK Nova Gorica in drugimi, saj
si brez sodelovanja vseh akterjev ne moremo zamisliti uspešnega dela.
Iz blagajniške knjige je razvidno, da je
organizacija leta 1956 imela 104 člane,
največ leta 1989 in sicer 695, letos pa je
plačalo članarino 544 članov. Poleg vsega naštetega je bilo izpeljanih veliko aktivnosti, ki so za humanitarno organizacijo samoumevne in niso nikjer zapisane.
RDEČA NIT, ki preveva vse delovanje RK
v Renčah od njegove ustanovitve do
danes, je skrb za socialno ogrožene krajane, za ljudi v osebni stiski in za vse, ki
so pomoči potrebni. Še posebej to velja
sedaj v spremenjenih razmerah, ki jih je
povzročila gospodarska kriza in se veča
število brezposelnih.

Aktivisti RK delajo po načelu
prostovoljnosti, solidarnosti in
humanosti. Biti član te velike
družine je čast, saj je to edinstvena organizacija v svetu, ki se
zavzema za pomoč sleherniku
ne glede na narodnost, vero
in politično pripadnost in za
ČLOVEKOVE
PRAVICE,
uzakonjene z mednarodno
veljavno zakonodajo. Geslo
Rdečega križa je
ČLOVEK ČLOVEKU-ČLOVEK!
Sonja Kljun
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Predstavljamo vam inovatorja Ivana Gregoriča z Vogrskega

NEMIRNI DUH USTVARJANJA

Inovator - Ivan s priznanji in medaljami

Ko sem dobil namig za predstavitev Ivana
Gregoriča, 63 letnega inovatorja z Vogrskega, me je spomin popeljal v sedemdeseta
leta, ko smo mnogi lastniki jeklenih konjičkov pri njem, takrat na Brdu pri Dornberku,
reševali problem zaščite avtomobila pred
korozijo. Takrat so bili v uporabi razni zaščitni premazi, katerih trajnost se je že po letu
dni pokazala kot pomanjkljiva. Ivanu pa je
uspelo pripraviti novo zmes, maso, ki jo je s
posebno tehnologijo vbrizgaval v avtomobilske karoserije in dosegal izjemne učinke.
Njegov premaz je karoserije ščitil tudi več

Prototip - Kabriolet iz leta 1969

kot deset let, ne da bi bilo potrebno vmes
karkoli popravljati. Kot poklicni avtoličar je
te probleme dobro poznal. Zaposlen je bil
v Motoremontu, Avtoservisu Nova Gorica,
v letu 1969 pa se je zaposlil v šempetrski
Iskri, kjer je vse do upokojitve opravljal dela
kontrolorja v proizvodnji. Stalno se je nahajal med raznimi stroji in napravami in tu
se je porodila marsikatera ideja po izboljšavi ali izpopolnitvi. Nagnjenost k temu pa
sega že v njegovo mladost. Spominja se
svojega prvega motornega kolesa, 50 kubičnega Garellija, ki ga je predelal, da je postal živahnejši in zmogljivejši, mladostnim
18 november 2009

potrebam prilagojen. V leto 1969 sega tudi
predelava in prenova skoraj razpadlega
Renault-Floride, iz katerega je s pomočjo
prijateljev nastal čisto pravi kabriolet rdeče
barve, ki je pri marsikomu vzbudil zavist. V
to leto spada tudi začetek vse bolj resnega dela na izboljšavi premazov. Kot smo
že povedali, je uspel po lastnih recepturah
pripravit zelo učinkovito maso, katero pa
je bilo potrebno na ustrezen način nanesti
na karoserijo. Tako je nastala posebna naprava za globinsko vbrizgavanje premaza,
ki jo je poimenoval Global. To napravo je
skozi uporabo večkrat izpopolnil, tako da
je nastalo kar nekaj različic, od X-1 do X-5.
Te naprave pa je izdelal izključno za lastno
uporabo, čeprav je imel kar nekaj ponudb
za odkup. Zlasti je bila zanimiva tista iz
Porscheja, kjer pa so mu povedali, da tako
učinkovit način zaščite za njih ni primeren,
ker izdelujejo avtomobile tako, da se po
sedmih letih iztrošijo in so lastniki prisiljeni
kupiti novega.
Za te dosežke je prejel kar nekaj priznanj in
celo denarno nagrado 6000 nemških mark.
Iz leta 1985 ima priznanje Obrtne zbornice
Slovenije, iz leta 1986 pa priznanje Obrtnega združenja Nova Gorica, iz tega časa pa
je tudi nagrada, ki jo je prejel na natečaju
Sejem domače pameti. Dve leti pozneje
je na zboru inovatorjev v Zagrebu prejel
kar nekaj priznanj in pohval, predvsem pa

Naprava za vbrizgavanje zaščitnega premaza Global

je ponosen na to, da so bila njegova dela
med najbolje ocenjenimi. Bil je imenovan
tudi za inovatorja leta.
Njegov ustvarjalni duh pa ni miroval. Marsikatero izboljšavo in idejo je ponudil tudi
podjetju, kjer je bil zaposlen, a kakšnega
posebnega odziva ni bilo. Mogoče pa so
jih uporabili po njegovem odhodu v pokoj.
Je pa precejšnjo pozornost vzbudil njegov
zadnji dosežek. To je prototip univerzalne
samohodne večnamenske kosilnice, za
katerega je dobil na nedavnem mednarodnem inovacijskem sejmu v Celju zlato
medaljo. Mimogrede naj še omenim, da je

Ivan tudi član skupine ASI (aktivni slovenski
inovatorji).
Prototip te kosilnice ima poleg košnje še
funkcije: rezanje žive meje, obrezovanje
dreves, obiranje oljk, rahljanje zemlje in čiščenje pločnikov. Ta naprava izpopolnjuje
in izboljšuje hrbtno kosilnico in jo hkrati
nadgrajuje, saj odpravlja njene negativ-

Večnamenska samohodna kosilnica

ne lastnosti in omogoča lažje in zdravju
manj škodljivo delo, ker je ni treba nositi,
ni vibracij in ne vdihovanja škodljivih izpušnih plinov in prekomernega potenja. Je
samohodna v treh hitrostih in premaguje
strmine do 40 stopinj naklona. Upravljanje
kosilnice in vseh njenih funkcij se opravlja
na enem mestu.
Ivan nam je ob opisovanju povedal, da se
za to napravo zanimajo predvsem iz tujine, kjer so podobno napravo že poskušali
razviti v nekaterih podjetjih v Nemčiji in
na Švedskem, a jim ni uspelo. Prototip je
v novembru predstavil na sejmih v Nurenbergu in Bruslju, kjer je prijel zlato medaljo.
Želi pa si, da bi se že letos našel kdo, ki bi
bil zainteresiran za serijsko proizvodnjo te
naprave. Sam že pripravlja vse potrebno za
prilagoditev prototipa za tržne namene.
Seveda pa s tem idej in načrtov še ni konec. Marsikaj še snuje, tudi na področju
gradbeništva in elektroindustrije, pa tudi
napravo, ki bi preprečila gorenje avtomobila ob trčenju. Premalo prostora imamo,
da bi opisali vsa njegova razmišljanja, ideje in gledanja na ustvarjalnost. Ivan je po
naravi skromen in skoraj nekoliko zapostavljen, čeprav, gledano skozi priznanja že
opažen. Priznani strokovnjak na področju
strojništva dr. Gabrijel Devetak pa ga je
tudi povabil, da bi predaval o inovacijah in
spodbudah zanje med mladimi.
Za konec naj omenim še eno njegovo
nadarjenost. Ivan ima sposobnost oblikovanja umetniške pisave in pisanja na pergament papir. Napisal je že marsikatero
slavnostno listino, povabilo in čestitko.
Boris Arčon
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IZLET NA ŠMARNO GORO
V soboto, 26. 9. 2009 smo se
na povabilo gospoda Mihaela
Ledinka otroci vrtca Bukovica,
otroci 1. razreda, njihovi starši
in strokovne delavke vrtca odpravili na izlet na Šmarno Goro.
Z avtobusom smo se peljali iz
Bukovice do Zavrha, od tu pa
peš proti cilju. Pot nas je vodila
po gozdu, ker pa je bila strma,
smo se morali precej truditi. Trud
je bil poplačan, saj nas je na vrhu
čakal prekrasen razgled in sladke miške. Najmlajši pa so bili nagrajeni tudi z medaljami. Ogledali smo si notranjost cerkve in
prisostvovali zvonjenju, ki se še
vedno vsak dan izvaja ročno.
Za dan poln lepih doživetji, bi se
radi zahvalili staremu atu Mihaelu Ledinku, ki nas je pogostil in
finančno omogočil izlet.
Mojca Črnologar
Merljak

KMETOVALEC TOMAŽ ŠINIGOJ
RENŠKIM ŠOLARJEM PODARIL
HRUŠKE
V kuhinji Osnovne šole Renče, ki skrbi za
prehrano otrok vrtca, učencev šole in nekaj okoliških krajanov, se že vrsto let trudijo, da bi bili obroki čim bolj okusni, zdravi
in primerni za rast in razvoj. Ob malici in
kosilu delavci kuhinje poskrbijo tudi za to,
da imajo otroci ves dan na razpolago različne vrste sadja in zelenjave v sadnem kotičku ter samopostrežni solatni kotiček ob
kosilu.
Prav posebej razveseljivo pa je, da se
je skrbi za zdravo in dobro ponudbo
hrane v naši šoli na lastno pobudo
pridružil gospod Tomaž Šinigoj iz Dornberka, ki kmetuje v neposredni bližini
šole v Renčah. Odločil se je namreč, da bo
otrokom naše osnovne šole in vrtca
podaril hruške, ki jih pridela v Renčah,
v vrednosti 500 €.
Ob podpisu donacije, ki sta jo podpisala
Tomaž Šinigoj in ravnatelj šole Bogomir
Furlan, sta bila prisotna tudi predstavnik
Krajevne skupnosti Renče Nevo Pregelj in
vodja kuhinje Iztok Mermolja.
V uvodnem nagovoru je gospod Tomaž
Šinigoj poudaril, da s svojo odločitvijo želi
vzpodbuditi prehranjevanje otrok s svežim

sadjem in zelenjavo ter predvsem promovirati zdrav slog življenja z uživanjem
lokalno pridelane hrane. Ali, kot je nekoliko hudomušno zaključil: »Ob raznovrstni
ponudbi sadja iz vseh dežel sveta bomo s
tem dosegli, da bodo renški otroci jedli v
Renčah pridelano sadje.«

Tomažu Šinigoju se za zdravo in okusno sadje toplo zahvaljujemo.
Otroci, učenci in delavci Osnovne šole Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
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VRHUNEC KOTALKARSKE
SEZONE 2009
Od 3. do 5. julija je v Renčah potekalo letošnje državno prvenstvo v umetnostnem
kotalkanju. Domačemu klubu kot organizatorju je kot vedno uspelo pod streho spraviti tri dni tekmovanj. V domačih
vrstah je ostalo devet naslovov državnih
prvakov, pet drugih mest in sedem tretjih,
kar je pomenilo čudovito iztočnico za nadaljnja tekmovanja.
Po kondicijskih pripravah, ki so potekala v
Planici in na Rogli in se jih je udeležila večina tekmovalcev, so se začeli intenzivni
treningi.
Ves trud in trdo delo med poletnimi počitnicami ni bilo zaman, saj nas je Sara
Pregelj razveselila s srebrno medaljo v
kombinaciji na evropskem prvenstvu v
Portugalskem Nazareju.
Poleg Sare so na evropskem prvenstvu v
kategoriji mladink nastopile še Danaja
Černe, ki je zasedla peto mesto v kombinaciji, Tjaša Zorn s trinajstim v prostem
programu in Nika Petelin z desetim v obveznih likih.
Med članicami je kot predstavnica renškega kluba nastopila Lucija Mlinarič, ki je s
svojim programom osvojila dve bronasti
medalji, v prostem programu in v kombinaciji.

renških tekmovalcev, v Švico pa dve.
Vseh deset kotalkarjev je dokazalo, da so
upravičeno člani slovenske kotalkarske reprezentance.
Že prvi dan je prispela novica o popolnem
slovenskem zmagoslavju, saj so najvišjih
stopničkah stale tri slovenske reprezentantke iz kategorije mlajše deklice. Iz renškega kluba sta bili Jessica Marka prva in

hu so se vrnili s kopico medalj, tremi zlatimi in dvema srebrnima. Iz renškega kotalkarskega kluba je zlato osvojila Vanessa
Šuligoj, Megi Valetič je bila po kratkem
programu tretja, v prostem in kombinaciji
pa je zasedla četrto mesto.
V kotalkarski dvorani v Renčah so ob vrnitvi pričakali celotno slovensko kotalkarsko
reprezentanco in jim ob čestitkah izkazali
prisrčno dobrodošlico.
Od 16. do 18. oktobra je v Bologni v Italiji
potekal pokal Italije. Renški predstavnici
sta bili članica Lucija Mlinarič in mladinka Danaja Černe. Vrnili sta se z odličjema
okrog vratu. Danaja s srebrnim, Lucija pa z
bronastim.
V Nemškem Freiburgu pravkar poteka
svetovno prvenstvo v umetnostnem kotalkanju za mladince in člane. Podrobneje
bomo o uspehih naših tekmovalk Sare
Pregelj, Danaje Černe in Lucije Mlinarič pisali v naslednji številki glasila.

Slovensko reprezentanco sta poleg vseh
naštetih tekmovalk zastopali tudi članici
Nika in Teja Arčon.
Udeleženkam evropskega prvenstva so v
domačem klubu pripravili prisrčen sprejem.
V začetku oktobra sta se odvijali še dve
pomembni tekmovanji na evropskem nivoju, pokal Evrope in pokal Interland. Pokal
Evrope je potekal na Portugalskem, tako
kot Evropsko prvenstvo, pokal Interland pa
v Švici.
Na Portugalsko je odpotovalo kar osem
20 november 2009

Lana Pregelj druga. Drugi dan sta z veliko
prednostjo v športnih parih zmagala Ana
Turel in Jan Kerševan, Jan je v prostem programu osvojil še šesto mesto. Sodelovali
so v kategoriji starejših dečkov in deklic.
Veselje je bilo zaokroženo s prvim mestom
Ane Turel, drugim Tanite Kaje Černe in
četrtim mestom Aneje Klaut. Med kadetinjami je trinajsto mesto dosegla Tina
Gregorič. V kategoriji mlajših mladink je
Meta Arčon, bolezni navkljub, zasedla štirinajsto mesto.
Tudi s pokala Interland v švicarskem Zuric-

Majda Rusjan
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BALINARSKA SEZONA GRE
H KONCU
Renški balinarji počasi zaključujejo letošnjo sezono. Tekmovalna ekipa je v
I. območni ligi Severne Primorske letos
zasedla 2. mesto in zaostala za dve točki za ekipo Podskale iz Vipave.
Kljub temu si je pridobila pravico do nastopa v kvalifikacijah za napredovanje v višjo
stopnjo tekmovanja. Nasprotnik je bila
zelo močna ekipa Mlinar Padna, zmagovalec območne lige Slovenska Istra. Renčani
so obe tekmi izgubili in sicer doma z 9:13,
v gosteh pa 4:10, Padna pa je nato zmagala
še v drugem krogu kvalifikacij in napredovala v II: državno ligo.
Ligaških tekem je tako za letos konec, klub
pa ima na koledarju še nekaj tradicionalnih
turnirjev, tudi z mednarodno udeležbo. 31.
oktobra je potekal turnir moških ekip društev upokojencev, ženske pa bodo imele
podoben turnir 21. novembra. 5. decembra bo močan turnir moških ekip za pokal
Šampionke, 7. novembra pa bodo organizatorji turnirja ekip združenja vojnih veteranov iz vse Slovenije.

Kljub pomanjkanju mlajših tekmovalcev
moška ekipa nadaljuje tradicijo dobrih
uvrstitev v območni ligi, uveljavlja se tudi
ženska ekipa, ki je na več turnirjih dosegla

nekaj presenetljivih zmag in uvrstitev, sodelovanje pa širijo tudi v sosednjo Italijo,
kjer je potrebno omeniti dvoje srečanj z
ekipo Provinzia di Gorizia.
Boris Arčon

PRVENSTVO PRIMORSKE V ŽENSKI
ŠPORTNI GIMNASTIKI

Športno društvo partizan Renče je v
soboto, 17. oktobra, organiziralo prvenstvo v ženski športni gimnastiki,
katerega so se udeležile tudi naše
tekmovalke. Čeprav je bila udeležba
manjša od pričakovane, je bila konkurenca kar velika. Ekipno so dekleta v prvi
stopnji osvojila 2., 4. in 5. mesto, v drugi
stopnji 2. in 3. mesto, v tretji stopnji pa 3.

mesto. Posamezno pa so se najbolje odrezale: v prvi stopnji Lea Vidič 3. mesto,
Maja Cotič 5., Nika Mozetič 6. mesto.
V drugi stopnji je Meta Pregelj osvojila
1. mesto, Špela Perdec 5. mesto, v tretji
stopnji pa Maja Milatovič 6.mesto. Priznanja, medalje in pokale je podeljeval
naš novi načelnik Boris Pregelj.
Omembe vredna pa je tudi pohvala s

strani sodnic in trenerjev nad organizacijsko dobro izpeljanim tekmovanjem,
ki pa ga seveda ne bi mogli tako dobro
izpeljati brez pomoči nekaterih staršev.
Upamo pa, da bomo lahko tovrstna tekmovanja lahko v bližnji prihodnosti organizirali že v novi gimnastični dvorani.
Sara Čotar
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TUDI LETOŠNJA SEZONA V KARTINGU, SE JE ZA ČLANA A.B.C. SPORT
ZAKLJUČILA ZELO USPEŠNO
Na zadnjo poletno nedeljo se je
v italijanskem Jesolu zaključilo
karting prvenstvo Nordest cup
(FVG-Veneto-Trentino A.A.),
v katerem je v kategoriji 125
Italija v letošnji sezoni prvič
nastopal Alen Hvalica, član
kluba ABC sport iz Vogrskega.
Zadnja izmed sedmih dirk, ki so bile razpisane za letošnjo sezono Nordest cup se je
odvijala 20. septembra v sončnem Jesolu.
Dirka se sicer ni končala po pričakovanjih
Alena in ekipe glede na letošnje uvrstitve v predhodnih dirkah. Uvrstitev je kljub
temu zadostovala za osvojitev 2. mesta v
skupnem seštevku tekmovanja Nordest
cup, kar je glede na razvitost kartinga v
Italiji, zelo veliko konkurenco in njihove
finančne zmožnosti, prav gotovo velik
uspeh.

Težave na dirki v Jesolu so se pričele že z
dogajanjem na prostih treningih v soboto,
saj je organizator popoldan spremenil vrsto gum, s katerimi se je naslednji dan vozila dirka. To je imelo za posledico nekoliko
slabšo uvrstitev že na kvalifikacijah, kjer si
je Alen privozil 6. štartno mesto. V predfinalni dirki se je smola nadaljevala, saj je v
prvem ovinku takoj po startu eden izmed
sotekmovalcev zaletel v Alena, kar je povzročilo delno izpraznitev prednje pnevmatike in s tem slabšo vodljivost karta. Kljub
težavam si je v predfinalni dirki zagotovil
5. mesto. Vendar so se problemi nadaljevali
tudi v finalni dirki, kjer je zaradi tehničnih
težav dirko zaključil na 7. mestu.
2. mesto v skupnem seštevku prvenstva
si je Alen privozil z rezultati, ki so bili plod
22 november 2009

trdega dela celotne ekipe in prave izbire
karta na začetku sezone. Čeprav se tudi
prva dirka sezone marca v Jesolu ni začela
obetavno, saj je Alen odstopil zaradi odlomljene ročice menjalnika, se je nadaljevanje odvijalo zelo dobro, lahko bi rekli celo
nad pričakovanji. Že na naslednji dirki aprila v Preceniccu (Lignano) je bil Alen med
najboljšimi in si z 2. mestom privozil prve
stopničke v sezoni. V maju je nadaljeval z
dobrimi uvrstitvami in v Ala di Trento zasedel 2. mesto, četrti pa je bil v Preceniccu.
Junija je ponovno sledila dirka v Ali, kjer je
končal tretji, avgusta pa si je na zahtevni
mestni dirk v Rosa (blizu Vicenze) v peklenski vročini skoraj štirideset stopinj v borbeni in napeti dirki zagotovil 3. mesto.

Dirkanje v sosednji Italiji je veliko bolj zahtevno zaradi velike konkurence, večjih stroškov, vendar je zaradi boljše infrastrukture
(varnejše proge, ki jih v Sloveniji skoraj ni)
edini način za napredovanje v tem športu.
Alen se zahvaljuje klubu ABC sport, zastopniku Maranello Slovenija, podjetju Živex,
spremljevalni ekipi in ostalim, ki so kakorkoli pripomogli k uspehu.
Rezultate, slike in poročila z vseh dirk članov kluba ABC sport si lahko ogledate na
spletni strani http://www.abc-sport.si
(bmh)
foto: Borut Klančič
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MOTOKROS SEZONA JE ZAKLJUČENA
Končala se je sezona državnega
in pokalnega prvenstva v motokrosu. Člani kluba ABC
Sport so se udeleževali obeh
prvenstev. Vsi štirje člani so se
udeležili prve dirke za državno
prvensto MX Feroda v Vrtojbi 30. marca 2009. Tako so
Andrej Gregorič (#101), Tilen
Vičič (#188), Jernej Mozetič
(#172) in Luka Ličen (#20)
prislužili prve točke.

Andrej

Mozetic

bila steza blatna in spolzka. Žal je Luka že v
ogrevalnem krogu prve dirke padel. Ostal
mu bo spomin na vožnjo z rešilcem in prebito noč na Kliničnem centru v Ljubljani.
Tudi zanj je bila s to dirko končana sezona.
Kljub vsemu se je uvrstil na 11. mesto.
Zadnje pokalne dirke v Stranski vasi pri
Semiču sta se tako udeležila samo Jernej
in Andrej. Proga je bil odlično pripravljena.
Vreme je bilo spremenljivo, ravno tako je
bilo spremenljivo razpoloženje med tekmovalci. Proga je bila hitra, posebno mlajši
tekmovalci se niso zavedali njene zahrbtnosti. Zdravniška služba je morala večkrat
posredovati. Jernej je tu dosegel odlično
četrto mesto in s tem končal skupno na 5.
mestu.
Andrej je sezono vozil z najboljšimi motokrosisti Slovenije. S konstantnimi dirkami
brez padcev je dosegel skupno 6. mesto.

Rezultati letošnje sezone so pokazali, da je
motokros šport, ki zahteva fizične, psihične in tehnične sposobnosti voznika, ki se
mora povrh vsega zavedati še moči motocikla.
Andrej Gregorič

Uvodna pokalna dirka v Slovenskih Konjicah in kasnejša v Slovenj Gradcu sta bili
fenomenalni, saj je bilo udeleženih veliko
tekmovalcev in tudi vreme je bilo zelo
vzpodbudno, tako za dirkanje, kot tudi
za spremljanje tega adrenaliskega moto
športa. Skupno je nastopilo 204 motokrosistov v devetih kategorijah. To je vsekakor
podatek, da to prvenstvo združuje največ
privržencev moto športa v Sloveniji. Če prištejemo še vse člane njihovih spremljevalnih ekip se številka še vsaj podvoji. Prav v
Slovenj gradcu je imel največ smole Tilen
Vičič, kjer je na skoku padel in poškodoval
gleženj. Na žalost je bila s to poškodbo
njegova sezona končana. Seštevek točk iz
polovice sezone mu je prinesel 8. mesto.
Pokalna dirka v Šentvidu pri Stični je bila
usodna za Luko. Po sobotnem deževju je
november 2009 23
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GRADNJA DALJNOVODA V KS RENČE
- INFORMACIJA ZA JAVNOST
Upravno sodišče Republike Slovenije je s
sklepom št.: U 697/2008-21 z dne 12. 10.
2009 izreklo za nično tudi drugo delno
gradbeno dovoljenje za gradnjo 2x110 kV
daljnovoda skozi naselje Renče, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP)
pod. št.: 351-09-15/2004 dne 17. 11. 2008.
Kot razlog za takšno odločitev navaja dejstvo, da investitor ELES ni izkazal pravice
graditi na vseh zemljiščih, preko katerih naj
bi tekel sporni daljnovod.
Naj spomnimo, da je bilo predmetno delno gradbeno dovoljenje izdano tik pred
primopredajo dolžnosti med prejšnjo
in sedanjo vlado. Izdano je bilo na istih
osnovah (z istimi pomanjkljivostmi) kot
predhodno, ki ga je Upravno sodišče Republike Slovenije odpravilo že s sodbo št.:
U 511/2007-16 z dne 10. 10. 2008.
Početje Ministrstva za okolje in prostor, ki
žal ni osamljeno, kaže na to, da je izvršna
oblast pripravljena kršiti zakone in postopati v nasprotju z zakonitimi pravicami državljanov, ko gre za njene parcialne koristi
ali prikrivanje zlorab in šlamparij, ki jih je
storila v preteklosti. Čeprav je bila že s prvo
sodbo Upravnega sodišča »poučena«, da
je tako izdano delno gradbeno dovoljenje
nezakonito, si je upala izdati še drugega,
na enakih predpostavkah in z enakimi pomanjkljivostmi. Bo že držalo, da »jim nihče
nič ne more« za takšno početje, je pa vseeno dobro zamisliti se, kakšno državo imamo in kam to pelje.
Ker dosedanje grožnje (z razlastitvijo zemljišč, z izpadi električnega toka idr.), laži in
sprenevedanja niso odvrnile Renčanov od
namere, da na območju naselja ne bodo
dovolili nezakonite gradnje daljnovoda na
stebrih, se sedaj ELES zateka k taktiki trkanja na vest krajanov, češ, koliko škode bo

24 november 2009

nastalo, če daljnovod ne bo pravočasno
postavljen, da bodo za škodo krivi Renčani,
itd.
Na trkanje na vest in »posiljevanje« krajanov kaže tudi anketa, ki se sedaj izvaja v
zvezi z daljnovodom.. Opozarjamo, da je
več anketnih vprašanj postavljenih tendenciozno, nekatera izhajajo iz neresničnih
trditev in anketirancu vsiljujejo odgovor –
očitno vse z namenom, da se napravi vtis,
da je v Renčah le nekaj nergačev, ki nočejo
daljnovoda ….
Gradnjo tako pomembnih objektov, kakor
so daljnovodi, avtoceste, plinovodi ipd., ki
dolgoročno spreminjajo okolje in vplivajo
na življenje prebivalstva, natančno ureja
zakon. Takšna gradnja ne more biti domena investitorja in krajevne skupnosti ali
celo posameznikov.
Dejstvo je, da ELES nima zakonite osnove, niti za gradnjo zračnega daljnovoda,
niti za vkop kablovoda. Osnova za sporno
gradnjo bi lahko bil le državni lokacijski načrt, ki pa ne obstoji.
ELES kot osnovo
navaja prostorske
akte Mestne občine
Nova Gorica za obdobje 1996-2000, ki
pa takšnega daljnovoda na območju
k.o. Renče ne določajo (niti kot rezervacijo trase ne). Še
več; odlok Občine
Renče Vogrsko takšne gradnje na območju Občine celo

prepoveduje. Na očitke civilne iniciative
(CI), ELES odgovarja, da izdelava državnega lokacijskega načrta traja približno 4 leta
in si ne more privoščiti tako dolgega postopka. Pri tem pa ne pove, kaj je počel od
pomladi 2004, ko je prejel 605 podpisov
krajanov Renč, da daljnovoda na stebrih ne
bodo dovolili in kljub zavedanju, da za nameravano gradnjo nima zakonite osnove.
Na vkop kablovoda smo Renčani pristali le
kot na »manjše zlo«. Vprašanje pa je, ali bo
država »pogledala skozi prste« in vkop dovolila, čeprav bi moral biti tudi za to sprejet
državni lokacijski načrt.. Smatramo, da tega
ne bo storila, če ELES ne pridobi pravice
graditi (služnostne oz. lastninske pravice)
na vseh zemljiščih na trasi kablovoda. To
pa je povsem odvisno od dogovora med
ELES-om in lastniki zemljišč. Na to CI nima
pravice vplivati in tudi nikoli ni vplivala, čeprav bi Odbor CI želel, da bi do dogovorov
prišlo.
Glede na to, kako ELESa postopa, se je pri
članih Odbora CI pojavila domneva, da
ELES trenutno daljnovoda niti ne želi graditi. Vzrok za to je lahko pomanjkanje denarja (velike prekoračitve pri gradnji HE Avče
in daljnovoda so bile javno objavljene),
zmanjšano povpraševanje po električni
energiji (po informacijah, ki jih ima Odbor
CI, bi daljnovod služil predvsem za izvoz el.
energije v Italijo) ali kaj drugega. Če je domneva pravilna, bi bilo razumljivo, da ELES
rabi »dežurnega krivca«, za kar bi bili Renčani mogoče primerni.
V Renčah, 02. 11. 2009
Odbor CI KS Renče, Irena Komar

Povprečna emisija CO2 E razreda: 137 - 295g/100 km, povprečna poraba E razreda: 5,2 - 12,6 l/km.
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Vrhunska varnost in udobje
za navdušujočo ceno.
Privoščite si nebeški občutek vožnje.

AC-Intercar, d.o.o. Ljubljana.

Več o ponudbi na www.mercedes-benz.si/varuh

Pooblaščeni prodajalec: Autocommerce, d.o.o., RC Nova Gorica, Industrijska c. 2, T: 05 3351 087, 05 3351 082
november 2009 25
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Nagradna križanka »Sadjarstvo Smodin, Vogrsko«
Gesla iz križanke vpišite v priloženi kupon in ga pošljite do 2. decembra 2009 na
naslov: OBČINA RENČE-VOGRSKO, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga s pripisom
»Nadradna križanka«. Med pravilnimi rešitvami bomo izžrebali tri nagrajence.
26 november 2009
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Besedni sudoku je podoben številčnemu, le da se vpisuje ČRKE v posamezna polja in v kvadratke. Pri tem se
tudi tukaj ne smeta pojaviti dve črki
v enem kvadratku, v eni vrstici ali eni
koloni. Ključna beseda: POBRSKATI
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,
Alenka Klančič, Nataša Podgornik, Bogo
Rusjan in Katjuša Žigon
Oblikovanje in grafična postavitev: Matjaž Bizjak
Tisk: Tiskarna Premiere d.o.o.
17. NOVEMBER 2009

Razstava likovnih del
EXTEMPORE - RENČE 2009
Otvoritev razstave slik v avli
Mestne Občine Nova Gorica bo
20. novembra 2009 ob 18.00
uri. Dela bodo na ogled do 2. decembra 2009.

Objava reklamnih oglasov
V Občinskem listu lahko objavljate
reklamne oglase

Cenik reklamnih sporočil:
2 strani

297 x 210 + 5mm 400 EUR

1 stran

297 x 210 + 5mm 250 EUR

dodatka za porezavo

Smodin
pridelava
in prodaja jabolk

Nagradni kupon za križanko
geslo:

dodatka za porezavo

1/2 strani

186 x 132 mm

150 EUR

1/4 strani

91 x 132 mm

100 EUR

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

60 EUR

Pri večkratnih zaporednih objavah
velja popust:
3 zaporedne objave
4 do 7 zaporednih objav
8 do 11 zaporednih objav
12 zaporednih objav		

5%
8%
10%
12%

ni
Nagrad
kupon
ime in priimek:

popusta
popusta
popusta
popusta

naslov:

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

telefon:

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«

odreži in pošlji

S U D O K O

Nagrajenci za pravilno rešitev
križanke »Ribarnica Arčon«
Izmed 17. prispelih odgovorov so bili
izžrebani:
1. Deana Pregelj, Martinuči 17,
5292 Renče
2. Danijela Jejčič, Bukovica 67,
5293 Volčja Draga
3. Majda Krpan, Volčja Draga 83,
5293 Volčja Draga
Nagrade lahko dvignejo v potujoči
RIBARNICI ARČON na Trgu v Renčah,
v soboto med 09 in 12 uro.

S I LV E S T ROVO
V NAŠI OBČINI

Novo leto se približuje z neizmerno hitrostjo.
Tudi letos ga bomo skupaj pričakali v Kotalkarski dvorani v Renčah.

Zanimanje je veliko, zato pohitite z rezervacijami.
Rezervacije sprejemamo v pisarni AVTO ŠOLE MARUS v Renčah.
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MARTINOVANJE 2009

janje
Naslov za pošil
činob
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ski list:
lo@
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Za Občinski lis

Naslov občine: Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga, tel: (05) 338 45 00, e-mail: info@rence-vogrsko.si
28 november 2009

