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Beseda uredništva

Ko narava
izstavi račun

Ni ga pogovora,
da beseda ne bi
nanesla tudi na
vreme, še zlasti, ko
se to izkazuje v ekstremnih oblikah.
In tako je tudi z
vremenom v letošnji zimi, ko smo
dobesedno prosili,
naj nam prinese nekaj mraza. Prišel je, a žal
v svoji najbolj brutalni različici. V tej nesreči
smo jo v našem koncu poceni odnesli, razen
da nam vlaga in moča že pošteno presedata.
Se je pa pokazalo, kako smo odvisni in ranljivi, ko nam zmanjka elektrike in kar nekaj časa
traja, da se v nas sprožijo nagonsko prirojene
lastnosti prilagajanja in iznajdljivosti. Kako
srečni so bili tisti, ki so se lahko “obrnili” na
staromoden štedilnik ali peč na drva.
Kljub vsemu pa je pred vami prva letošnja številka Občinskega lista. Prinaša še nekaj pogledov na novoletna dogajanja in praznovanja, a
pozornost se že usmerja v letošnje leto. V polnem teku je priprava in sprejemanje letošnjega
proračuna. Kot pravi župan, je letošnje leto še
posebej zahtevno zaradi krize in izteka štiriletnega mandata vsem izvoljenim občinskim
organom, pa še restriktivne zakonske določbe,
ki ne dovoljujejo razhajanj med plusi in minusi, je treba imeti pred očmi. Zato je na mestu
trezen premislek ob odločanju za zadolžitev.
Nadaljuje pa se zgodba o umestitvi daljnovoda skozi Renče, zgleda po znanem scenariju,
saj birokratom iz Ljubljane upravičene besede
in predlogi civilne iniciative in drugih zainteresiranih krajanov Renč ne sežejo do njihovih
sluhovodov. Če res ne bo posluha in razumevanja, se nam ob razgrnitvi predlogov spet
obeta vroča razprava ali pa še kaj drugega.
Društva so s svojimi programi že v polnem
zagonu, bolje rečeno, prekinitve dejavnosti
sploh ni bilo, kar lahko vidimo skozi sliko in
besedo tudi v tej številki lista.
Kako pa kaj v Ljubljani, kako nas izkopavajo iz
krize? Prvi vtis je, da se največ ukvarjajo sami
s sabo in skrbijo, da slučajno ne bi prišlo do
predčasnih volitev, saj si jih stranke najmanj
želijo. Če za neučinkovitost ne zadostujejo
medsebojna obtoževanja in interpelacije, je
pri roki še Bruselj in nevidna “trojka”. Je pa
povsem jasno in nedvoumno, kdo in kako
bo napolnil bančne luknje in s tem “dolgorokcem” in njihovim zaščitnikom dal potuho.
Dokler ne bo kje “počilo”, kot recimo zadnja
luknja na pasu ali kakšen “filmček” v glavi,
kakšnega posebnega premika na bolje ne bo.
 Boris Arčon
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Županova beseda
Občinski svet s svojimi organi in
sveti krajevnih skupnosti so že intenzivno začeli z delom in pripravo letošnjega proračuna za zadnje
leto tega mandata. Zaradi tega in pa
zaradi zahtevne situacije v državi
in drugod po svetu je to delo zelo
težavno in občutljivo.

Načrtovanje pridobivanja in porabe sredstev mora biti realno in racionalno. Tako
bo nivo sredstev za društva, klube in ostale organizacije s področja družbenih dejavnosti ostal na lanski ravni, investicijski
del pa se načrtuje v taki višini, da bo moč
počrpati vsa razpoložljiva evropska sredstva.
Razprave so potekale po odborih in komisijah občinskega sveta in svetih krajevnih
skupnostih ter društvih. Po zaključku vseh
teh razprav je občinska uprava pripravila
predlog proračuna, ki je moral obstati tudi
v okviru zakonskih določil o uravnoteženih
prihodkih in odhodkih ali pa izkazovati
zadolžitev, če bi za občino to bilo strateško
pomembno. Ker je v letošnjem proračunu
predlagana glavna investicijska postavka izgradnja veznega hodnika na šoli v
Renčah s spremljajočimi prostori, je v zvezi s tem potekala temeljita razprava. Zaradi občutljivosti gradnje, varstva otrok in
preprečevanja motenj pri učnem procesu se
je izoblikoval predlog, da se gradnjo v celoti
zpelje v letošnjem letu, za kar pa bo potrebna
zadolžitev.
Predlog proračuna ali tako imenovano prvo
branje je bilo na občinskem svetu predstavljeno 6. februarja, temu je sledila razprava in zbiranje mnenj in pripomb, tako da
2

računamo, da bo proračun 6. marca v drugem branju in če ne bo kakšnih velikih pretresov, tudi sprejet. Naj pa ob tem tudi povem,
da se je kot vsako leto pri ljudeh nabralo veliko več potreb, kot je razpoložljivega denarja.
Ostali pa smo tudi pri dosedanjemu vodilu
in usmeritvam, to je enakomernemu in enakopravnemu razvoju vseh treh krajevnih
skupnosti.
Vzporedno s pripravo proračuna pa poteka
tudi razprava o dolgoročni usmeritvi razvoja
občine in javne infrastrukture kot osnove za
hitrejši razvoj občine. Oblikovane so tri delovne skupine občanov. S strokovnega vidika
poskušamo razvoj približati širši strokovni
in drugi zainteresirani javnosti.
Ne morem mimo januarske predstavitve, ki
jo je na mojo zahtevo pripravilo ministrstvo za okolje in prostor v kulturni dvorani v
Renčah, kjer je bila predstavljena študija o
umestitvi daljnovoda skozi Renče. To je bila
predpriprava na javno razgrnitev predlogov,
ki bodo predstavljeni v naslednji fazi in takrat bodo imeli civilna iniciativa in druga
zainteresirana javnost možnost dajati pripombe in predloge glede umestitvene trase
daljnovoda skozi Renče. Že iz dosedanje razprave pa je jasno, da je za krajane sprejemljiv
le vkop kabla, to stališče pa je sprejel in potrdil tudi občinski svet.
Ker se nam hitro približuje letošnji občinski
praznik, smo dali v javno objavo razpis za
občinska priznanja za delo v letu 2013. Predloge, pripravljene po predpisanem postopku,
sprejema komisija za kadrovske zadeve in
imenovanja pri občinskem svetu.
 Aleš Bucik
Župan

Neva Kapelj
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Osrednja prireditev ob kulturnem prazniku
V kulturnem domu v Bukovici je
na predvečer slovenskega kulturnega praznika potekala osrednja
proslava ob kulturnem prazniku z
naslovom »Gregorčičeva poezija v
besedi, sliki in v glasbi«. Priredilo
jo je Društvo za kulturo, turizem in
razvoj Renče ob sodelovanju sekcije amaterskih slikark.
Slikarke so že večkrat potrdile svojo zavzetost
in izredno nadarjenost pri ustvarjanju tematskih slik in njihova mentorica, akademska slikarka Jana Dolenc, pravi: »Ustvarjanje slikark
iz Renč in okolice se je že večkrat povezalo z
Gregorčičem in njegovo poezijo. Oktobra 2011
so prvič sodelovale na ekstemporu na Gradišču. Ta se je odvijal v okviru Gregorčičeve poti,
pohoda po krajih, kjer je bival in delal Simon
Gregorčič, potem ko je moral zapustiti rodno
Kobariško. Poleti 2012 so slikale ob Soči, blizu
Gregorčičevega rojstnega kraja, in oktobra 2012
so ponovno ustvarjale na Gregorčičevi poti.
Leta 2013 so se slikarke odločile, da jih v njihovem delu inspirira Gregorčičeva poezija. Kar
nekaj je del, na katerih se pojavlja Soča, opevana zaradi svoje lepote in hkrati nosilka preroške vizije o usodi pokrajine, skozi katero teče.
V mnogih delih je možno prepoznati pokrajino,
v kateri je pesnik živel in jo tudi opeval, naj si
bo to izgubljeni planinski raj, v katerega je sililo
njegovo srce, ali rajskomila vinorodna dežela,
kjer si je pod trto skušal ustvariti novo življenje.
Na nekaterih delih slikarke ponazarjajo vsebino
pesmi, največ s pomočjo simbolike in stilizacije.

Moderatorka Kristina Mihelj

Mara Marinič in Irena Komar

MoPZ PROVOX pod vodstvom Mateja Petejana

Dela so narejena v tehniki akrila. Tu in tam
je videti uporabo kolaža, naj si bo to portret
pesnika, nekaj verzov iz njegove pesmi ali pa
fotografski detalj iz pokrajine, ki je s pesnikom
povezana. Pojavlja se tudi struktura na slikovni

površini, ki daje dodatno vizualno in taktilno
dimenzijo.
Čeprav je nekatere slike navdihnila ista pesem,
je vsaka slika, tako kot pesem, izvirna in enkratna. Slikarke so vanje vložile tudi del sebe in na
nas gledalcih je, da Gregorčiča doživimo skozi
njihove oči.«
Na naslednjih straneh Občinskega lista vam
predstavljamo slike s te razstave z imeni
slikark.
Ob odprtju razstave je najprej lepo zazvenela
slovenska himna Zdravljica, ki jo občuteno
zapela Mojca Rusjan. Večer so prijazno popestrili pevci Moškega pevskega zbora PROVOX
pod taktirko Meteja Petejana in dodali uglajeni glasbeni del prireditvi.
Toda tudi tokrat ni šlo brez presenečenj. Naši
slikarki Irena Komar in Mara Marinič sta
zelo lepo zapeli ob lastni spremljavi s kitarama
Gregorčičevega Pastir-ja.

Mojca Rusjan je zapela »Zdravljico«

Vodja likovne sekcije Hema Jakin in mentorica Jana Dolenc,
akademska slikarka
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Uživali smo tudi ob lepih recitacijah moderatorke Kristine Mihelj, diplomirane dramaturginje, ki je v ta lep večer vnesla veliko svojega
znanja in talenta.
 Katjuša Žigon
Foto: Bogo Rusjan

Februar 2014 / Občina Renče - Vogrsko / Občinski list

•

iz krajevnih skupnosti •

Božično-novoletni koncert PO Vogrsko
Leto je vedno hitro naokoli in tudi
lani je bilo tako - še prej kot smo se
dobro zavedli, je že prišel december
in z njim praznično vzdušje. Tudi
za Pihalni orkester Vogrsko je bil to
poseben čas. Po več spremembah,
ki jih je lansko leto prineslo v vrste
orkestra, je bil to čas priprav na božično-novoletni koncert.
Za orkester je to pomenilo prvi samostojni
koncert, ki ga je pred domačo publiko odigral pod taktirko novega dirigenta Branka
Mraka.
Pričakovanj je bilo veliko, tako s strani godbenikov kot poslušalcev … Želja je bila izpeljati koncert poln dobre glasbe in pozitivnih
misli, predstaviti se v čim boljši luči in polepšati deževne praznične dni ter s tem konec leta. Koliko nam je to uspelo, ste lahko
presodili sami, godbeniki se trudimo, da bi
postali vse boljši. In kako je vse skupaj potekalo?
26. december je že tradicionalno rezerviran
za božično-novoletni koncert domačega pihalnega orkestra. Ob 18. uri je na oder nabito polne velike dvorane v Bukovici stopil
pihalni orkester in začel svoj koncert. Ob
irski pripovedki nas je skozi večer popeljala
povezovalka Kristina Mihelj.
Prvi del koncerta je postregel s klasiko in
skladbami za pihalne orkestre, s katerimi se
je orkester prvič predstavil. Začelo se je z dobro poznanim Marchem iz Shostakovicheve
Jazz suite št. 2, kateremu je sledila skladba
Oregon, ki jo je orkester igral na Reviji pihalnih orkestrov v Desklah. Potem so se
poslušalci prepustili melodijam iz muzikala
Fantom iz opere, prvi del pa se je zaključil z
lahkotnimi ritmi rijevskih plaž v treh stavkih
Las playas de Rio.
S spodbudnimi in narodnozavednimi besedami nas je pozdravil župan Aleš Bucik. Ob
tej priložnosti se njemu in celotnemu občin-

Marinka Grohar Gatnik
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skemu kolektivu zahvaljujemo za vso do zdaj
izkazano podporo in se priporočamo tudi
vnaprej. Hvala!
Po prvem delu koncerta je kot gost večera
nastopila skupina D‘Zombies. Eden izmed
šestih članov skupine je dirigent Branko
Mrak, ki igra pozavno. Skupina deluje približno eno leto in se predstavlja tako z avtorskimi skladbami kot tudi uspešnicami
različnih ritmov (jazz, disco, rock funk). Na
bukovškem odru so se fantje predstavili s štirimi skladbami.
Bučnemu nastopu gostov večera je sledil
še sklepni del koncerta, ki je bil praznično
obarvan. Orkester je postregel s skladbama
Last Christmas in Christmas Medley. Še pred

sklepnim dejanjem koncerta, vsem dobro
znanim Radetzkym maršem, pa je predsednik orkestra Jure Fornazarič svoje minute
za mikrofonom izkoristil za to, da je v imenu
orkestra voščil klarinetistu Stojanu Plahuti,
ki je prav na ta dan praznoval okroglih 60 let.
Orkester ga je počastil z »glasbo po želji«,
kot je v navadi, da se zaigra godbenikom slavljencem. Stojanu še enkrat iskreno voščimo
in mu želimo še veliko let v naših vrstah!
In tako je Pihalni orkester Vogrsko izpeljal še
en božično-novoletni koncert. Zahvaljujemo
se vsem, ki ste nam prisluhnili, posebej še
tistim, ki nas redno podpirate in se udeležujete naših dogodkov. Čeprav smo že pošteno
zakorakali v novo leto, pozabili na praznike
in se prepustili toku vsakdana, vam v imenu
orkestra voščim sreče in zdravja v tem letu!
Godbeniki pa so že ponovno zavihali rokave,
že pridno pihajo, trobijo in vadijo. Spomladi
jih namreč čakata dva večja izziva: najprej
spomladanski koncert, ki bo predvidoma 6.
aprila na Vogrskem, 25. maja pa tekmovanje
slovenskih godb v tretji težavnostni stopnji.
Orkester se na to že pripravlja in vsekakor
bomo tudi o tem pisali v naslednjih številkah
Občinskega lista. Še prej pa se vidimo v pustnem času, če nam bo le vreme to dopuščalo. Do takrat pa lep pozdrav!
 Jasna Živec
Foto: Žan Bric

Estera Prinčič
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Silvestrovanje v naši občini

V čudovito pripravljeni in praznično okrašeni kotalkarski dvorani
v Renčah smo dočakali novo leto.
Še posebej smo bili veseli, ker se je
tokrat praznovanja udeležila večina
naših občank in občanov.

Za praznično okrašeno dvorano so poskrbeli starši otrok Kotalkarskega kluba in številni
člani društev upokojencev ter članov borčevskih organizacij iz vseh treh krajevnih skupnosti. Okusno pecivo so spekle naše ženske
iz KTD Vogrsko, Rdečega križa in Karitasa.
Da smo dobro jedli, je poskrbela kuhinja OŠ
Renče, kot »kelnerce« pa so se izkazale naše
domačinke, že vrsto let prisotne na vseh
koncih in krajih v Krajevni skupnosti Renče pod vodstvom Klavdija in Boruta. Seveda
nismo smeli pozabiti na varnost v dvorani,
za katero je poskrbela naša interna varnostna služba z vodjem Borutom Zornom.
Prav vsem, ki ste sodelovali pri pripravi in
pospravljanju dvorane, se z županom Alešem Bucikom prisrčno zahvaljujeva.
 Radovan Rusjan

Veselo v novo
leto
Tudi letošnje silvestrovanje na renškem
kotalkališču je potekalo v veselem razpoloženju in lepo okrašeni dvorani. V organizaciji občine in vseh krajevnih skupnosti
ter domačega kotalkarskega kluba je bilo
poskrbljeno za jedačo in pijačo, zelo se je
izkazal tudi mladi ansambel Primavera, ki
je poskrbel za plesni del zabave. Letos ni
bilo ognjemeta, denar namenjen zanj je šel
v vse tri krajevne skupnosti. Po tradiciji sta
se udeležencem silvestrovanja pred polnočjo pridružila župan Aleš Bucik s soprogo
Ingrid Kašca Bucik in vsem zaželela vse
najboljše v prihajajočem letu.
 Boris Arčon
5
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Božični dobrodelni koncert v župnijski
cerkvi v Renčah

V soboto, 18. januarja je župnijska Karitas iz Renč organizirala že
enajsti božični dobrodelni koncert.
Prostovoljne prispevke vsako leto v
celoti namenijo za določen dobrodelni namen. Letos so se odločili,
da bodo z izkupičkom razveselili
družine na Goriškem, ki so pomoči potrebne.
V letu 2014 bo za Slovenijo prenehala
evropska subvencija v obliki hrane, zato je
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vodstvo župnijske Karitas iz Renč predlagalo, da se prostovoljne prispevke nameni ljudem v stiski na našem območju.
Prav zato je uvodno besedo podal duhovnik
Cvetko Valič - sedanji predsednik Goriške
območne Karitas.
Sledili so nastopi pevskih zborov iz bližnje in
daljne okolice. Predstavili so se ženski zbor
»Vogrinke«, mešani župnijski zbor Šempeter, mešani župnijski zbor Vrhpolje, mešani
zbor »Klasje« Bukovica - Volčja Draga, mešani zbor Sežana, mešani župnijski zbor Železniki, Komorni zbor Grgar - Nova Gorica,

6

mešani župnijski zbor Ljubljana - Stožice. S
čudovitim petjem so se globoko zasidrali v
srca poslušalcev.
Pevske točke so povezovali mladi glasbeniki
Nika in Karin Uršič, Ela in Rebeka Stres,
Blaž Kobal, Jernej Kobal ter Marija Šubic
in Neža Močnik. S svojimi pesmicami so
očarali vse poslušalce.
Pred zaključkom je nekaj misli povedal prof.
dr. Leon Oblak, pevci so večer zaokrožili s
skupnimi božičnimi pesmimi.
 Majda Rusjan
Foto: Bogo Rusjan
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Klavirski trio K30 je otvoril tretjo sezono
Glasbenih večerov v Bukovici
Program letošnjega koncertnega
abonmaja Glasbenih večerov v Bukovici bo znova pester. Priložnost
predstaviti se domači publiki bodo
dobili številni uspešni mlajši goriški glasbeniki, manjkalo pa ne bo
že uveljavljenih slovenskih in tujih
izvajalcev. Organizatorja - Občina
Renče-Vogrsko in Glasbeno društvo NOVA - zagotavljata, da bo
čisto vsak našel nekaj zase.
Uvod v novo leto in desetim glasbenim dogodkom je pripadel Klavirskemu trio K30,
ki ga sestavljajo pianistka Dejana Banđur,
violinist Rok Zgonc in violončelist Pavel
Rakar, vsi člani Slovenske filharmonije. Januarski koncert je bil pravi oddih od vseh
božično-novoletnih pesmi, ki smo jih, hočeš
nočeš, poslušali že od konca novembra. Na
hladen četrtkov večer je trio občinstvu ponudil izbor skladb, ki so svetlobna leta oddaljene od prej omenjenih. Baročna Sonatina
za violino in basso continuo št. 4 v A-duru
Georga Philippa Telemanna nas je za začetek dobro ogrela. Sledila je nova različica
Petih klavirskih miniatur Marija Kogoja, ki
je delo slovenske skladateljice Larise Vrhunc. S svojo interpretacijo minimalistične skladbe Ogledalo v ogledalu estonskega
skladatelja Arva Parta so glasbeniki vsakega
poslušalca in poslušalko popeljali na svoje
zasanjano potovanje. Naslov skladbe se nanaša na neskončnost podob, ki nastane, ko
vzporedno postavimo ogledali. Zrcaljenje v
skladbi začutimo ob neskončnem ponavljanju vzpenjajočih se trozvokov v klavirju, ki
mu Part doda F-durove lestvice v violini in
čelu, ki se izmenjujejo enkrat navzgor, drugič navzdol in se z dodajanjem taktov vseskozi podaljšujejo. Skladba, ki je v izvirniku
napisana samo za violino in klavir in je bila
uporabljena v mnogih filmih, je v dvorani
Zorana Mušiča v Kulturnem domu Bukovica »zazvenela sveže, a je hkrati tudi razkrila,
da je glasbenikom prioriteta sama zvočna
slika, medtem ko sta akademski perfekcionizem, tehnična in intonančna brezhibnost
v njeni senci«, je zapisala Tatjana Gregorič.
Koncert so glasbeniki zaključili v popolnem
kontrastu, in sicer s slovitim Triom št. 2 v
e-molu, op. 67 Dmitrija Šostakoviča. Skladbo je spisal spomladi leta 1944 ob koncu
obleganja Leningrada in zato odseva duh
tistega časa. Skozi glasbo nam slika ironične prizore vojaške parade, kjer se mešajo na

eni strani banalnost, zmagoslavje, navdušeno vzklikanje množic, na drugi pa pijanost,
bruhanje, obscenost, vse v nekakšni kaotični
koračnici; v finalu se ponovno zvrstijo vsa
občutja iz prejšnjih stavkov, pridruži pa se
jim »klezmer«, judovska glasba za slavja, ki
pa se tu predrugači v podobo naraščajoče
destruktivne sile. Po navdušenem aplavzu
publike so glasbeniki piko na i dodali z
Valčkom argentinskega skladatelja Astorja
Piazzolle. Po koncertu je - kot je že v navadi - sledilo prijetno druženje obiskovalcev in
glasbenikov ob prigrizkih, ki so jih pripravili
v gostilni Kogoj, ter žlahtni kapljici vinarstva
Marušič.

Lidija Gruntar
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Odličen prvi koncert je nedvomno dobra popotnica za nadaljevanje sezone. Na
koncertnem odru v Bukovici bodo v letošnjem letu igrali tudi Big band Nova, Singgirls in Vlado Kreslin, TrobiNova in Trio
GŠ Rogaška Slatina, Pihalci Hiše kulture
Celje ter Ansambel violončel Nova, Accordion group in Etnoploč trio, Delavska
godba Trbovlje, Triestango, Zari Percussion
Duo in NOVA filharmonija.
Naj bodo vaši četrtki namenjeni glasbi!
 Ajda Miška
Glasbeno društvo NOVA
Foto: Klemen Mlečnik

Silvana Maligoj
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Trboveljska Delavska godba

Cikel koncertov Glasbeni večeri v
Bukovici, ki nastaja v sodelovanju
Občine Renče-Vogrsko in Glasbenega društva NOVA, je za februarski abonmajski koncert gostoval
Delavsko godbo Trbovlje. Večer so
organizatorji posvetili praznovanju
slovenskega kulturnega praznika in
ga poimenovali Prešernov glasbeni
večer.

velik odstotek profesionalnih glasbenikov,
ki muzicirajo tudi v Policijskem orkestru in
Orkestru Slovenske vojske. Dirigent je prevzel odgovorno vlogo, saj se Delavska godba
Trbovlje lahko pohvali z izjemnimi nagradami s tekmovanj po Evropi, poleg tega pa
se ansambel ponaša z odličnimi izvedbami
in tehtnimi programi. Dirigent Jože Kotar
je bil kot študent član tega ansambla in tako
spremlja njegov razvoj že več kot dvajset let.
Dobro pozna, kako predstaviti orkester in
glasbenike v najboljši luči. Za nastop v Bukovici je v program zbral prgišče skladb, ki
so se prijetno povezovale med seboj.
Program se je gibal od odlomkov iz opere,
kot je uvertura Moč usode Verdija, čigar
200-letnico rojstva smo praznovali minulo leto, do virtuozne Madžarske rapsodije
Franza Liszta ter skladb iz znanih filmov, kot
sta Out of Africa in Misija nemogoče. Razposajeno in hudomušno je zazvenela suita
Južno od Alp s stavki V pristanišču, Terasa
ob morju, Cvetlično sprehajališče, Taran-

Alenka Gregorič
Delavska godba Trbovlje je ena izmed starejših slovenskih godb, saj beleži več kot
110-letno delovanje. Nekoč »delavska godba« je v svoje vrste združevala rudarje in
druge delavce iz Trbovelj in okolice. Danes
je godba prerasla v tako imenovani pihalni
orkester, ki ga od leta 2007 vodi profesor
klarineta Akademije za glasbo Ljubljana in
solist Simfoničnega orkestra RTV Slovenija Jože Kotar. Zelo pomlajenemu orkestru
se je v zadnjih letih pridružilo veliko mladih - študentov. Ansambel pa sicer sestavlja
Občinski list / Občina Renče - Vogrsko / Februar 2014
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tela. Zagotovo pa so svoje posebno mesto
med poslušalci dobila slovenska dela, kot so
udarna Adamičeva Partizanska eskadrilja,
nostalgičen Avsenikov Spomin in živahen
venček nepozabnih slovenskih popevk
združenih v Privškov potpourri. Godba je
v teh skladbah izrazila tisto najlepše, zaradi
katerega obožujemo godbe. Udarno, pa tudi
nežno spevno, se je predstavila Delavska
godba Trbovlje in pripravila tehten glasbeni dogodek, ki je dnevu spomina na našega
najpomembnejšega pesnika Franceta Prešerna vtisnil poseben pečat.
Za nekaj časa smo se številni poslušalci koncerta prepustili glasbeni muzi in lepim melodijam, ki so nas pospremile v čudovit svet
domišljije in tako vsaj za en večer pozabili
na vsakodnevne stvari. Kulturnemu prazniku smo se tako poslušalci kot tudi suvereni
glasbeniki Delavske godbe s svojimi radoživimi izvedbami častno poklonili.
 Janko Kopje

•

iz krajevnih skupnosti •

Zvezdica zaspanka

V soboto in nedeljo, 14. in 15. decembra se je na renškem kotalkališču odvijala tradicionalna, letos že
21. Božično novoletna kotalkarska
revija. Člani Kotalkarskega kluba
Renče so vsem prisotnim ponovno
pripravili čaroben večer.
Trenerji so se letošnjemu predlogu pravljici
o Zvezdici Zaspanki odzvali, močno zavihali
rokave in zgodba na kotalkah je začela nastajati.

Brez pomoči staršev in prijateljev kotalkanja
bi revija ne izzvenela, kot je, saj so prav oni tisti, ki so poleg kotalkarjev in trenerjev pripravljeni na vsem ljubem kotalkališču preživeti
prenekatero prosto uro in tam z veliko mero
potrpežljivosti in obilico truda ustvarjati.
Najzaslužnejši so za izdelavo ter postavitev
scene, ki je obiskovalce popeljala v zgodbo,
na prostrano nebo in v majhno čarobno mesto, ki je hkrati tako resnično.
Pred prihodom Božička na kotalkah, ki kotalkališče obišče prav vsako leto, je vodstvo

9

kluba poklonilo diplome in priznanja najuspešnejšim kotalkarjem v iztekajoči se sezoni.
V nedeljo so si revijo poleg ostalih gostov
ogledali tudi prijatelji in že večletni obiskovalci - oskrbovanci VDC Nova Gorica.
Predstava je bila, tako kot vsako leto, prikazana tudi za učence osnovne šole in vrtca.
 Majda Rusjan
Foto: Bogo Rusjan
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Prednovoletni Živ žav v Renčah

Tradicionalni božični potop in novost - kuhanje klobas
Kot že vrsto let do sedaj, je Pota- Vsakoletni udeleženci in veseljaki
pljaško društvo Soča iz Solkana v so potapljači z Bleda.
sodelovanju s KS Renče organizipribližno 16. uri pa se je dogajanje preralo božično novoletni potop v hla- Ob
selilo za bivšo gostilno v Renčah. Ob glasbi
dno Vipavo. Povabljeni so bili pota- ansambla Primavera in ideji našega predsepljači iz drugih krajev Slovenije, ki dnika KS Renče Boruta Zorna so vsi trije
so se dogodka z veseljem udeležili. predsedniki KS v naši občini tekmovali (pod
strogo kontrolo komisije, ki so jo sestavljali
Adam Stibilj, Zvonko Petejan in Žare Jovanović ter vrhovni sodnik Radovan Rusjan)
v kuhanju klobas in »krodeginov«. Seveda so
bili vsi dobri in ni bilo težko določiti zmagovalca, zmagali so vsi trije. Čestitamo!!!

Pod noč pa nas je seveda obiskal dedek Mraz,
ki je tokrat prišel iz reke Vipave. Na prizorišče, kjer je vse navzoče otroke obdaroval z
bomboni, je prišel s kočijo s konji Srečkota

Špacapana.
Vsekakor se moramo ob tej priložnosti za
sodelovanje zahvaliti naši osnovni šoli, kmetijcem za sodelovanje na stojnicah in povezovalki Vladki Gal Janeš iz občinske uprave.
Želimo si še takih veselih dogodkov in hvala
vsem, ki ste se prireditve udeležili v tako velikem številu.

Mali oratorij
Na februarskem malem oratoriju se
je navkljub različnim boleznim in
virozam zbralo lepo število mladih.
Ker je bil ravno Prešernov dan, slovenski
kulturni praznik, je bil program temu primerno oblikovan, pri čemer je potrebno
poudariti, da so šolarji na to temo pokazali
veliko znanja.
Ker otroci vedno radi ustvarjajo, so se organizatorji tokrat odločili za pripravo slaščic iz
fig in v spomin na dr. Fig-a kroglice poimenovali Prešernove kroglice.
 Majda Rusjan
Šempasci
Tudi fantje so pravi mojstri v pripravi
kroglic so nasmejali celo pevsko vas
Občinski list / Občina Renče - Vogrsko / Februar 2014
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 Tekst in foto: Radovan Rusjan
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Počitniški živ-žav na 9. slovenskem kongresu
prostovoljstva
Slovenska filantropija je 5. in 6. decembra 2013 v Murski Soboti organizirala deveti slovenski kongres
prostovoljstva pod sloganom »Gradimo skupnost za jutri«.

Udeleženci kongresa smo iskali odgovore na
vprašanji: »Kakšna je vloga prostovoljcev in
kako s pomočjo prostovoljstva gradimo skupnost? Kako povezovati prostovoljske organizacije, javne institucije in podjetja?« Med
prostovoljci so bili številni zanimivi gostje,

prisluhnili smo inovativnim in edinstvenim
oblikam dobrih praks iz Slovenije in tujine
ter na delavnicah, v manjših skupinah izmenjali izkušnje.
Na uvodnem, plenarnem srečanju, je Zmaga Prošt, predsednica Društva upokojencev
Renče, v sliki in besedi predstavila našo občino, naš kraj in model dobre prakse - program »Počitniški živ-žav« (podrobneje smo
ga bralcem že predstavili v glasilu). Pričevanje o sodelovanju in povezovanju, ki smo
ga spletli prostovoljci vseh starosti, starši,
stari starši, šola, krajevna skupnost, občina
in podjetnik za dobro 30 otrok v dveh poletnih mesecih lanskega leta, je nagovorilo
nekaj kolegov, da se tudi sami preizkusijo v
podobnem projektu v svojem kraju.
Na kongresu smo pridobili nove informacije, znanja, spoznanja in ideje ter seveda navezali stike s prostovoljci drugih organizacij
in se dogovorili za sodelovanje v prihodnjih
akcijah.
 Slavica Beltram, Zmaga Prošt
Foto: arhiv Slovenske filantropije

Zahvala prostovoljcem
Že četrto leto zapored smo se v
Društvu upokojencev Renče konec
decembra srečali prostovoljci, ki izvajamo raznolike dejavnosti skozi
vse leto za štiri stotnije naših članov
in za vse obiskovalce dejavnosti v
Hiši pravih srečanj.

Zmaga Prošt

Predpraznično novoletno srečanje prostovoljcev (v svojih vrstah imamo kar nekaj
mladih ljudi!) je priložnost, da pregledamo, kaj smo koristnega in dobrega postorili
drugim v podporo in pomoč, nam samim v
veselje in ponos. Zahvala, pohvala, priznanje za plemenito delo je plačilo - nagrada
za opravljeno prostovoljsko delo, hkrati pa
spodbuda in vabilo, da nadaljujemo, vsak po
svojih zmožnostih in močeh.

Kot pravi prostovoljci smo organizacijo zaupali delovni skupini, ki je pripravila program srečanja in za malo denarja na praznično okrašene mize pričarala toplo jed,
sveže pečen kruh iz krušne peči, sladice.
Pogovorili smo se, se nasmejali, si izmenjali skromna darilca in zaželeli vse dobro za
naše prihodnje prostovoljske poti k ljudem
vseh starosti.
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Naša slikarska kolegica Zdravka Komic razstavlja
v prostorih kmečkega turizma na Preserjah
V prijetnem vzdušju, z družino in
prijateljicami iz slikarskih vrst, je
članica naše likovne skupine - sekcije Društva za kulturo, turizem
in razvoj Renče Zdravka Komic z
Vogrskega odprla razstavo svojih
slik. To je njena tretja samostojna
razstava.
Sama pove, da je že kot majhna deklica rada
risala. Umetniška žilica ji je prav gotovo prirojena, saj je njen pokojni oče ustvarjal izdelke iz lesa in kamna.
Začetki njenega likovnega ustvarjanja segajo
v leto 1999, ko se je udeležila prvega likovnega tečaja pri akad. slikarju in profesorju
likovne vzgoje Bogdanu Vrčonu. Zaradi že-

lje po znanju je obiskovala tudi tečaje slikanja krajine in mešanja barve, ki jih je preko
JSKD v Novi Gorici vodil profesor likovne
vzgoje in akad. slikar Tone Rački. Kmalu za
tem se je vključila v likovno društvo DSAT
Tolmin, kjer je še vedno članica. V našo likovno skupino se je Zdravka vključila v letu
2009 in s tem postala tudi članica našega
društva. Redno se udeležuje likovnih tečajev, ki jih pri nas vodi akad. slikarka, naša
mentorica Jana Dolenc. Z vsemi nami redno sodeluje na razstavah in pri vseh dogajanjih v skupini.
Zdravkina razstava na Preserjah dokazuje
njen občutek za lepoto, predvsem pa veliko
mero vztrajnosti in delavnosti. Nisem likovni kritik in ne morem strokovno ocenjevati
njenih slik, lahko pa rečem, da so slike lepe
in všečne ljudem.

Zdravka - čestitke in še mnogo, mnogo
barvnih užitkov skupaj z nami.
 Hema Jakin

Kako smo slikarke preživljale leto 2013
Vsekakor zelo delavno, saj smo z
likovnim tečajem z našo mentorico
Jano Dolenc začeli že v začetku januarja. Rdeča nit tečaja je bilo mešanje barve skozi program »Štirje
letni časi«. To je bil obsežen, a zelo
zanimiv projekt. Osvežili smo že
osvojene izkušnje mešanja barve,
hkrati pa v nastajajoče slike vgrajevali na novo pridobljeno likovno
znanje. Tako je vsaka od nas skozi
leto ustvarila štiri slike - pomlad,
poletje, jesen in zimo, vsako v barvah, ki so za posamezen letni čas
specifične.

V maju, ko je končno le posijalo malo sonca,
smo organizirale že tradicionalen ekstempore v vrtu burbonk na Kostanjevici nad
Novo Gorico. Nanj smo povabile prijatelje

slikarje iz društva ENDAS iz Tržiča (It.), kjer
sodelujejo tudi slikarji iz Staranzana. Nastale slike smo 23. maja razstavili v prostorih
KS Nova Gorica (Frnaža).
18. maja smo se na povabilo likovnega društva DSAT iz Tolmina nekatere udeležile
ekstempora ob pohodu po učni poti Cirila
Kosmača. Slikali smo na temo Kosmačeve
novele Kruh.
Opekarske dneve v Biljah smo popestrile z
razstavo slik ptic, ki živijo v opuščenih glinokopih.
Poletna vročina nas ni zadržala za zidovi.
Na nas je delovala po sistemu »kar ne ubija,
to krepi«. Slike burbonk smo ob prazniku
Mohorjevo razstavile v Renčah, na Gregorčičevo prireditev na Gradišču nad Prvačino
pa smo priložnostno postavile slike na temo
Simon Gregorčič.
Sredi poletja, v juliju, smo se odpravile v
čudovit nasad sivke - last Milka Noviča - v
Brje pri Koprivi na Krasu in seveda z njegovim blagoslovom prenesle te modrovijolične
odtenke sivke, skupaj z našimi občutji, na
platna. Te slike smo v septembru pokazale
na razstavi v Temnici na Krasu, v oktobru pa
še v Staranzanu.
V drugi polovici avgusta nas vedno znova
privabi ekstempore v Drežnici, ki ga organizira likovno društvo iz Tolmina. Nastale
slike pa so bile razstavljene v Kobaridu.
Prav tako smo se nekatere udeležile slikarske
kolonije za Karitas, ki je vsako leto organizirana na Sinjem Vrhu, in nastale slike poda-
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rile v dobrodelne namene.
Jesen nas je popeljala na Vogrsko, kjer smo
ustvarjale v prijetnem jesensko obarvanem
okolju vinogradov v okolici gradu in kasneje
uživale v prijetni družbi gostiteljev Ingrid
Kašča Bucik in Aleša Bucika.
Ekstempore pri domu upokojencev na Gradišču je že naša stalnica. Vsako leto se ga
iz naše skupine udeleži več slikark. Organizirata ga dom upokojencev in javni sklad
za kulturne dejavnosti. Otvoritev razstave
slik, ki so nastale na tem ekstemporu, je bila
oktobra v domu upokojencev. Nastale slike
krasijo stene hodnikov in jedilnice doma in
upam, da varovancem polepšajo kak njihov
manj prijeten trenutek.
Z razstavo v kulturni dvorani v Renčah ob
koncu leta na temo celoletnega programa
»Štirje letni časi« smo se likovno poslovile
od leta 2013.
Že res, da smo ustvarjalne, kreativne, a lepše nam je, ko vidimo in občutimo, da nismo
same. Zato hvala vsem: predsedniku KS Borutu Zornu, predsednici našega društva Janji Lipušček, neutrudnemu Zdenku Zornu,
ki vedno vse uredi, Katjuši Žigon za njene
prispevke, Majdi Rusjan za njeno pomoč,
Franku Cigliču in tudi Lučani Martinuč, ki
je vedno pripravljena pomagati.
Hvala, ker ste z nami na razstavah.
 Za slikarke Hema Jakin

•

iz krajevnih skupnosti •

Na obisku v Varstveno delovnem centru v Stari Gori

Martin Fabjan - našel je samega sebe
Ko je bila pred štirimi leti Tea Leban, direktorica Varstveno delovnega centra Nova Gorica, proglašena za osebnost Primorske in
sem z njo takrat opravil pogovor in
predstavitev zavoda, sem prvikrat
prestopil prag te ustanove v Stari
Gori. Priznati moram, s tesnobnimi in nelagodnimi občutki, ker nisem vedel, kakšno je življenje v teh
prostorih.
Tako približno je svojo pripoved začel tudi
Martin Fabjan, ko sem ga obiskal na delovnem mestu kot strežnika med varovanci tega
centra. 42-letni Martin je doma v Volčji Dragi
in je sila zanimiva in posebna oseba. Nemirni in samotarski duh, iskanje samega sebe
ter povezanosti z naravo ga spremljata že od
rane mladosti. Kot takemu mu je bila blizu
tudi ljubezen do rib in ribištva, ki mu je še
ostala, le zmeraj manj časa ji posveča. Potem,
ko je v Renčah končal osnovno šolo, so se
začele težave, saj nikakor ni našel prave poti v
poklicno usmeritev. Poskusil je v Postojni, da
bi postal logar, pa ni šlo. Poskusil je s trgovsko
šolo, a je ni dokončal. Nato je več let delal v
Polidentu. Delo ga je utesnjevalo. Ob delu je
opravil poslovodsko šolo in se preizkusil kot
samostojni podjetnik s trgovanjem okrasnega papirja in kmalu ugotovil, da tudi to delo
ne ustreza njegovemu temperamentu.

Zašel je v osebno krizo, preganjala ga je globoka depresija. Pomoč je iskal pri zdravnikih in jo našel pri nekem psihiatru v Sežani.
Bil je brez zaposlitve, nekaj let je preživel na
zavodu za zaposlovanje. Osebnih težav in
stisk ter hoje na robu stranpoti kar ni hotelo biti konca. Razšel se je s partnerico, s
katero je živel nekaj časa, vendar je bil njun
odnos bolj podoben bratu in sestri kot pravi
partnerski zvezi. In tako je prišlo leto 2012,
ko je tudi Občina Renče-Vogrsko pristopila
k sofinanciranju javnih del. Bil je izbran na
delo za socialno vključevanje posebno ranljivih skupin. Opis del je dokaj širok in zelo
specifičen, saj od izvajalca terja veliko mero

občutka in sposobnosti, ki jih ne pridobiš z
rednim šolanjem, ampak ti je to dano in to
nosiš v sebi. Pomoč invalidom pri vključevanju v okolje, usposabljanje za samostojno življenje, blažitev posledic invalidnosti in dvig
kvalitete življenja so samo nekatere izmed teh
nalog. Čeprav o teh nalogah na pragu ustanove ni vedel ničesar, so ga delo in varovanci
kmalu dobesedno vsrkali vase. Nadrejeni
so mu stali ob strani, ga stalno spremljali in
spodbujali, a so bili kmalu presenečeni nad
njegovimi sposobnostimi in načinom dela.
V poznejšem pogovoru s Teo Leban, nam je
le-ta razkrila, da so kmali videli in se prepričali, da je Martin pravi za to delo. Varovanci so ga sprejeli, pa tudi Martin pravi, da ne
more več brez njih. Z objemom mu varovanci veliko povedo in to mu pomeni največ.
Med uvajanjem v delo so mu omogočili, da
je osvojil osnovna in prepotrebna strokovna
znanja. Odlikujeta ga delavnost in predanost
delu, tudi izobraževanje bi rad nadaljeval, saj
se v tem delu vidi tudi v prihodnosti, čeprav
so časi za zaposlovanje v javnem sektorju zelo
neprijazni. Martinu se je delo preko javnih
del izteklo, zato je sprejel delo za eno leto in
tudi nižje ovrednoteno, samo da je med svojimi varovanci in izpolnjuje svoje poslanstvo.
Tea Leban mi je po srečanju z Martinom razkrila še načrte in dejavnosti v centru. Borba
za denar je stalnica, vendar se stvari le premikajo. V Solkanu prenavljajo stavbo, kjer
domuje del njihove ustanove, v Novi Gorici
pa bodo nadaljevali z novogradnjo in tako
pridobili nekaj novih prepotrebnih prostorov,
pa tudi v Stari Gori jim uspe, tudi z donatorskim denarjem, kakšna obnova ali posodobitev objekta. Pri prebiranju programov, ki
zajemajo paleto dejavnosti varstveno delovnih centrov severne Primorske, so izpostavljene bivalne enote in stanovanjske skupine
za osebe z motnjo v razvoju in za osebe po
pridobljenih možganskih poškodbah, nadgradnja programa vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji v delovni center
ter pomoč na domu z dodatnim programom
zdravstvene nege in rehabilitacije in vodenimi dnevnimi aktivnostmi. Zlasti slednje terja
vse več aktivnosti in morda razvoj v smeri socialnega podjetništva. To je dejavnost, kjer bi
tudi Martin lahko našel trajnejšo zaposlitev,
saj sta mu to delo skozi njegov nemirni duh
in nagnjenosti naravnost pisana na kožo. Pa
tudi želja po dodatnem izobraževanju se mu
bo ob takšnem prizadevanju prav gotovo izpolnila, saj spoznavanje skrivnosti avtizma ne
bo nedosegljiv cilj.
 Tekst in foto: Boris Arčon		
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So ljudje, ki nam lahko rešijo življenje
Življenje je dragocenost, spoštujmo ga
Naša ekipa prve pomoči, ki deluje
v sklopu civilne zaščite, je bila oblikovana z ustanovitvijo nove občine leta 2006 . V tem obdobju se je
ekipa povečala, opremila in je strokovno napredovala. Vsi člani ekipe
imajo opravljen 70-urni tečaj prve
pomoči.

membno, da do prizadetega pomoč prispe
čimprej. S tem namenom se je celotna naše
ekipa prve pomoči izobrazila in pridobila
licenco za prvega posredovalca.

Konec leta 2013 se je naša ekipa priključila
projektu MREŽE PRVIH POSREDOVALCEV NA GORIŠKEM, ki jo je oblikovala Prehospitalna enota nujne medicinske pomoči
Nova Gorica.

Kako poteka aktivacija prvih posredovalcev:
• ob klicu na 112 dispečer obvesti službo
NMP in ta v mreži prvih posredovalcev
aktivira prizadetemu najbližje prve posredovalce
• prvi posredovalec nudi potrebno pomoč
za ohranitev življenja, ali preprečevanja
zapletov in tako pridobi dragoceni čas do
prihoda strokovne službe.

Glede na površino območja in oddaljenost
krajev, ki jih pokriva Prehospitalna enota nujne medicinske pomoči NG, so dostopni časi
do prizadetega lahko dolgi tudi do 40 minut.
Ker je čas nudenja prve pomoči vsakemu,
ki jo nujno potrebuje, odločilen za ohranitev življenja ali kasnejšo kakovost, je po-

Prvi posredovalec je oseba, ki se odzove na
poziv Nujne medicinske pomoči (NMP) in
pride na kraj dogodka z namenom nudenja
prve ali nujne medicinske pomoči pred prihodom reševalcev.

V naši občini smo se z uspešnim medsebojnim sodelovanjem opremili s štirimi avtomatskimi defibrilatorji in izobrazili deset
ljudi za prve posredovalce, kar v resničnem

življenju pomeni, da če bo nekdo izmed
nas potreboval tako pomoč, so tu ljudje, ki
nam lahko rešijo življenje.
 Alenka Gregorič

Predavanje o sluhu
Društvo upokojencev Bukovica
- Volčja Draga nadaljuje z nizom
predavanj z raznimi temami v projektu »Nikoli ni prepozno, da …«
Tokrat smo v Bukovico povabili
Marka Štanto iz Društva gluhih in
naglušnih Severne Primorske, da
nam kaj več pove gluhoti in naglušnosti.

Sluh je sposobnost zaznavanja zvoka. Pri
ljudeh je čutilo za sluh uho, ki hkrati opravlja še vlogo ravnotežnega centra. Podobno
velja za vse sesalce. Navadno navajajo podatek, da je človeško uho občutljivo za zvok s
frekvencami med 20 Hz in 20 kHz, vendar
pa se ta razpon močno spreminja glede na
starost, poklicne poškodbe sluha in spol.
Gluhota je nevidna motnja, ki je ljudje ne
opazijo, dokler ne pridejo v kontakt s človekom. Najpreprosteje povedano - človek
Stazica Zorn
je gluh, če ne sliši zvokov in glasov svojega
okolja, naglušen pa jih sprejema le delno. To
pomeni, da gluhi lahko zaznava zelo močne
zvoke in to le nekatere, ne pa vseh, vendar
ti močni zvoki v življenju redkeje nastopajo,
posebno ne v govoru.
Naglušni pa zazna zvoke iz okolja, vendar
ne vseh. Kvaliteta zaznave pa je veliko slabša
kot pri človeku, ki dobro sliši.
Marko Štanta nam je o problemu gluhote in
naglušnosti nazorno in strokovno predaval.
Nihče ni ostal ravnodušen in vprašanja so
kar deževala.
 Renata Tischer
Foto: Bogo Rusjan
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Protipoplavna zaščita
Poplave v krajih ob reki Vipavi so
naša stalnica. Podnebne spremembe, posegi v prostor in zapostavljanje rednega vzdrževanja in urejenja
vodotokov tudi vplivajo na njihovo
obsežnost in pogostnost. Dejstvo
je, da se je pred njimi težko ubraniti. To najbolj vedo prebivalci tik ob
toku reke. Pomagajo si kot vedo in
znajo, z vrečami peska jim priskoči
na pomoč civilna zaščita oz. gasilci, nekateri pa si pomagajo in iščejo
rešitve tudi sami.

nepropustne vezane plošče s
tesnilnim trakom iz kompaktne gumijaste pene. Na okvir so
montirani še vijaki, ki omogočajo, da se plošča v okviru trdno
stisne in tako onemogoči prehod
vode v prostor. Istočasno pa je
Adam zaščitil tudi zid, saj se le-ta
ob poplavi napoji z vodo. Zato je
na fasadni strani zid premazal z
nepropustno izolacijo in tako
preprečil vpijanje vode v steno.
Na priloženih fotografijah je prikaz tovrstne zaščite, ki je nedvomno učinkovita za nivo vode, kot
se je do sedaj pojavil pri Adamovi hiši.

Eden izmed njih je Adam Stibilj iz Renč, ki
je vse svoje življenje preživel ob Vipavi, saj
je bival v stanovanju nad renškim mlinom
in reko Vipavo ter njene muhe pozna bolj
kot marsikdo izmed nas. Pred leti si je poleg
mlina zgradil hišo in jo, iz poplavnih izkušenj, postavil na nivo, ki naj bi ga obvaroval pred poplavami. Prišlo pa je leto 2010 in
stoletne vode, ki so tudi Adama presenetile.
Voda je narasla za stopnico več, kot je pričakoval, in poplavila mu je spodnje prostore.
Škoda je bila velika. Grožnje spoplavami in
visokim vodostajem so se kar nadaljevale in
Adam je sklenil ukrepati. Izdelal je posebne
zaščitne zapore na vseh vratnih odprtinah v
pritličju. Te zaščite so narejene iz kovinskih
U profilov sestavljenih v okvir oblike črke u
in so montirane na zunanji, fasadni strani
vratne odprtine in ustrezno zatesnjene. V
ta okvir se vloži zapora iz posebne, vodno

 Boris Arčon
Foto: Matjaž Bizjak

Ida Kocjančič

Vabilo na moto prireditev
Vabimo vas na moto srečanje z blagoslovom, ki bo pred kulturnim domom v Bukovici 23. marca 2014. Blagoslov bo opravil
župnik Vojko Žakelj. Kot vsako leto bi radi
zaželeli motoristom ter vsem udeležencem
v prometu varno in srečno vožnjo.
Program:
• pričetek ob 10.30
• blagoslov ob 12. uri
• po blagoslovu panoramska vožnja in kosilo
Za hrano in pijačo je poskrbljeno.
Žreb treh naključnih udeležencev (bogata
nagrada)!
Vljudno vabljeni

 Mk-moto company
15

Februar 2014 / Občina Renče - Vogrsko / Občinski list

•

iz krajevnih skupnosti •

Praznični večer
Decembrsko predpraznično praznovanje v organizaciji Društva
upokojencev Bukovica-Volčja Draga ter Mešanega pevskega zbora
Klasje nas vsako leto znova navdušuje in preseneča. Prireditev postaja že kar tradicionalna in krajani jo
vedno znova nestrpno pričakujemo.
Domači Mešani pevski zbor Klasje pod budno taktirko zborovodje Patricije Nemec
nas je popeljal v začetek praznovanja. Tudi
tokrat so pripravili zanimiv in bogat nabor
pesmi.

Letošnje praznovanje so zaokrožili in napolnili z otroško razigranostjo otroci godbeniške šole z Vogrskega. Nastop pevskega
zborčka učencev teorije, ki sta ga vodili
Kristina Saksida in Valentina Gregorič
Saksida, je prazničnemu večeru dodal razigranost in energijo.

Zdravka Komic
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Poleg domačega pevskega zbora sta se nam
letos pridružila še dva zbora iz Vipavske
doline, ki delujeta pod umetniškim vodstvom Ane Knez. Dvorana je ob ubranih
in globokih zvokih
moškega
okteta
Sotočje kar zasijala. Z navdušenjem
smo prisluhnili njihovemu izbranemu repertoarju in
glasno zaploskali.
Tudi nastop kvinteta Anike nas je
zelo poživil in nam
ogrel srce. Upajmo,
da jih bomo imeli
še kdaj priložnost
gostiti na kakšni

16

prireditvi.
Zdaj že dobro poznani waldorfski vrtec
Kresnica je praznoval svojo prvo obletnico.
Vzgojiteljici Tadeja in Martina sta za praznovanje pripravili ročno narejene lutke in
kuliso ter doživeto uprizorili zgodbo o deklici s svetilko. Vsi otroci, tako majhni kot
veliki, smo z zanimanjem prisluhnili njunemu pripovedovanju.
In končno je napočil vrhunec večera, na katerega so nestrpno čakali vsi otroci … Ob
glasnem vabilu vseh otrok v dvorani se je
na vratih prikazal Božiček s svojim spremstvom. Tudi letos ni pozabil na obdarovanje
pridnih otrok. Ob pomoči prijatelja dedka
Mraza in vseh spremljevalcev je med otroke razdelil kopico daril.
Ob koncu večera smo še malo pokramljali
in okušali dobrote, ki so jih za nas pripravile pridne roke upokojenk iz društva upokojencev.
 Mojca Krajnc

•

iz občine •

Jubilejni slavljenci Pihalnega orkestra Vogrsko
Leta tečejo pihalnemu orkestru, z
njim pa štejejo leta tudi naši godbeniki. Letošnje leto je že in še bo
prineslo več jubilejnih slavljencev
iz godbeniških vrst - že na božično-novoletnem koncertu smo praznovali skupaj s klarinetistom Stojanom Plahuto, ki je praznoval 60.
rojstni dan.
Lahko bi rekli, da je bil Stojan prvi v vrsti jubilantov: takoj v začetku januarja je
svoj 50. rojstni dan praznoval Miloš Gregorič, prejšnji predsednik pihalnega orkestra. 7. januarja zvečer smo se »za Miloševim hrbtom« godbeniki zbrali in ga
presenetili na domačem dvorišču s preigravanjem vsem znanih koračnic. Tudi

Edvard Velikonja

Miloš je prijel trobento v roke in zaigral
z nami.
Že čez slab teden, 13. januarja, je
praznoval še en godbenik - častitljivih 80.
let je na ta dan praznoval Edvard Velikonja. Ker pri orkestru igra že od svojega
12. leta, lahko hitro izračunamo, da je
član orkestra že 68 let! Tega smo vsi godbeniki izredno veseli in upamo, da bo še
dolgo ohranjal pozitivno energijo in igral
v naših vrstah. Tudi njemu je orkester
prišel zaigrat za rojstni dan. Godbeniki
so ga prijetno presenetili in se z njim poveselili.
Vsem našim slavljencem želimo predvsem zdravja in še naprej veliko moči, da
bomo še dolgo skupaj igrali!
 Jasna Živec
Foto: Larisa Faganel

Hema Jakin
Miloš Gregorič
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8. Evropsko prvenstvo v poznavanju
vinogradništva in vinarstva
Na Biotehniški šoli v Šempetru pri
Gorici je od 26. do 30. aprila 2013
potekalo 8. evropsko prvenstvo v
poznavanju vinogradništva in vinarstva. Udeležilo se ga je 30 ekip
iz 13 evropskih držav. Tekmovali
so v petih kategorijah: vinogradništvo, vinarstvo, degustacija vin,
skupinsko tekmovanje ter poznavanje vinogradništva in vinarstva
Slovenije.

Vsaka kategorija je bila sestavljena iz dveh
delov, teoretičnega in praktičnega.
Preizkus vinogradništva je vseboval prepoznavanje bolezni na vinski trti, napravo
vinograda, uporabo FFS-jev. Preizkus iz vinarstva je vseboval postopek predelave vina,
enološka sredstva, uporabo strojev in tehničnih pripomočkov v kletarstvu. Preizkus
degustacije je vseboval sortno prepoznavanje vina in iskanje napak v vinu. V preizkusu
prepoznavanja vinogradništva in vinarstva
države gostiteljice so sodelovale samo gostujoče skupine.

Državno tekmovanje oračev
Od 12. do 14. septembra 2013 je na
poljih pri Lahovčah v Občini Cerklje na Gorenjskem potekalo 57.
državno tekmovanje oračev Slovenije in 19. tekmovanje oračev biotehniških šol. Državnega tekmovanja se je udeležilo 14 oračev s plugi
krajniki in 8 oračev z obračalnimi
plugi.
Vsak tekmovalec mora praviloma preorati
parcelo 20 arov (100 m x 20 m), tako na strnišču kot tudi na ledini. Po znaku za začetek
tekmovanja začnejo tekmovalci z odpiranjem
1. brazde, ki naj bi bila čim bolj ravna ter po
dolžini izenačena. Ta element oranja je ocenjen posebej. Temu sledi oranje, pri katerem
ocenjujejo posamezne elemente, kot so: ravnina in globina oranja, izenačenost brazd, izdeBranko
Mrak(obračalni
– osebni arhivplugi) ter razor na koncu
lava
klina
Občinski list / Občina Renče - Vogrsko / Februar 2014

zorane parcele.
Iz Biotehniške šole
Šempeter pri Gorici
so tekmovali štirje
tekmovalci, med njimi tudi Žan Bric. Na
šolskem tekmovanju
je dosegel 4. mesto.
V članski konkurenci
je v skupnem seštevku dosegel 5. mesto.
V kategoriji oračev
biotehniških šol so
v skupnem seštevku
orači iz šempetrske
biotehniške šole dosegli 3. mesto, ki je do
sedaj najboljši skupni
rezultat.
Čestitamo.
 Eva Čehovin
18

Iz šempeterske biotehniške šole sta se tekmovanja udeležila dijak Žan Bric in dijakinja Vanesa Klinec pod mentorstvom prof.
Aleša Makuca. Vanesa Klinec je skupno
dosegla 1. mesto, Žan Bric pa 2. mesto. V
kategoriji vinogradništvo je Žan dosegel 2.
mesto, vinarstva 1. mesto, degustaciji vin 2.
mesto, v ekipni uvrstitvi 2. mesto.
Tekmovalcem čestitamo in jim želimo še veliko takih in podobnih uspehov.
 Eva Čehovin
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Praznični december godbeniške šole
Čeprav smo že dobro zakorakali v
novo leto, se še vedno radi spominjamo lepih trenutkov, ki smo jih
doživeli v preteklem letu. Kulturno
turistično društvo Vogrsko je v sodelovanju z Vrtnarijo Lija organiziralo izdelovanje adventnih venčkov in prazničnih dekoracij. Tega
druženja so se udeležili tudi učenci
Godbeniške šole Vogrsko.
Njihovi spretni prstki so spletali in razporejali zelenje ter ga krasili s prazničnimi okraski.
Lepo je bilo gledati nasmejane otroke, poslušati njihov sproščen klepet in smeh, ki je
odmeval po rastlinjaku. Ustvarjalnosti ni primanjkovalo in kaj kmalu smo lahko občudovali čudovite adventne venčke in dekoracije.
A za učence godbeniške šole je bil to šele začetek pestrega dogajanja, ki se je odvijalo v
decembru. Pridno so vadili in se pripravljali
na njihov, sedaj že tradicionalni decembrski
koncert, za katerega je scenarij in režijo pripravila Valentina Gregorič Saksida. Mala
dvorana Zorana Mušiča v Bukovici se je 4.
decembra 2013 spremenila v pravo glasbeno
deželo. In ker je vsaka čudežna dežela nekaj
posebnega, saj vanjo ne more vsakdo vstopiti, smo morali najprej izreči čarobne besede.
»Do - re - mi« se je zaslišali po dvorani …
in vrata v čudežno, glasbeno deželo so se odprta. Skoznje so vstopili učenci Godbeniške
šole Vogrsko in vse navzoče popeljali v glasbeni svet. Kaj kmalu smo začutili, da je to
prav poseben svet, v katerem si preprostost,
iskrenost, medsebojno sodelovanje in prijaznost podajajo roke. Pogled na skromno
hišico, v kateri je prebivala babica (Monika
Čulo), je vse navzoče navdal s toplino domačega ognjišča. Babičina pripoved o člove-

Lepo smo zaigrali, foto: Damjan Vodopivec

ških vrednotah, drobnih stvareh, ki polepšajo
dan, in neizbrisnih spominih na praznične
dni je obogatila glasbeni večer. Učenci so se
predstavili ne le individualno, temveč tudi v
različnih glasbenih sestavih. Zazveneli sta Serenada in Aria za Petra. Iz zimskega sna nas je
prebudil Pink Panter, kateremu je sledil razigrani Mali zamorček. Številne druge skladbe
so se še zvrstile na koncertu, ki so ga popestrili tudi mladi tolkalci s svojimi glasnimi in
hitrimi ritmi. Prisluhnili smo tudi klasičnima
glasbenima skladbama – Andante v C-duru
(W. A. Mozart) in Minuet (J. S. Bach).

V otroški družbi nam ni nikdar dolgčas, kajne? »Takšni smo pač otroci. Včasih smo mali
palčki - pridni in marljivi. Včasih pa smo
pravi poredni škratki - precej nagajivi,« sta
povedali povezovalki programa Tina Čulo in
Nika Uršič. A ko se otroci skupaj zberejo in
kaj lepega zapojejo, takrat pozabimo na vse
njihove norčije in se jim ljubeznivo nasmehnemo iz vsega srca. In tako je bilo tudi na tem
koncertu, kjer je zaigral tudi šolski orkester,
ki ga vodi priljubljeni dirigent Tomaž Škamperle. Zapel pa je tudi otroški zborček godbeniške šole. Pod vodstvom Kristine Saksida

Mara Marinič
Tudi drobni prstki lahko naredijo čudovit adventni venček,
foto: Kristina Beltram Jarc

so mladi godbeniki ubrano zapeli pesmico
»Moja bela cesta« in nas z otroško prisrčnostjo popeljali na pot prijateljstva, veselja in
osebnega zadovoljstva.
In praznični glasbeni večer se je zaključil. Še
iskreno voščilo … pogled na nasmejane otroške obraze … in morda tudi kakšna solzica
sreče … Vse to so kamenčki, s katerimi sestavljamo našo »cesto« - cesto, na katero smo
lahko resnično ponosni. To je namreč cesta,
ki godbeniško šolo že vrsto let povezuje s številnimi domovi, kjer prebivajo naši učenci in
godbeniki.
 Valentina Gregorič Saksida
Eva
Fabčič
– Foto:foto:
ErikaAnja
Fabčič
Naj Ivana
igramo
ali pojemo,
Kikelj
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Beremo, da bi videli
Pobude iz realnega sveta, katerega
del smo, oblikujemo s čutili. Dejstvo je, da je vid najvažnejši čut
zaznavanja. Manj kot otrok vidi,
manj je motiviran za spontano opazovanje. Prav zato so pomembne
vzpodbude in pravilni pogoji dela,
z upoštevanjem posebnih pristopov, metod in uporabo prilagojenih
pripomočkov.
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije je v oktobru razpisala literarni natečaj
z naslovom »Beremo, da bi videli«. Kadar
beremo, si poskušamo zgodbe iz knjig čim
bolj predstavljati. Od naše domišljije pa je
odvisno, kako doživeto in podrobno bomo
znali opisati zgodbo in književne like.
Čeprav je bil natečaj namenjen učencem
od 6. do 9. razreda, so z veseljem sprejeli
tudi naše mlajše učenke iz 4. razreda POŠ
Vogrsko.
Nina, Tina, Ema, Eva in Nika so pod mentorstvom učiteljice Katarine Tischer Gregorič sestavile tipno slikanico z naslovom
»Števila v živalskem vrtu«. Skozi zgodbico,
ki je plod domišljije vseh petih učenk, smo
želele predstaviti števila, ki jih zaznavamo

ob pogledu na živali. Sprehodile smo se
skozi Živalski vrt in opazovale živali: žirafa
je spominjala na število 1, raca na število 2
in tako naprej do slona, ki je sklenil druščino s številom 9. Zgodbico smo obogatile z
ustvarjalnimi liki živali iz različnih materialov, ki spodbujajo občutenje za obliko števil ter vzbujajo navdušenje nad enostavnim
prikazom.

K sodelovanju smo povabile tudi Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova
Gorica, kjer so nam zgodbico natisnili v
Braillovi pisavi.
Tipno slikanico smo tako opremljeno poslale v Ljubljano in upamo, da bomo otrokom z
okvaro vida popestrile dan.
 mag. Katarina Tischer Gregorič

Etwinning projekt Christmas cards na OŠ Vogrsko
V letošnjem šolskem letu se pri
krožku angleškega jezika drugošolci in tretješolci spoznavajo z različnimi temami v tujem jeziku. Ker so
zelo radovedni, vedoželjni, pogumni ter ustvarjalni, smo se odločili,
da se v mesecu decembru vključimo v mednarodni eTwinning projekt Christmas cards.

Glavni cilj projekta je bil sodelovanje ter izmenjava ročno izdelanih novoletnih voščilnic z učenci iz drugih sodelujočih evropskih šol (Poljska, Španija, Grčija, Litva,
Bolgarija, Italija, Turčija, Velika Britanija,
Slovaška, Romunija). Učenci so bili pri delu
zelo ustvarjalni. Za izdelovanje voščilnic so
uporabljali tehniko risanja, s katero so upodobili različne novoletne in zimske motive.
Poleg tega pa so se urili tudi v izražanju
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voščila v tujem jeziku. Tudi učenci sodelujočih šol so se zelo potrudili in nas razveselili s svojimi unikatnimi voščilnicami. Z
velikim navdušenjem smo jih prebirali in
občudovali različne tehnike izdelovanja.
Voščilnice sodelujočih šol smo razstavili v
šolski avli.
 Vanja Velišček, mentorica projekta

•
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Miklavževanje na Vogrskem
December je čaroben mesec, ki
ga imamo vsi radi, še posebej pa
otroci, saj v njih budi radovednost
in pričakovanja. December je tudi
mesec, ko nas obiščejo trije dobri možje. Prvi potrka na vrata sv.
Miklavž in obdari otroke, ki so bili
med letom prijazni do drugih.
Letošnje miklavževanje je bilo na Vogrskem že
šesto zapovrstjo, tokrat v organizaciji staršev
letošnjih prvoobhajencev. Saj veste, na začetku
smo potrebovali malo vzpodbude za ogrevanje, a ko je delo steklo, je bilo vse opravljeno,
kot mora biti.

Na Miklavžev večer je dvorana pokala po šivih, saj so se zbrali številni otroci skupaj s
svojimi starši, od blizu in daleč. Miklavža smo
pričakali s krajšim pevskim nastopom otrok,
ki obiskujejo verouk. Zbrane je nagovoril tudi
naš župnik Cvetko Valič, Miklavž pa je otroke
obdaril. Le kaj jih ne bi, ko pa so se mu tako
prijazno zahvalili.
In ker smo bili vsi starši že dobro »ogreti« za
delo, smo sprejeli namig našega župnika in
skupaj z našimi otroki postavili jaslice v župnijski cerkvi. Malo drugačne kot ponavadi,
pa vendar čudovite.
Zato bi se rada zahvalila vsem družinam: Beltram - Jarc, Marc - Baša, Marc, Nardin, Koron,
Zorn, Gregorič in Šajina za sodelovanje in pri-

jetno vzdušje v naši skupini, družini Kikelj za
vso pomoč in podporo ter župniku za ponujeno priložnost.
 mag. Katarina Tischer Gregorič

Alenka Černic

Flash Mob v Qlandiji
V ponedeljek, 23. decembra 2013 je
bila v Qlandiji nenavadna gneča. Le
kaj zanimivega se je dogajalo?
Flash Mob… Ali veste, kaj je to?
Flash Mob je skupina ljudi, ki na
javnem mestu izvedejo nenavadno
akcijo. Akcija mora izgledati nenačrtovana, spontana, trajati pa ne
sme več kot 15 minut.
Prihod instrumentalistov (učencev OŠ Šempeter) je naznanil začetek akcije. Iz različnih
kotičkov Qlandije so se pridruževale skupine otrok in skupaj prepevale novoletno pesem Smrečica.
Sodelovali smo tudi vsi učenci POŠ Vogrsko, ki smo se z božičkovimi rdečimi kapami pridružili zbranim. Skupaj je prepevalo
skoraj 150 otroških glasov.
 mag. Katarina Tischer Gregorič
Foto: Andrejka Rijavec
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Na Vogrskem raste smrečica želja
Arnej: »Želim si, da bi mama in tata igrala z
mano nogomet.«
Tarik: »Želim si, da bi bilo čim več snega.«
Matija: »Moja želja je, da bi se mama in tata imela lepo v službi in da bi jima podaril voščilnico.«
Luka: »Da mama ne bi dosti delala, da bi se igrala
z mano in da bi snežilo.«
Gaj: »Da bi se z nonotom skupaj igrala in s tatkotom brcala žogo.«
Lea: »Da bi bili jaz, mama in tata dolgo časa
doma in bi se obmetavali s pouštri.«
Žan: »Da mama ne bi dosti prala in čistila, da bi
se imeli doma lepo in vedno radi.«
Žana: »Da bi bila čim več časa z mamo.«

»Meglice se sprehajajo, in palčki jim nagajajo,
podijo zajčki se okrog, pripravlja nekaj se povsod…
Žarijo zimske lučice, snežinke tiho se love,
ob letu spet prihaja k nam naš dedek Mraz, vsem dobro znan…
Oj dedek Mraz, oj dedek Mraz,
pozdravljamo te vsi na glas!
Le kaj prinesel si za nas, ko šel skoz‘ mesto si in vas?
Veselje je prišlo s teboj, in ne odnesi ga s seboj,
naj novo leto srečno bo, napravi dedek Mraz tako!«
			

(E. Bernik)

Pa je res prišel, in kako smo ga čakali!
Njegov predhodnik, prijatelj Miklavž je
obljubil, da ga bo napotil k nam, in glej ga…
S sivo kučmo in belo brado, nekoliko utrujen od dolgih ur hoda, je dedek Mraz posedel

med nami. Zapeli smo mu pesmice in mu povedali, da pri nas raste čisto posebna smrečica
- smrečica želja.
Vsem otrokom je razdelil darila in obljubil je,
da bo še prišel. Prihodnje leto. Do takrat pa
nam je zadal posebno nalogo: čuvati in negovati moramo našo smrečico, da se nam bodo
želje uresničile.
In kaj smo si zaželeli?
Enej: »Želim si, da bi mama manj pospravljala,
tata manj delal in da bi bila več z nami.«
Filip: »Da ne bi mama in tata delala in bratec šel
v vrtec in bi se doma vsi štirje igrali z Lego kockami.«
Anej: »Da bi se imel lepo, da bi mi mama in tata
dala poljubček in da bi bili vsi skupaj.«
Neja: »Da bi hodili vsi štirje skupaj na sprehode.«
Saša: »Da bi se skupaj več časa igrali, da mama ne
bi toliko čistila in tata toliko delal.«

Pisali smo tudi Božičku, a ga ni bilo. Saj veste:
takrat, ko on pleza čez dimnike, se iz šolskega
nič ne kadi. Tako ve, da otrok ni v šoli, ker so
na počitnicah.
Je pa zato poslal poštarja Pavlija, ki nas je v
njegovem imenu obdaril s simpatičnimi poštnimi nabiralniki.
 mag. Katarina Tischer Gregorič

Irena Komar

Pedagoška akcija Zveze delovnih invalidov Slovenije
»Pedagoška akcija« je pomembna
sestavina naloge osveščanja v zvezi z invalidnostjo in je namenjena
mladim.
Zveza delovnih invalidov je v sodelovanju
z lokalnimi društvi invalidov izvedla pedagoško akcijo, pri kateri je k sodelovanju
povabila učence osnovnih in srednjih šol iz
vse Slovenije. Otroci so bili spodbujeni, da
ustvarjajo izdelke (pisne in likovne) na temo
invalidov in invalidnosti.
Pedagoške akcije smo se udeležili tudi učenci POŠ Vogrsko, med katerimi je objavo v
Zborniku in knjižno nagrado prejela učenka
2. razreda Elizabeta Šajina.
 mag. Katarina Tischer Gregorič
Občinski list / Občina Renče - Vogrsko / Februar 2014
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Tudi najmlajši vas lahko odpeljemo v pravljični svet
V najmlajši skupini »Bibe« enote
Zvezdica na Vogrskem smo se odločili, da si podaljšamo praznično
vzdušje. Na pravljično poslastico
smo povabili najprej starše naših
malčkov in seveda prijatelje iz starejših dveh skupin naše enote vrtca.
Vse se je začelo z obiskom potujoče knjižnice, v kateri smo si izposodili pravljico Palček
Pohajalček in jo na bibliobusu tudi prebrali.
Zelo nam je bila všeč in tako je postala pravljica, katero smo brali in brali …Nekega dne
smo dobili idejo, da jo predstavimo še komu.
Pripravili smo posebno presenečenje, glasbeno - lutkovno pravljico. Izdelali smo lutke in
v roke vzeli male instrumente ter raziskovali
njihove zvoke. Naši najmlajši so se z velikim
veseljem vživljali v različne vloge živali, ki so
našle svoj novi dom v palčkovi izgubljeni kapici. S pomočjo lutk in prelepih pesmic, ob
igranju na male instrumente, smo si skupaj s
starši pričarali zabavno popoldne. Da je bilo
presenečenje še slajše, smo jih pogostili z bibinimi torticami iz naše pekarne ‚‘Pri sneženi
Bibi«, ki smo jih sami spekli.
Naši prijatelji iz starejših dveh skupin (Žirafe
in Pikapolonice) so bili nad našim povabilom
in našo izvedbo pravljice prav tako navdušeni. Z velikim veseljem so nam prisluhnili in z
nami veselo zapeli.
Tudi najmlajši v našem vrtcu vas lahko odpeljemo v naš pravljični svet in poskrbimo za
tkanje prijateljskih vezi tako med starejšimi
kot med vrstniki.

Prijateljstvo
»Ne da se natančno določiti trenutka, kdaj se rodi
prijateljstvo.«
					
			(S. Johnson)

Prijatelju ne govoriš grdih besed (Arnej),
prijatelji se tudi med seboj ne kregajo
(Saša, Enej) in se ne pretepajo (Anej).
Najboljši prijatelji so prijatelji za vedno
(Žan), so prijatelji vseh časov (Matija).
Prijatelji se skupaj igrajo (Lea, Žana), se
lepo obnašajo (Filip) in se imajo radi (Gaj).
Najboljše prijatelje imamo tudi v družini
(Tarik).

 Helena Hvala Prah, vzgojiteljica

Tako so o prijateljstvu razmišljali
učenci 1. razreda POŠ Vogrsko.
Z risanjem najboljšega prijatelja smo sodelovali na likovnem natečaju »Likovni svet
otrok 2014«, ki ga je razpisala OŠ Karla
Destovnika -Kajuha Šoštanj. Kdo ve, morda se pa ravno v tej navezi sklene novo prijateljstvo…
 mag. Katarina Tischer Gregorič
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Varno na poti v šolo in domov
Novogoriška policijska postaja je
tudi letos organizirala preventivno
akcijo in likovni natečaj »Varno na
poti v šolo in domov«.
Na letošnji natečaj je prispelo 122 likovnih
del učencev 3. razredov osnovnih šol, od katerih je komisija izbrala 23 najboljših.
Mi smo poslali tri likovna dela, od katerih
sta dve dobili nagrade. Nagrajenca sta Christian Furlan in Rok Petrovčič, učenca 3. e
Osnovne šole Lucijana Bratkoviča Bratuša
Renče, POŠ Bukovica.
Sklepna prireditev in podelitev nagrad sta
bili decembra v Kobaridu. Avtorjem izbranih likovnih del sta vodja sektorja uniformirane policije PU Nova Gorica Evgen Govekar in kobariška županja Darja Hauptman
podelila praktične nagrade.
 Marta Premrl

Christian in Rok s policijskim medvedkom

Nada Bric
Rok si ogleduje darila

Christian in njegova nagrajena slika

VABILO NA RAZSTAVO
Vabimo vas na razstavo otroških del vrtca Renče in vrtca Bukovica.
Razstava bo na ogled od 20. marca do 10. aprila 2014 v avli stavbe
Občine Renče - Vogrsko.
Vljudno vabljeni!

LJ
VA B

ENI

 Otroci in strokovne delavke vrtca
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Mini bralni tabor – čarobna noč branja
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Na OŠ Renče smo konec decembra
v okviru Šole Plus in projekta spodbujanja bralne pismenosti organizirali mini bralni tabor, katerega namen je bil spodbuditi učence višjih
razredov k zaznavanju različnih
znakov, simbolov in dražljajev, ki
nas obdajajo v vsakodnevnem življenju. Seveda smo dogajanju
dodali še družabno noto in nastal
je prijeten dvodnevni dogodek v
predprazničnih dneh. Naša mlada
novinarka je mini bralni tabor videla takole:
V četrtek, 19. decembra 2013, je na naši
šoli potekal mini bralni tabor pod imenom
Čarobna noč branja. Učenci smo prespali v
šoli, v učilnicah na tleh - v spalnih vrečah.
Ob 15. uri smo se zbrali v večnamenskem
prostoru in se sprva igrali različne igre,
nato smo se razdelili v tri skupine in se z
učiteljicami sprehodili po različnih zaselkih
Renč.
Ko smo si na listke zabeležili vse, kar smo
videli, slišali, zaznavali, smo v šoli ob 16. uri
poročali ob čaju in piškotih. Ugotovili smo,
da ne beremo samo črk. Kasneje so potekale
različne delavnice (pevska, pisarska, kuharska, plesna in delavnica z glino), nekateri
učenci pa smo veselo klepetali z novinarko
Radia Robin, ki jo je zanimalo vse o mini
taboru in naši šoli.
Ob 18.30 smo se peš odpravili na Plac v
Renče, kjer smo s pevskim zborom zapeli nekaj božičnih pesmi. Našemu petju pod veliko
okrašeno novoletno jelko, ki je decembrsko
vzdušje še polepšala, so prisluhnili starši in
drugi krajani. Malo nas je zazeblo, zato smo

se pozneje v šoli ogreli s čajem in si pripravili
ležišča.
Učenci kuharske delavnice so pripravili
večerjo. Za glavno jed smo si postregli s
testeninami z različnimi omakami ter se na
koncu posladkali s sladico: kepico sladoleda
in pečenimi jabolkami ter kapljico bučnega
olja in bučnimi semeni.

meri pripravila že prejšnji dan - spekla kruh
in pecivo. Naši kuharji pa so nam postregli še
s toplim mlekom.
Spanje v šoli mi je bilo zelo všeč in rada bi, da
bi takšne dejavnosti še večkrat ponovili.
 Meta Vodopivec, 7.a
Foto: Tina Simčič

Po večerji smo se do 22.30 igrali družabne
igre v knjižnici in v večnamenskem prostoru.
Nato pa je prišel čas za spanje. Učenci smo
pred spanjem prebirali svoje knjige za lahko
noč. Zaspali smo zelo pozno. Vse je bilo
smešno in toliko še smo si imeli povedati.
Dekleta smo z učiteljicama spale v učilnici
slovenščine, fantje pa z učiteljem v učilnici
angleščine. Do tuša in umivanja zob je bilo
v pižamah potrebno prehoditi celo šolo
do telovadnice. Šola se je zvečer zdela čisto
drugačna.
Zjutraj so nas zbudili že ob 6.30. Odvlekli smo se na jutranjo telovadbo, pospravili
naše sobe, ki so spet postale učilnice, in šli
na zajtrk, ki ga je kuharska delavnica v veliki
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Lisička je rešila Dedka Mraza.
V soboto 21. decembra
2013 so se v dogajanje veselega decembra v Renče
vključili potapljači, ki so
bili ta dan glavne zvezde v
Renčah.
V dopoldanskem času so krasili novoletno jelko v reki Vipavi,
iskali pršut in fotografirali dogajanje pod gladino. Popoldansko dogajanje se je nadaljevalo s
prikazom podvodne fotografije.
Očaral nas je svet pod vodo, ki
ga običajni obiskovalci ne vidimo
niti nad gladino, ne pod gladino.
Res očarljivo.
Priložnost smo imeli videti fotografijo »pošasti«, ki živi v reki
Vipavi. To je Renški som. Srečati
tako mrcino pod vodo požene
strah v kosti tudi izkušenim potapljačem. Na srečo mu človeško
meso ne ustreza.
Še preden smo končali z ogledom
podvodne fotografije, so pod platanami že postavili oder za glasbenike in stojnice. Na dveh stojnicah so bili tudi izdelki učencev
šole in otrok iz vrtca. Začelo se je

pričakovanje Dedka Mraza.
Med množico se je znašla tudi lisička, ki je čakajoče zaposlila, da
se ne bi preveč dolgočasili. Organizirala je razna tekmovanja med
krajevnimi skupnostmi Renče,
Bukovica Volčja Draga in Vogrsko. Temperaturo pa s svojimi ritmi dvigala tudi glasbena skupina.
V to prijetno praznično vzdušje
je kot strela udarila novica, da v
Renče ta dan niso prišli le potapljači. Dogajanje je zbudilo pozornost tudi Povodnemu Možu,
ki si je sklenil ogledati, kaj se ta
dan dogaja. Ker je v njegovi navadi, da na veselicah poseže v dogajanje, je sklenil, da bo Renčanom
ponagajal na svoj način. Ko je kočijaž s svojo kočijo vozil čez reko
Vipavo, je na prizorišče vstopil
Povodni Mož. Ugrabil je Dedka
Mraza in ga zvlekel v mrzlo reko.
Kočijaž je bil toliko priseben, da
je prišel na prizorišče povedat, kaj
se je zgodilo. Lisička je takoj organizirala reševalno akcijo. Sklicala je potapljače, ki so še ostali
v Renčah. Skupaj smo se odpravili k Vipavi, kjer so potapljači v
polni opremi stopili v akcijo. Dva

pa sta se potopila pod gladino in
preiskala dno reke Vipave. Prav
napeto je postalo, ko smo videli
razburkano peno na vodni površini. Verjetno Povodni Mož ni
prostovoljno vrnil Dedka Mraza.
Pa je vseeno uspelo potapljačem
privleči Dedka Mraza k bregu. Tu
so ga najprej oživljali. Ker je bil
že čisto opešan, je svojo čarobno
moč naj potresla Dobra Vila, ki
je bila v spremstvu Dedka Mraza,
medvedki in zajčki pa so ga s svojimi kožuščki ogreli. Lisička mu je
pomagala na kočijo in skupaj so
se odpeljali na prizorišče, kje je

Dedek Mraz pozdravil prisotne
jim razdelil bombone, da so se
posladkali in odšel naprej deliti
svoja darila.
V pričakovanju, da bo imel manj
zapletov, smo Dedka Mraza povabili, da se nam naslednje leto spet
pridruži.
Čeprav letos nismo načrtovali
takšnega
spektakularnega
prihoda Dedka Mraza,
kot
prejšnja leta, je letos za
spektakularnost in dramatičnost
poskrbel Povodni Mož.

tekmovanja so se prijazno odzvali tudi Harijevi domači.
Na tekmovanju smo se spomnili
še dveh prijateljev in soigralcev,
Borisa Brezarja z Gorenjske in
Hieronima Tischerja iz Volčje
Drage, ki je prav pred enim letom, na prvem Harijevem memorialu, odigral svojo zadnjo
Vabilu na otvoritev in zaključek tekmo.

Na tokratno tekmovanje se je
kljub zelo neugodnim vremenskim razmeram prijavilo 133
tekmovalcev, med katerimi je bil
najboljši Primorec Milovan Gregorič z Vogrskega z osvojenim
šestim mestom.

Drugi Harijev memorial

»Goletrji«, renška sekcija
društva Škulja, so prvo nedeljo v januarju uspešno
izpeljali zadnjo tekmo, ki
šteje za Pokal Slovenije za
leto 2014, poimenovano
memorial Harija Mozetiča, prijatelja, ki je vedno

z veseljem sodeloval pri
izvedbi tekmovanj in je v
»goletrske« vrste povabil
tudi svoje drage prijatelje
»Podkrajce«, ki se vedno z
veseljem odzovejo vabilu
k sodelovanju.
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Športnik/športnica Goriške 2013
Prejem priznanj naših
športnikov
Za najboljšo športnico
Goriške za leto 2013 je bila
tudi tokrat izbrana Lucija
Mlinarič, članica Kotalkarskega kluba iz Renč.
Leto je naokoli in zopet smo se
na povabilo Športne zveze Nova
Gorica dobili v Hitovi dvorani,
ki je bila skoraj premajhna za
tolikšno število odličnih športnikov. Na izboru so, kot vsako leto,
sodelovali tudi športniki Občine
Renče-Vogrsko in sicer člani Kotalkarskega kluba Renče terčlani

Naj športnica Goriške 2013... trikratna športnica Goriške.... na Svetovnih igrah neolimpijskih športov je osvojila srebrno medaljo

Športnega društva Partizan Renče. V preteklem letu so dosegali
odlične rezultate, za kar so bili
ustrezno nagrajeni.
V občini se bomo, kljub krizi,
trudili in podpirali naša društva
in klube, saj se dobro zavedamo, kako pomembna je pravilna
vzgoja današnje mladine.

ce, trenerji, športni delavci ter
seveda starši, vsem želim še veliko športnih uspehov in čim več
veselja na treningih in uspehov
na tekmovanjih.
 Radovan Rusjan
Foto: Bogo Rusjan

Spoštovani športniki in športni27
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Odprto prvenstvo Renč v skokih na veliki
prožni ponjavi
Renče, 7. december 2013
Veseli december, kot ga
poimenujemo, je bil za
člane v društvu letos bolj
delovni. Že takoj po prihodu z mednarodne tekme v Beogradu je bilo
treba intenzivno trenirati
za pomembno tekmo, ki
je odločala o zmagovalcu
pokala Slovenije.

Na tekmo v Renče se je tako v
tej disciplini prijavilo rekordno
število tekmovalcev iz kar osmih
društev. Disciplina tako pridobiva na popularnosti, nekaj pa
dodamo tudi mi kot odlični organizatorji tekmovanj.

ge ekipe pa četrto mesto. Mlajši
dečki so bili še bolj uspešni, saj
je Žan Zorn slavil zmago, tretje
mesto sta si delila Aljaž Ferjančič in Anže Arčon. Ekipno sta
naši dve skupini zasedli prvo in
drugo mesto. V kategoriji starejših deklic je Ana Petje Medved
osvojila peto mesto, dekleta so
bila v pomlajeni sestavi ekipno
četrta. V kategoriji starejših dečkov je Tim Mozetič osvojil drugo mesto, David Peras tretje mesto in Miha Pregelj četrto mesto.
Dečki so v ekipni konkurenci

V točkovanju za pokal Slovenije, Klinec peto mesto.
v katerem je bila to zadnja tek- Več na: http://www.sd-partizanma, je v kategoriji mlajših dečk- -rence.si/
ov zmago slavil Žan Zorn, drugi
 Tekst/Foto: Boris Pregelj
je bil Anže Arčon, četrto mesto
je osvojil Aljaž Ferjančič in šesto
Jani Slejko. Med mlajšimi deklicami je Meta Pregelj osvojila
peto mesto in Lea Vidič šesto
mesto. Med starejšimi dečki je
pokal osvojil Jan Ferjančič, tretje mesto je osvojil Miha Pregelj,
četrto David Peras, peto Tim
Mozetič in šesto Tomi Zavadlal.
V kategoriji starejših deklic je
zmago slavila Ula Zorn. Med
mladinci in člani je drugo mesto
osvojil Blaž Klinec, Jan Zavadlal
Lea Černuta Pintar
je osvojil drugo mesto in Jure

slavili zmago. Med mladinci je
Blaž Klinec osvojil tretje, Jan
Zavadlal četrto in Blaž Ščuka
peto mesto. Mladinci so ekipno
slavili zmago.

Rezultati, ki so jih dosegli naši
člani, so marsikomu popestrili
dan ali kar mesec in na koncu
je bil to res za vse nas veseli december.
V kategoriji mlajših deklic je
drugo mesto osvojila Lea Vidič,
Meta Pregelj je bila šesta. V ekipni razvrstitvi so deklice prve
ekipe osvojile tretje mesto, druObčinski list / Občina Renče - Vogrsko / Februar 2014
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Novoletna gimnastična akademija

Pomemben kamenček v
mozaik prednovoletnega
dogajanja v Občini Renče-Vogrsko so pristavili tudi
gimnastičarji ŠD Partizan
Renče. V nedeljo, 22. decembra 2013, se je v Renčah odvijala tradicionalna
novoletna
gimnastična
akademija.
Svoje male spretnosti so najprej pokazali naši najmlajši, ki
s pomočjo trenerjev in seveda
staršev že izvajajo prve korake
športne gimnastike. Pripravili
so nam prijeten uvod v novole-

tno akademijo, kjer nas je čakalo še veliko zanimivih nastopov.
Cicibani in cicibanke, ki v ŠD
Partizan trenirajo že kar nekaj
časa, so nam pokazali, da jim
marsikatera gimnastična vaja ni
tuja, saj kljub temu, da je njihova starost nekje do 8 let, so jim
skoki, salte, prevali, mostovi …
nekaj vsakdanjega - nekaj, kar
delajo večkrat tedensko na treningih. Mlajši dečki so njihove
nastope le še nadgradili z nekoliko težjimi gimnastičnimi elementi. Še posebej so se potrudile
cicibanke in mlajše deklice, ki so
pripravile plesno-akrobatska nastopa in s tem novoletno akademijo naredile še bolj pravljično.

V tem praznično akrobatskem
vzdušju so se predstavile tudi
starejše deklice in mladinke. Posebne pozornosti pa so bili deležni najuspešnejši gimnastičarji v
ŠD Partizan, ki so z vrhunskimi
akrobatskimi nastopi na mali in
veliki prožni ponjavi ter različnimi posameznimi vajami na
orodjih prikazali svoje znanje
in spretnosti, ki jih pridobivajo
med treningi že vrsto let.
Poseben gost novoletne gimnastične akademije je bil slovenski
telovadec in olimpionik Miro
Cerar, ki je naše mlade telovadce
pohvalil in jim zaželel še veliko
uspehov na njihovi tekmovalni
poti.
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Prav vse, še posebej tiste najmlajše, pa je razveselil prihod Dedka
Mraza, ki je vse člane društva
razveselil s skrbno izbranimi darilci.
Za to, da je prireditev potekala v
prijetnem in sproščenem vzdušju, je poleg gimnastičarjev ŠD
Partizan poskrbel tudi priznani
športni novinar Ervin Čurlič, ki
je novoletno gimnastično akademijo povezal v celoto.
Več na: http://www.sd-partizan-rence.si/
 Martina Bizjak
Foto: Suzana Mozetič in
Matjaž Bizjak
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Državno prvenstvo v skokih z male prožne ponjave

V sredini januarja je v
Kopru potekalo državno
prvenstvo v skokih z male
prožne ponjave. Tekma je
bila letos na sporedu pol
meseca prej kot pretekla
leta in to se je kar poznalo,
predvsem pri mlajših kategorijah, kjer se morajo
še naučiti določene skoke. Kljub temu smo bili
z videnim in predvsem z
dosežki naših članov zelo
zadovoljni.

Miha Pregelj je osvojil tretje me- zasedli drugo mesto med 18 drusto, Tomi Zavadlal četrto, Žan štvi.
Zorn peto in David Peras šesto
mesto.
Več na: http://www.sd-partizan-rence.si/
Tudi v točkovanju za naj društvo
 Tekst/Foto: Boris Pregelj
Med starejšimi dečki je David smo bili zelo uspešni, saj smo
Peras osvojil prvo, Tim Mozetič
drugo, Miha Pregelj četrto, Žan
Zorn peto in Jan Zavadlal šesto
mesto. Ekipno so starejši dečki
premočno zmagali. V kategoriji
mladink so naše punce ekipno
osvojile tretje mesto. V kategoriji mladincev pa je Jan Ferjančič
zasedel peto mesto. V članski
kategoriji je Blaž Klinec zasedel
četrto mesto.

V kategoriji cicibanov so naši
fantje ekipno slavili zmago, Miha
Špacapan je osvojil četrto, Žiga
Mozetič pa šesto mesto. Cicibanke s popolnoma prenovljeno eki-

V pokalnem delu tekmovanja je
v kategoriji mlajših deklic Lea
Vidič zasedla tretje in Lea Terčon
peto mesto. V kategoriji starejših
dečkov je zmagal Tim Mozetič,

po so ekipno osvojile peto mesto.
V kategoriji mlajših deklic je Lea
Vidič osvojila četrto in Lea Terčon šesto mesto. Ekipno so naše
deklice zmagale.
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Praznično vzdušje v sekciji Verižna Reakcija

V tem lepem decembrskem času,
nas je tudi v sekciji Društva mladi
Renče-Vogrsko, prevzelo božično-novoletno vzdušje. Ta čas med nas
prinaša vznemirljivost, v nas vzbuja
nežnost in mir.
Praznike si želimo preživeti s svojimi najbližjimi ob polni mizi dobrot in odpiranju
daril. Ob tem pa se zavedamo tudi, da vsi
nimajo te sreče in tako se v nas budi duh
dobrodelnosti. V naši sekciji smo poskušali
med seboj združiti ustvarjalnost in dobrodelnost. V soboto, pred prvo adventno nedeljo, je potekala delavnica izdelovanja adventnih venčkov. Mlajši in nekoliko starejši
udeleženci smo zavihali rokave, pripravili
orodje in začeli izdelovati adventne venčke.
Izdelovali smo jih iz zimzelenega rastlinja
kot so smreka, cipresa in bršljan. Okrasili pa
smo jih z najrazličnejšimi okraski, storžki in
seveda štirimi svečkami. Končni izdelki so
bili bleščeči, raznobarvni in lepo okrašeni
venčki, ki bodo krasili naše domove v teh
prazničnih dneh.
Petek 13.12.2013, tokrat res ni bil nesrečen
dan, saj so se prijazni ljudje izkazali z obda-

rovanjem otrok iz socialno šibkejšega ozadja. Po vsej Sloveniji je že nekaj časa potekala
akcija Postanimo božički za en dan. Cilj te
akcije je bilo zbiranje daril za otroke iz Slovenije, Bosne in Kosovega. Ljudje so si lahko, preko seznama objavljenega na spletni
strani, izbrali enega otroka, katerega so želeli obdariti. Temu so namenili različne predmete, kot so oblačila, igrače, učni pripomočki, izdelki za osebno higieno ipd. V škatlo,
ki so jo lepo okrasili, so postavili izbrane
predmete in na škatlo napisali ime otroka,
kateremu je bilo darilo namenjeno. Članice naše sekcije pa smo poskrbele, da so se
darila zbrala na kupu. Zbirno mesto je bilo
v Knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici.
Presenečeni smo bili nad velikim odzivom,
saj smo v celem dnevu sprejeli okrog 190 čudovito zavitih daril. S tem smo poskrbeli, da
bodo tudi obdarovani otroci v teh praznikih
začutili občutek vznemirjenja od odpiranju
presenečenj. Tako bodo vsaj za trenutek pozabili na težave in revščino ter se prepustili
občutku sreče. Vsi, ki smo jim to omogočili,
pa smo lahko ponosni nase. Tako naši kot
tudi njihovi prazniki bodo tako polnejši. Seveda pa se pri teh dveh dejavnostih nismo
ustavili, saj pomagamo starejšim pri upravljanju računalnikov. Trenutno v OŠ Renče

poteka tečaj osnov računalništva za odrasle.
Tečaj bo še nekaj časa potekal in upamo, da
se bodo udeleženci čim več novega naučili.
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 Društvo mladi Renče-Vogrsko
Sekcija Verižna Reakcija

Majda Klančič
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Nastajanje Renškega slovarja
Našim zvestim bralcem se opravičujemo,
ker nam je v prejšnji številki Občinskega
lista zagodel tiskarski škrat. Članek o nastajanju gradiva za slovar renškega narečnega
besedišča zato ponovno objavljamo. Prosimo vas za sodelovanje in se obenem zahvaljujemo vsem, ki so se na vabilo že odzvali.
Sprauljəmo ukop rjinškə domačə besidə
Də bi uzili rjinškə besidə nečku szi glavə,
tu narbrš nə bo šluo, kə je trjiba nejt ta pravi
kəšetin, də sə ti puole uopre do kuonca.
Zətu, dragi muoji, bejšte nə kašču, nu usi
ukop ofrišejte starə štorjə, də bomo muogli
zluožit ukop adnə ljipə bukvə od rjinških
besedí, kukr si sə ənbuot prauli naši tə stari. Če pej šparəte u škəbelčki al kji drogde
še kəšnu sliku od starih cajtou, nm ju lohko
puošljeste po interneti, lohko pej nm ju zə
numaluo cajta posudiste. Če sə bomo luožli
usi ukop, sə boju bukvicə duobro primlə naših rjinških korenik, tə mladim pej pokazələ,
də je domača govorica tudi ljipa slovenska
besida!
Vezirejte Janju nə numər 031- 379- 828, ma
sámo popoudán, če pej rejši »kuhəste« u e-mail luonci, puošljte nə nəslou kultura-turizem@rence.si.
Tərkaj hvala!

Še nekaj dodatnih pojasnil k zgornjemu
besedilu:
Morda bo branje besedila, kakor smo ga
zapisali, komu povzročalo težave, zato predlagamo, da se v družinskem krogu poigrate
in skušate skupaj oblikovati besedilo v čim
lepši knjižni slovenščini.
Za primer navajamo nekaj narečnih besed iz
zgornjega testa z njihovo renško izreko ter
pomenom:
kəšetin = predal
ofrišejte = osvežite
škəbelčk = nočna omarica
bukvicə = knjižica
vezirejte = obvestite, sporočite

Odprta vprašanja v zvezi z zapisom bodo
nenehno prisotna, ker je narečno besedišče
živo, se dopolnjuje in spreminja. Upamo, da
nam bodo v prihodnje pomagali tudi strokovnjaki.
Vabimo vas, da se nam pridružite pri nastajanju slovarja: vi boste povedali, mi bomo
zapisali po naše.
 Neva Pahor
Društvo za kulturo, turizem in razvoj Renče

Iskanje besed je zanimivo in zbiranje gradiva za slovar bo uspešno, če se nam pridružite. Zapis narečnih besed je dokaj zahteven. Sedaj smo si pomagali po svoje: zapis
polglasnika ə, ki je za naše narečje tipičen
(kəšetin); za zapis specifičnega glasu g smo
ohranili črko g (glava), pri mehčanju pa smo
si ponekod pomagali z dodano črko j (rjinški).
Renče so veliko naselje in znotraj skupnega
narečja obstajajo posebnosti. Čim več jih
bomo zaznali, tem boljše bo.

Severina Rijavec

Recepti none "Nate"
V tokratni štev
ilki našega
časopisa smo
se odločili, da
bomo
predstavili ku
harski recept
za

OCVRTE M
IŠKE

Pust - najbolj norčav in najbolj vesel čas.
Pust širokih, pa tudi mastnih ust. Večkrat
v letu »potegnem na svetlo« rumen, star
listič z receptom ocvrtih mišk. Ta recept
sem si zapisala pred mnogimi leti, ko mi ga
je povedala očetova sorodnica s Predmeje.
Za ocvrte miške potrebujemo:
• 500 g moke
• 30 g sladkorja
• 30 g kvasa
• 0,25 l mleka
• 3 cela jajca
• 2 žlici ruma
Občinski list / Občina Renče - Vogrsko / Februar 2014

• ½ lončka sladke smetane
• rum, vino, limonina lupina, vanilija, sol
• pest rozin
Priprava naj bi potekala takole:
moki dodamo kvas, rumenjake, maščobo,
mleko, vanilijo, limonino lupino, sol, rum
ali belo vino. To vse skupaj zgnetemo, da
nastane gladko testo. Dodamo še rozine,
namočene v rumu. To maso damo počivat
za približno 40 minut, da lepo vzhaja. Iz
vzhajanega testa jemljemo z žlico, ki smo
32

jo pomočili v vodo, žličnike. Polagamo
jih v vroče olje, kjer se ocvrejo.
Ocvrte miške položimo na papirnate brisače in posujemo s sladkorjem v prahu.
Mati Gorjanka jih ni polagala na papirnato brisačo, temveč na »škrtoc od
cukra« in jih tudi ni cvrla v olju, temveč
na svinjski masti. Težki časi so bili takrat,
vendar se bojim, da taki ponovno prihajajo. Veliko veselja pri pripravi in dober
tek!
 Renata Tischer

•
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Turistično društvo Zarja Bilje in Društvo za kulturo, turizem in razvoj Renče
v sodelovanju z Občino Renče-Vogrsko
pripravljata knjigo »Zgodbe goriških
opekarjev«, v kateri bodo predstavljene
tudi zgodbe opekarjev iz
Občine Renče-Vogrsko.
Vse, ki bi bili pripravljeni pripovedovati o
delu in življenju z opekarno, vabimo,
da svojo zgodbo pošljete na naslov:
Občina Renče-Vogrsko,
Oddelek za družbene dejavnosti,
Bukovica 43, 5293 Volčja Draga
ali vladka.gal@rence-vogrsko.si.
Če bi svojo zgodbo raje povedali kot zapisali, lahko pokličete Vladko Gal Janeš
na tel. 338 45 04 ali 051 647 004 in se
dogovorite za termin obiska.

Zima, zima bela
Začetek letošnje zime me je spominjal na prve spomladanske dni, šele
kasneje pa je zima pokazala svoje zobe. Vsekakor pa lahko skozi
leta opažamo, kako se temperature
spreminjajo in kako letni časi niso
več, kar so bili. Kaj je vzrok temu
trendu?
Vse bolj mile zime, suha in vroča poletja ter
neznačilni pomlad in jesen bi lahko pripisali
globalnim spremembam. Nekako ne moremo zanikati, da se naše podnebje spreminja.
Priča smo vedno bolj ekstremnim vremenskim razmeram, pestijo pa nas tudi različne
naravne ujme. Globalno segrevanje povzroča
dviganje temperature ozračja in oceanov na
našem planetu. Te spremembe naj bi bile posledice človekovega delovanja, a se okoli tega
še vedno krešejo mnenja. Dvig temperature
povzroča tako imenovani efekt tople grede.
Človeštvo vse od industrializacije uporablja
fosilna goriva, kot so naftni derivati in premog. Ob njihovem izgorevanju se sproščajo
večje količine toplogrednih plinov, predvsem
ogljikov dioksid. Ti plini pa se izločajo tudi
pri večini industrijskih dejavnosti in v prometu. Toplogredni plini na zemeljskem površju zadržujejo toplotno sevanje, ki prihaja
od sonca. Poleg prevelikih izpustov toplogrednih plinov pa na vsesplošno segrevanje
vpliva tudi pretirano krčenje gozdnih površin, ki absorbirajo odvečen ogljikov dioksid.
Posledice globalnega segrevanja so povišanje
morske gladine, sprememba v količini in razporeditvi padavin, širjenje puščav in taljenje

ledenikov. Vsi ti dejavniki bodo imeli v prihodnosti velik vpliv na naše naravno okolje
in klimo. Vplivali bodo na življenje različnih
živalskih in rastlinskih vrst, mogoče bodo
povzročili celo njihovo izumrtje. Vplivali
bodo na naše gospodarstvo in kmetijstvo.
Obvodna naselja bodo ogrožena, naravnih
nesreč pa bo vse več. Tudi v Sloveniji je viden
trend povečevanja temperatur. Povprečna
temperatura zraka se je od leta 1961 povečala
kar za 0,34 stopinje Celzija na desetletje.
Scenarij za prihodnost je dokaj črn. Znanstveniki napovedujejo še bolj obsežno taljenje
ledu, tako višanje vodne gladine kot tudi dvig
temperature v svetovnih oceanih, spremembe pogojev za gojitev kmetijsko pomembnih
kultur in vse več ekstremnih vremenskih
pojavov. Mogoče se nam zdi, da se globalno
segrevanje nas ne tiče, da so to le izmišljotine
nekaterih ljudi in je vse posledica procesov v
naravi. A če bolje pomislimo, lahko kaj kmalu

Nevenka Faganeli
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ugotovimo, da imajo naša dejanja velik vpliv
na naš planet. Masovna industrija, promet,
izpuščanje najrazličnejših strupov v ozračje… vse to za sabo pušča negativne posledice. Posledice, ki jih čutimo vsi prebivalci planeta Zemlja. A najhujše šele prihaja. Mi pa se
kljub vsem svarilom in temnim napovedim le
sprenevedamo. Še vedno ne razumemo, da se
tudi nas tiče izumiranje koralnih grebenov v
tropskih morjih, pomanjkanje vode v Afriki,
izginjanje ledenikov na Antarktiki, divjanje
orkanov v Aziji in drugod. Res je, to se dogaja
nekje daleč proč od nas in o tem poslušamo
po televizijskih poročilih. Mogoče se nas celo
dotakne, a ne zares. Upam, da bomo nekoč
ugotovili, da smo vsi prebivalci enega planeta
in da na nas vplivajo tudi stvari, ki se dogajajo
na drugem koncu sveta. Ko bomo ugotovili,
kako smo vsi povezani, bomo začeli živeti
drugače in nam ne bo več vseeno. Skrbi pa
me, da bomo do tega spoznanja prišli, ko bo
že prepozno.
 Anja Bunc

Marica Kobal
Februar 2014 / Občina Renče - Vogrsko / Občinski list

•

iz občine •

Nagradna križanka »ČEBELARSTVO BREGOČ«

Gesla iz križanke vpišite v priloženi kupon in ga pošljite do 30. marca 2014 na naslov: OBČINA
RENČE-VOGRSKO, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga s pripisom »Nagradna križanka«. Med
pravilnimi rešitvami bomo izžrebali tri nagrajence.
Občinski list / Občina Renče - Vogrsko / Februar 2014
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Po mojih do sedaj zbranih informacijah so
samo v Renčah v zadnjih dveh letih vlomili
v 14 domov, nekaterim že dvakrat. Glede na
podatke v naši in v sosednjih občinah (na
vsak mesec in pol v Renčah en vlom) so vlomi postali običajna praksa. Sledi, ki ji tatovi
puščajo na mestih dogodkov, so slabe, to
pomeni, da vlomilci delajo profesionalno in
jim policija ne more priti do živega.
Vsekakor moramo sami nekaj storiti na
opazovanju in obveščanju. OBČANI, KER
NAM NI VSEENO, predlagam, da se združimo in zraven povabimo policijo, da nam
svetuje s koristnimi in potrebnimi napotki.
Prvič se bomo dobili v Bukovici v sejni sobi v prvem nadstropju, v SREDO, 5.
MARCA ob 18. uri.
 Radovan Rusjan
Podžupan

Cenik reklamnih sporočil:
2 strani

297 x 210 + 5mm 400 EUR

1 stran

297 x 210 + 5mm 250 EUR

dodatka za porezavo

»ČEBELARSTVO
BREGOČ«
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

60 EUR

(cene so brez DDV)

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%

popusta
popusta
popusta
popusta

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.

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«

ime in priimek:

naslov:

telefon:

Nagrajenci za pravilno rešitev
križanke »Vinogradništvo in
vinarstvo Aldo Mozetič«
Izmed 18. prispelih odgovorov so bili
izžrebani:

1. Lidija Krašnja, Volčja Draga 37/a,
5293 Volčja Draga
2. Aljaž Krpan, Bukovica 74/a, 5293
Volčja Draga
3. Mirjam Silič, Gradnikove brigade 49,
Nova Gorica
Nagrade lahko dvignejo v pisarni
Avtošola MARUS, Trg 21, 5292 Renče

Rešitev nagradne križanke “ Vinogradništvo in vinarstvo Aldo Mozetič ” iz decemberske številke:
Vodoravno: VINSKA TRTA, APIKULTURA, LEVICA, TIR, ELO, ENCIM, N, PLIOCEN,
TOKAJ, RASA, IDOL, UD, TR, NHL, SPORED, SO, IZOBARA, TD, KORAN, ANTAL,
GROZD, KVOTA, NIK, NADEJANJE, LITER, INA, OPERAT, ASTENIJA, ČAČAK, ASVEL,
TITO, AL, ISERE, MGM, N, MARGERITA, ARAV, EDAMEC, SI, NIL, DIRA, TOMAJ,
PIKA, OP, IR, APO, SODOBNO, IS, KLETARJENJE, VIS, SIAMKA, OBTOK, OB.
Gesla iz slik,potrebna za žrebanje: KLET MED VINOGRADI, SODOBNO KLETARJENJE.
Za nagradno križanko Čebelarstvo Bergoč je potrebno poslati le gesla iz slik.
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Ključna beseda: OKRWGELCA
avtor Roland Tischer
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Občinski list - uradno glasilo
OBČINE RENČE-VOGRSKO
Število izvodov je 1350 in ga prejmejo vsa
gospodinjstva v občini brezplačno

4

6

Lucija Ciglič

Nagradni kupon za križanko

odreži in pošlji

Nedovoljen vstop v hišo ali stanovanje povzroči rano v osebnem dostojanstvu. Že v preteklem obdobju
smo se pogovarjali o vlomih, ki se
dogajajo v naših krajih, in razmišljali, kaj narediti v smeri samozaščite in kako sodelovati s policijo.

Objava reklamnih oglasov
V Občinskem listu lahko objavljate
reklamne oglase
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stanovanjske
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»nacionalni
šport«
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Naslov: Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43,
5293 Volčja Draga, Telefon: (05) 338 45 00

Uredništvo:
Vladka Gal Janeš – 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: 26. februar 2014
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Pomagajte nam ustvarjati novo
rubriko!

Literarni kotiček

LJ
VA B

ENI

Nekateri bralci ste nam predlagali,
da bi v našem glasilu objavljali različne literarne prispevke. Tako smo
se v Uredniškem odboru odločili,
da bomo uvedli novo rubriko »Literarni kotiček«, v katerem bomo
objavljali poezijo ali krajše zgodbe.

Vabimo vse, ki želite sodelovati v Literarnem kotičku, da nam podpisane prispevke
pošljete v priponki na elektronski naslov:
vladka.gal@rence-vogrsko.si.
Kotiček bo omejen na eno časopisno stran.
Veselimo se vašega sodelovanja!
Za Uredniški odbor:
Vladka Gal Janeš

Koledar prireditev marec-april 2014
PRIREDITEV

DATUM, URA

KJE

janje
Naslov za pošil ski
čin
prispevkov za ob ilo@
las
o.g
sk
cin
ob
t:
lis
i
rence-vogrsko.s
s pripisom:
Za Občinski
list.

ORGANIZATORJI

Javna predstavitev projekta s področja
razvoja turizma in gospodarstva v
Občini Renče-Vogrsko

5. 3. ob 18.00

Kulturni dom Bukovica –
Velika dvorana

Občina Renče-Vogrsko,
Projektno razvojni svet

Glasbeni večeri v Bukovici: Big band
NOVA z Vladom Kreslinom

9. 3. ob 20.00

Kulturni dom Bukovica –
Velika dvorana

Občina Renče-Vogrsko,
Glasbeno društvo Nova

Tekmovanje v obveznih likih
Pokal Račk

15. in 16. 3.

Kotalkališče Renče

Kotalkarski klub Renče

Predstavitev knjige Andreja Jelačina
»Vse moje ljubezni« (Spomini Tonija
Karjole) z uprizoritvijo humoreske:
»V spovednici pri patru Toniju«

21. 3. ob 18.00

Kulturni dom Bukovica –
Dvorana Zorana Mušiča

Občina Renče-Vogrsko

Moto srečanje z blagoslovom

23. 3. ob 10.30

Pred Kulturnim domom
Bukovica

MK - Motocompany

Pohod po konjeniški poti

29. in 30. 3. (v primeru
slabega vremena 5. in 6. 4.)
okrog 9.00

Konjeniška pot Vogrsko –
Nova vas na Krasu

Konjeniško društvo Soča

Predavanje na temo ekologije

2. 4. ob 19.00

Kulturni dom Bukovica –
Dvorana Zorana Mušiča

Društvo upokojencev Bukovica-Volčja Draga

Tekmovanje v umetnostnem kotalkanju
Pokal Renč

5. in 6. 4.

Kotalkališče Renče

Kotalkarski klub Renče

Glasbeni večeri v Bukovici: Pihalci hiše
kulture CELJE z Ansamblom violončel
NOVA

Predvidoma 10. 4. ob 20.00

Kulturni dom Bukovica –
Velika dvorana

Občina Renče-Vogrsko,
Glasbeno društvo Nova

Jurjevanje – blagoslov konjenikov

Predvidoma 21. 4. ob 12.00

Pred Kulturnim domom
Bukovica

Konjeniško društvo Soča

Revija pevskih zborov Občine Renče-Vogrsko ob Občinskem prazniku

25. 4. ob 19.00

Kulturni dom Bukovica –
Velika dvorana

Občina Renče-Vogrsko in
Moški pevski zbor Lijak
1883 Vogrsko

Tradicionalni pohod na Trstelj

27. 4. v jutranjih urah

Start na Placu v Renčah

Športno društvo Partizan

Občinski list
/ ObčinaObčina
Renče - Vogrsko
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Naslov
občine:
Renče-Vogrsko,
Draga, tel: (05) 338 45 00, e-mail: info@rence-vogrsko.si
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