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iz občineuredništva in župana
beseda

VESELA JESEN ŽUPANOVA BESEDA
Pred vami je septembrska številka
Občinskega lista. Prijaha v prazničnem tednu, ko bomo z različnimi
prireditvami obeležili

Dan priključitve Primorske matični domovini. Sam praznik je 15. septembra, vendar je
bilo praznovanje zaradi še nekaterih prireditev (17. Septembra je bila na Cerju proslava
Evropskega dneva miru) prestavljeno na 24.
september. Niz prireditev je razpotegnjen
na cel teden z osrednjo proslavo v soboto v
kotalkarski dvorani in njeni okolici v Renčah.
Podrobnejši program prireditev objavljamo
na zadnji strani lista.
V tej številki se bomo s sliko in besedo sprehodili skozi poletna dogajanja od praznovanj
na Vogrskem in Renčah do večdnevnih prireditev v okviru Poletja v Bukovci. Sprehodili
se bomo tudi po deloviščih po naši občini in
preverili, kaj se dogaja na tem področju. Še
nekoliko dopustniško razpoloženi se oglašajo tudi naši dopisovalci z nekaj zanimivostmi.
Za nami je vroče poletje, vsaj za avgust lahko to trdimo, ko so bile marsikje dosežene
rekordne temperature za ta del poletja. Dopusti so se iztekli, šolarjem in šolnikom pa
nikoli dovolj dolge počitnice. Šolski živžav
pa je zaznati tudi na dostopih do šol, kjer
vozniki s povečano pozornostjo omogočajo
našim otrokom varen prihod v šolo.
Tudi trgatev je že za nami, saj jo je toplo
vreme potisnilo v zadnje avgustovske in
zgodnje septembrske dni.
Ljubitelji žlahtne
kapljice
pričakujemo
dober letnik.
Obeta se nam
tudi
“vroča”
politična
jesen ali pa vsaj
razgibana, na
državni ravni.
»Umiranje na
obroke«
sedanje vladne
koalicije traja
kar rekordno
dolgo in upati je, da nam bo jesen prinesla
jasnejšo politično sliko z nekoliko bolj optimističnim pogledom na prihodnost, predvsem
pa vzpodbudo za gospodarski zagon. Kako
in kaj pa se dogaja na domačem “političnem dvorišču”, nam bo povedal župan v
“Županovi besedi”.
Boris Arčon

Počitnice in dopusti so za nami in življenje se je vrnilo v vsakdanje tirnice, čeprav tudi poleti ni vse mirovalo.
Pod streho smo spravili tudi prvo sejo občinskega sveta, skozi Uradna obvestila pa boste
o tem posebej obveščeni.
Posledice dolgotrajne krize, v kateri se je znašla naša država, posledično čutimo tudi v
občinah oziroma v njihovih proračunih. Zato
smo se odločili, da vložimo vso energijo v investicije in projekte, kjer smo uspeli pridobiti
evropska sredstva. Tako sta dva največja letošnja projekta, prizidek k šoli in vrtcu na Vogrskem in vodovod Gradišče – Merljaki, financirana prav s pridobitvijo teh sredstev in sta
tudi uspešno realizirana, saj pri šoli manjka še
nekaj manjših del pri zunanji ureditvi, pri vodovodu pa še dokončanje asfaltacije cestišč
na nekaterih odsekih. Naj tu omenim, da smo
temeljito rekonstruirali cestišče odseka med
Martinuči in sredino Merljakov. Tudi smo sicer v prvem polletju dobili vsa načrtovana
sredstva, nekaj izpada pa lahko pričakujemo
v drugem polletju, vendar pa izvedbo glavnih
projektov to ne bo ogrozilo. Do konca leta pa
naj bi izpeljali še nekaj manjših investicijsko
vzdrževalnih del, ki so predvidena po leto-
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šnjem proračunu.
Mimo so tudi letošnja praznovanja po krajevnih skupnostih, ki so povsod lepo uspela,
kljub poplavi prireditev v okoliških krajih. Posebej moram pohvaliti Mlade Renče-Vogrsko, ki
so po junijskem gradbenem sejmu uspeli dobro organizirati večdnevno prireditev Poletje
v Bukowci z zelo kvalitetnim in raznovrstnim
programom. Uspešno smo izpeljali že tretje
srečanje upokojencev iz vseh treh društev
naše občine, ki je bilo na Vogrskem, s športnimi igrami, ki so jih organizirala domača
športna društva.
Kot novost naj omenim, da občina letos sodeluje na sejmu v Gorici (Gusti di frontiera) s
štantom, kjer se bodo predstavili naši proizvajalci kmetijskih pridelkov.
S 1. septembrom so se odprla šolska vrata.
V našo šolo in podružnice je bilo sprejetih 34
prvošolčkov. Njim, staršem in šolnikom želim
veliko uspeha in zadovoljstva pri prvih korakih na poteh učenosti.
Župan Aleš Bucik

iz občine
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DELA V OBČINI
Zaključna dela pri gradnji šole na Vogrskem

Po izgradnji vodovoda od Gradišča do Merljakov poteka urejanje cestišča in pločnikov ter asfaltacija ceste na odseku pri Martinučih in Merljakih

Na posameznih, najbolj kritičnih delih reke Vipave poteka urejanje brežin

Foto: Bogo Rusjan
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Koncert mladih glasbenikov iz naše občine

ČAS, KI ODGANJA SKRBI IN NAS Z
MELODIJAMI RAZVESELI

V mali dvorani Zorna Mušiča v Bukovici so se 14. junija letos prvič na
skupnem koncertu predstavili mladi nadebudni glasbeniki iz naše občine,
tisti, ki si v različnih okoljih bogatijo prosti čas z lepoto glasbene muze,
se ji predajajo ljubiteljsko ali pa jim pri tem pomagajo različni učitelji in
profesorji.
Tako smo lahko prisluhnili številnim solistom, ki glasbeno znanje pridobivajo v
Glasbeni šoli Nova Gorica. Paleta njihovega muziciranja je razkrivala tako začetna
soočanja s prvinami glasbe kot tudi tista,
ki jih okušajo že nekoliko bolj izkušeni
učenci nadstandardnega programa pod
mentorstvom goriške glasbene ustanove. Solistom, duetom in različnim komornim sestavom so se nato pridružili učenci
Osnovne šole Renče, ki se v prostem času
ljubiteljsko ukvarjajo z glasbo in zaigrali so
nam radostni venček poskočnih domačih.

V pisanem naboru mladih instrumentalistov, ki so zaigrali, so imeli posebno mesto mladi pianisti, saj so svoje mladostne
pianistične vrline lahko preizkusili na sto
let starem klavirju. Glasbenemu cvetoberu
naše občine je simpatično zaključni spev
zaigral Mladinski pihalni orkester Vogrsko,
ki že vrsto let skrbi za podmladek Pihalne
godbe. Z modernim programom, ki so ga
pripravili pod vodstvom dirigenta Škamperleta so ustvarili sproščeno vzdušje, nas
'preselili' v čas, ki odganja skrbi in nas z
melodijami razveselili. Koncert, ki so ga pri-
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pravili Društvo za kulturo, turizem in razvoj
Renče, Osnovna šola Renče in občina Renče-Vogrsko je zadovoljnemu občinstvu
razkril »skrivnost« množičnega muziciranja
v naši občini, predstavil številne odlične
glasbenike, ki jim vsekakor moramo ponuditi večkrat priložnost, da nas razvedrijo in
obogatijo.
Društvo za kulturo, turizem in razvoj Renče
Foto: Bogo Rusjan

iz krajevnih skupnosti

5

SREČANJE DRUŠTVA UPOKOJENCEV NA
VOGRSKEM

Nastop plesne skupine Ajda

Udeležba je bila kar solidna

Ob koncu poletja se srečajo upokojenci občine Renče-Vogrsko. Tokrat je
druženje potekalo na Vogrskem, 25., 26. in 27. avgusta.
Upokojenci iz vseh treh krajevnih skupnosti
so se pomerili v športnih tekmovanjih, kartanju in pretakanju vina. Že v četrtek, 25 avgusta, je potekalo tekmovanje v balinanju,
kjer je pri moških zmagala ekipa Bukovica (Franc Abram, Marko Petrovčič in
Anton Košuta), druga je bila ekipa Renče
(Davorin Arčon, Janez Arčon in Žarko
Petrovčič), pri ženskah je zmagala ekipa
Bukovica (Albinca Pisk, Magda Rogelja in Marta Abram), drugo mesto pa je
zasedla ekipa Renče (Emica Arčon, Marjana Peric in Varja Čotar).V petek je pod
viaduktom Lijak potekala škuljada. Zmagala
je ekipa Bukovica (Heronim Tischer,
Branko Čevdek in Peter Marvin), drugo mesto je zasedla ekipa Trio gobina
(Franko Arčon, Ivan Arčon in Srečko
Sever), tretji pa so bili Veterani (Aleksander Krajnc, Radovan Žižmond in Vojko
Nardin). V soboto pa so potekala še ostala
tekmovanja. V pikadu je zmagal Jurij Tomšič s 466 točkami, v briškuli pa je zmaga-

Ženska ekipa iz Bukovice, 1. mesto v balinanju

la dvojica Vogrsko (Valter Padovan in
Remo Del Fabro), drugo mesto je zasedla
ekipa Bukovica-Volčja Draga (Anton
Košuta in Miloš Gregorič), tretje pa prav
tako dvojica Bukovica-Volčja Draga (Heronim Tischer in Peter Marvin). Upokojenci so s svojim sodelovanjem in dosežki
dokazali, da so v odlični formi.
Po končanem tekmovalnem delu je sledil še
kulturni program, ki so ga obogatile plesalke
plesne skupine Ajda. S svojo energičnostjo
in zagnanostjo so navdušile udeležence srečanja, saj so članice upokojenke, a še kako
mladega duha. Udeležence srečanja sta pozdravila predsednik društva upokojencev Vogrsko, Edi Petrič ter župan občine Renče-Vogrsko, Aleš Bucik. Župan se je zahvalil
vsem upokojencem, ker prispevajo za dobro
vzdušje v občini. Posebej je pohvalil projekt
Hiša pravih srečanj. Upokojenci so veseli, da
je bil med prisotnimi tudi idejni vodja projekta Aldo Ternovec. Program je povezovala
Klara Štrancar.

Ekipa iz Bukovice, 1. mesto v balinanju

Edi Petrič – Predsednik društva upokojencev Vogrsko

Aleš Bucik – Župan občine
Renče-Vogrsko

Po uradnem delu je sledilo tekmovanje v
pretakanju vina, kjer se je najbolj izkazala
Stegovec Miloša, drugo mesto je zasedla
Anica Podgornik, tretje pa Liljana Čevdek. S svojo prisotnostjo je upokojence počastil tudi predsednik Pokrajinske zveze društva upokojencev severne Primorske Alojz
Vitežnik. Večer so upokojenci zaključili z
večerjo in plesom.
Ana Hvalica
Foto: Bogo Rusjan

Ekipa iz Bukovice, 1. mesto v škuljadi
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USPELA PRIREDITEV
MOHORJEVO 2011
Tradicionalna prireditev Mohorjevo v Renčah je tudi letos lepo uspela.
Društvo za kulturo, turizem in razvoj ter KS Renče so program osrednje
prireditve organizirali na en dan in sicer v soboto. 9. julija, kar se je izkazalo za dobro odločitev.
Prireditve v sklopu tega praznika so se sicer
začele že v petek in sicer z odprtjem razstave slikarskih in kiparskih del Marice Kobal,
članice slikarske sekcije društva in tekmovanjem v briškoli med dvojicami renških zaselkov. Zmaga je odšla v roke paru Danilo Mozetič – Ciril Žvanut iz Žigonov. Istega dne
pa se je začelo tudi tridnevno tekmovanje
slovenskih kotalkarjev za državno prvenstvo.
Sobota popoldne se je začela s prireditvijo
na Vipavi pod starim renškim mostom, kjer
smo Renčani in okoličani preživeli marsikatero urico mladostnega življenja, vse dokler je

čistoča vode reke Vipave to dopuščala. Ekipe
zaselkov so se pomerile v zabavnih igrah na
vodi in med številno publiko požele val navdušenja in odobravanja. Zmagala je ekipa
Turelov –Radovan, Grozdan in Klavdij- pred
Mohorinci. Za presenečenje so poskrbeli
renški in novogoriški mladeniči, ki so gledalcem prikazali, kako se je pred leti v Renčah
igral vaterpolo. Ekipa modrih kapic je premagala bele s 6:1, nekdanja zvezna sodnika pa
sta pokazala vse svoje znanje in mojstrstvo.
Ta tekma pa je bila nekakšen uvod v praznovanje 60-letnice odigranja prve vaterpolo
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slovnice

iz na
Fotografija

tekme v Renčah in na Primorskem, ki jo bodo
Renčani slavili prihodnje leto.
Od Vipave se je dogajanje preselilo na „Star
plac“, kjer je potekal etnološki del prireditve
s predstavitvijo doma pečenega kruha. Na
stojnicah vseh renških zaselkov je bilo kaj videti in tudi kaj poskusiti. Prireditev je popestril
nastop folklorne skupine Razor iz Tolmina s
plesi Posočja in Benečije ter šaljivimi prizori
iz življenja v teh krajih. V zaključku tega dela
prireditve so „peki“ kruh prodajali, izkupiček
pa je šel v dobrodelne namene.

iz krajevnih skupnosti
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KOT CVET NA GROBU
SEM
Pesmi iz taborišč in osvobodilnega boja

Vasi, ki sestavljajo našo občino, so med narodnoosvobodilnim bojem odigrale častno
vlogo. Prebivalstvo, ki je grenko občutilo fašistično zatiranje, se je organizirano in spontano
upiralo. Osvobodilna fronta je delovala v vseh
vaseh in naseljih. V oborožen boj (v partizanske vojaške enote) so se vključili fantje in možje skoraj brez izjeme, tudi mnoga dekleta in
žene. Okupator je reagiral s podeseterjenim
nasiljem, še zlasti nad civilnim prebivalstvom.
Aretacijam in mučenju so sledile dolgoletne
ječe in koncentracijska taborišča. In pohabljeni, bolni in mrtvi. Mnogo mrtvih. In pogorišča.
Uničene družine, domovi, gospodarska poslopja, …
V odporu so nastajale tudi pesmi, mnoge so
napisali partizani in partizanke, ki niso bili pesniki, pisali pa so jih tudi naši ljudje v taboriščih
ali na prisilnem delu v Nemčiji in drugod. Nekaj
tega gradiva se je ohranilo in nam je poznano:
v Renčah droben zvezek (z navedenimi desetimi imeni) pri sestrah Albini in Dani Rusjan
od Turelov (pesmi je izpisala Anka Arčon por.
Pahor), na Volčji Dragi pri Rafaeli Petrovčič
Gregorič. Pesmi ali druge zapise iz tistega
časa bi radi zbrali in jih objavili v drobni knjižici.
Zbirajo jih organizacije Zveze združenj borcev
za vrednote NOB. Ob tej priložnosti prosimo,
da bi jim vsi čim bolj pomagali.
Danes objavljamo le tri pesmi. Napisale so jih
pok. Anka-Ivanka Arčon, poročena Pahor, Albina Rusjan (obe iz Renč, od Turelov) in pok.
Rafaela Petrovčič Gregorič iz Volčje Drage.
Z objavo se na skromen način pridružujemo
počastitvi obletnic začetkov splošnega oboroženega upora proti okupatorju in priključitve
Primorske Sloveniji in Jugoslaviji.

Praznovanje se je zaključilo s plesno prireditvijo, ki pa jo je za nekaj časa „zmotila“ fotografska predstavitev na velikem platnu, kjer je
bilo predstavljeno življenje in športno dogajanje ob reki Vipavi z izvrstnim spremnim besedilom, ki ga je pripravil in posredoval renški
literat Radivoj Pahor. Kljub hudi vročini in
obilici prireditev v okolici so si udeleženci prireditve rekli: nasvidenje prihodnje leto.

Boris Arčon
Foto: Iztok Arčon

Radivoj Pahor

V Renški vasi!

Dragi tovariš

Primorska (V. 1945)

Naša vasca lušna je bila,
dokler je v njej bila svoboda.
Takrat smo lahko veselo pevale,

Kdaj bo prišel tisti čas,
ko svoboda bo pri nas.
Takrat bomo peli
in vriskali na ves glas,
da bo veselje tudi za nas.

Primorska, krasna pokrajina,
vsak po tebi hrepeni,
le tvoj narod rodni
te ne sme uživati.

pevale, pevale, veselo plesale.
Danes ni več tistega veselja,
povsod, ko pogledaš, žalost odmeva,
v grobih počivajo mlada srca,
katera so pala od zločinskih rok.
Na vsakem grobu cvetlice cvetijo,
majhne lučke tiho gorijo,
na usakem grobu objokana je majčica,
ki moli za svojega edinega sina.
Na grobu kleči, solzice toči
in sinku svojemu tiho govori,
kako nesrejčna sem sedaj jaz,
ko sem te izgubila.
Tov. Ivanka
(Ivanka – Anka Arčon por. Pahor, Tureli – Renče)

Tudi jaz sem imela partizana,
partizana hrabrega,
dve leti se je boril za to zlato svobodo.
Življenje svoje mlado
dal je za svobodo drago.
Spomenik postavimo mu tak,
da slednji skuša
biti mu enak.
Tov. Albina
(Albina Rusjan, Tureli – Renče)

Od Triglava pa do Reke
vije venec se gora,
s severa pa bistra Soča
dan in noč na straži je.
Sinje morje te poljublja
smeje vedro se v obraz,
v pristanišče se zaganja:
Trst, Trst! Trst je naš!
Sužnja bila si stoletja,
a sedaj ne bodeš več,
saj svoboda se že bliža,
in sovražnika ni več!
Rafaela Petrovčič-Gregorič, Volčja Draga
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HANA ZEGA ZLATA MATURANTKA

Letošnja matura je za večino srednješolcev že mimo, tako da so
njihove misli že usmerjene k nadaljnjemu šolanju in študentskemu
življenju.
Splošno gimnazijo je med več kot sedem
tisoč dijaki uspešno zaključilo nekaj več kot
6500 dijakov. Med njimi je bilo tudi nekaj zlatih maturantov, tistih, ki so presegli 30 točk

od 34 možnih. Najboljši med najboljšimi pa
so dosegli vse možne točke in mednje se je
uvrstila tudi naša sogovornica, Hana Zega iz
Volčje Drage. Prijetna in zgovorna mladenka
izhaja iz družine, kjer je četvero otrok in starša, pedagoga. V Volčjo Drago so se preseli
pred desetimi leti iz Nove Gorice. Selitev iz
blokovskega stanovanja na podeželje je na
Hano in celo družino zelo pozitivno vplivala.
Zelo hitro se je vklopila v novo okolje, našla
stik s sosedi in novimi prijatelji. Šolanje je sicer nadaljevala v Novi Gorici, a ji to ni predstavljalo nobenega problema. Zelo rada poudari, da se v Volčji Dragi dobro počuti in, da
verjetno bolj ceni podeželje, ker jo je mestni
način življenja in prebivanje v bloku utesnjeval. Sprehodi po okoliških gričih ji pomenijo
pravo sprostitev in prostor za razmišljanje in
iskanje svojega mesta v naravi. Iz nje izhajata
toplina in nežnost, a tudi samozavest in odločnost za dosego zastavljenih ciljev. Pri izbiri
nadaljnjega študija ni bilo čutiti nobenih dilem ali zadreg, saj se je nedvoumno odločila
za študij medicine, čeprav ji je tudi farmacija
blizu. Da bo ta cilj dosegla, ne gre dvomiti, saj
ji učenje ne predstavlja težav, pa tudi med naravoslovjem in družboslovjem ne dela razlik,
čeprav ji je prvo nekoliko bližje. Zaveda se, da
samo nadarjenost ni dovolj, tako da je že od
začetka šolanja resno pristopila k učenju. In
ko se ti dve lastnosti ujameta, uspeh ne more

izostati. Ne nazadnje je študij medicine eden
najzahtevnejših in tudi po dolžini trajanja
med najdaljšimi. Pa še kakšno drugo potrebno lastnost ima Hana, vztrajnost, zbranost
in odločnost z zmožnostjo odmisliti na vse
moteče dogajanje okrog sebe ter iztisniti iz
sebe svoj maksimum.
Pri tako resnem pristopu k učenju ponavadi
ostane malo časa za kake druge dejavnosti.
Hana pravi, da je učenje res na prvem mestu,
vendar ji tudi sprehodi v naravo ob družbi prijateljev veliko pomenijo. Pa tudi ljubezni do
glasbe je še nekaj ostalo, saj se je v osnovnošolskih letih učila igrati violino, sedaj pa rada
posluša pop glasbo. Tudi za dogajanja v naši
občini najde čas, saj spremlja delo Mladih
Renče-Vogrsko in njihove prireditve v okviru
„ Poletja v Bukowci „ , čeprav se aktivno v
delovanje ne vključuje. Politika ji ni posebno
blizu, a vendar ji dogajanja v državi le ne gredo mimo, še zlasti razslojevanja v družbi in
posledično vse večjih razlik med bogatimi in
revnimi.
O Hani bomo še slišali. Naj ji za zdaj zaželimo
veliko sreče in uspeha pri študiju in spopadanju z izzivi in krmarjenju med čermi novih življenjskih izkušenj. Županovi čestitki ob tako
imenitnem rezultatu pri maturi se pridružujemo tudi člani uredništva Občinskega lista.
Boris Arčon
Foto: Bogo Rusjan

KO SE URESNIČI ROJENA
IDEJA SI ZADOVOLJEN.

Pred dvema letoma sem si drznila
vprašati Davorina Arčona, predsednika balinarskega kluba Renče,
če je pripravljen enkrat tedensko
prostovoljno deliti svoje balinarsko
znanje in izkušnje z osebami s posebnimi potrebami.

Davorin jim je v dogovoru z direktorico
VDC-ja Nova Gorica,
Teo Leban, takoj odprl vrata balinišča.
S
pomočnikom
Francem Adamičem sta takoj pričela z resnim urjenjem.
Med navdušenimi, vestnimi in
vztrajnimi
balinarji iz VDC-ja je
tudi Monika Arčon, izbranka za specialno olimpijado
v Grčiji.
Z velikim zanosom in navdušenjem je Monika zastopala Slovenijo in jo nagradila z dvema bronastima medaljama.
Za nas Renčane, Monikine sovaščane sta ti
dve medalji vredni več kot zlato.
Tudi Monika je popeljala našo vas in našo
domovino v svet in zato hvala vsem, ki si
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zmorete vzeti čas za ljudi, ki živijo s svojo drugačnostjo.
Moniki pa še enkrat iskrene čestitke
in mnogo sreče in uspehov.
Lučjana Martinuč
Foto: Bogo Rusjan
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RAZSTAVA LIKOVNIH IN KIPARSKIH
DEL NAŠE SLIKARKE MARICE KOBAL

in tako so nastali v keramiki zelo lepi portreti
njenih vnukov, otrok in drugih članov družine.
Rada bi povzela le nekaj stavkov, ki jih je ob
tej razstavi zapisala mentorica naše likovne
skupine akad. slikarka Jana Dolenc: »Marica vedno išče nova znanja. Akvarelna tehnika ji je zelo blizu, saj že na prvih izdelkih
dosega lahkotnost in gotovost poteze. Njeni
akvareli dihajo skozi svežino beline.Tehnika
akvarela ne dopušča popravil in preslikavanj,
po čemer lahko sodimo, kako zanesljiv slikarski občutek jo vodi. Marico odlikuje smela in
drzna poteza, ki jo usklajuje z občutkom za
kompozicijo in iskanje bistvenega. Ne ukvarja se z detajlističnim prikazovanjem vsega
videnega, gledalčev fokus opazovanja pa vedno zna usmeriti na določeno dogajanje na
sliki. Ne preseneča le količina njenih del, ampak tudi kvaliteta, ki je vsekakor plod njene

Ni težko pisati in predstaviti nekoga za katerega veš, da so njegova
dejanja pristna in nepristranska in
ki to, kar mu daš, vrne na sto in en
način. Marica Kobalova, vsestranska ženska, pripravljena ponuditi
roko v stiski vsakomur in ob vsakem času, za našo likovno skupino
pa članica , ki sodeluje na tečajih,
extemporih, skupinskih razstavah,
je ob letošnjem prazniku sv. Mohorja pripravila samostojno razstavo slik in kiparskih izdelkov. To je
njena četrta samostojna razstava.

Kar nam je Marica pokazala je plod dolgoletnih izkušenj in nenehnega strokovnega
izpopolnjevanja, ki kot sama pravi sega tja
v leto 1998. Začela je na Univerzi za tretje
življenjsko obdobje in to z oljno tehniko, ki je
zelo zahtevna. Na tečaju pri akademskem
slikarju Bogdanu Vrčonu se je spoznavala
z osnovami risbe in tuša ter s tonskim prikazovanjem tretje dimenzije. Pogosto obiskuje
likovne delavnice akvarela pri znanem akvarelistu Marjanu Miklavcu. Na tečajih pri
akad. slikarju Klemnu Brunu je poglabljala
tehniko slikanja z akrilnimi barvami in prav te
tehnike se Marica sedaj najraje poslužuje.
Marica že več let obiskuje delavnice kiparstva pri akad. kiparju Milenku Hočevarju
vztrajnosti. Le nekdo, ki ima velik naravni talent, lahko tako hitro pridobiva nova znanja»
Marica je del naše likovne skupine že od
vsega začetka delovanja, od leta 2008. Ob
vsem delu doma najde čas za soustvarjanje
v skupini. Tudi na tečajih v Renčah je bila prisotna pri osvajanju tehnik risanja z oljnimi,
akrilnimi in akvarelnimi barvami, ne glede na
način slikanja ali je to realizem, impresionizem, kubizem ali morda stilizacija slike.
Želimo ji še mnogo ustvarjalnih trenutkov.
Hema Jakin
Foto: Tomaž Stres
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PRAZNIK RAC V STARANCANU
vanje na tej prireditvi.
Na prireditev so bile povabljene
tudi slikarke Društva za kulturo,
turizem in razvoj Renče, kjer so
na extemporu slikale motive trte
in grozdja. Njihovi izdelki bodo
razstavljeni v razstavnih prostorih
knjižnice v Starancanu in sodelovali na nagradnem natečaju.

V Starancanu imajo vsako leto konec avgusta velik
praznik, ki ga praznujejo dva vikenda. Prireditev poteka v centru mesta na treh različnih odrih, ki so med
seboj povezani s stojnicami in razstavnimi prostori.
Seveda ne smejo manjkati stojnice s hrano in pijačo.
Glavna in tipična jed na prireditvi je raca.
Tako kot vsako leto smo se tudi
letos odzvali povabilu naših prijateljev iz pobratenega Starancana. Letos so nas povabili, da se
predstavimo na sejmišču z dobrotami iz našega kraja. To smo z
veseljem sprejeli in se predstavili
s pridelovalci domačih pridelkov
in dobrot, kot so domač pršut,
sir, kruh iz krušne peči, jabolka,
vino, žganje. Imeli smo stojnico
dva dni, v soboto, 27. avgusta in
nedeljo, 28. avgusta, ki je bila
v samem središču dogajanja in
zelo dobro obiskana. Domačini
so naše dobrote že v dopoldanskem času dobesedno razgrabili.

ko in prikazom starih običajev iz
teh krajev, ki so tesno povezani
s kmetovanjem, racami in pridelovanjem grozdja. Predstavili so
se kmečki vozovi, stari muzejski
traktorji, stari tricikli, s katerimi so
prevažali zelenjavo in perutnino
na tržnice, borele, lesene karjole.
V povorki so domačini nastopali
v tradicionalnih, starih, svečanih
oblačilih. V tej povorki imamo
tudi Renče že vrsto let svoj kmečki voz. Slednji je tudi najbolj pričakovan in oblegan, saj na njem
Franko Arčon in Radovan
Rusjan z ekipo režeta pršut in
domači kruh.

V nedeljo dopoldne se je pro- Franko Arčon je letos prejel pokal
gram začel s tradicionalno povor- in priznanje za večletno sodelo-
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Preživeli smo prijeten vikend v
družbi naših pobratenih prijateljev, z njimi uživali v pečeni raci s
polento in njoki. Za naslednje leto
pa bomo razmislili o razširitvi naših domačih dobrot, saj je po njih
veliko povpraševanje.
  
Borut Zorn Predsednik KS Renče
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PRAZNOVANJE SV. LOVRENCA
Tudi letos smo se udeležili praznovanja s. Lovrenca v župnijski
cerkvi v Bukovici. Letošnji avgust
je postregel s toplim in vročim
vremenom, tako je bilo praznovanje pestrejše. To je čas dopustov,
zato tudi ni bilo v cerkvi prevelike
gneče. Lani je maševal sam domači
župnik, a je letos prišlo do manjše
spremembe. Rečeno je bilo, da bo
sameval naš domači župnik, a je v
goste povabil šempeterskega dekana. To je bilo za nas prvovrstno
presenečenje.
Maša je bila zelo svečana in lepo je bilo videti
somaševanje dveh duhovnikov. Sicer je bila
maša občutno daljša kot ponavadi v nedeljah, a se je to dobro obrestovalo. Še bolj smo
z veseljem praznovali naš farni praznik. Pridigo in mašo je vodil sam dekan, med katero
je povedal nekaj o zgodovinskem ozadju na-

šega farnega zavetnika. To je bila peta sveta
maša.
Praznovanje smo nadaljevali ob druženju in
ob prigrizku, ki so ga pripravile skrbne vaške

gospodinje. Naslednje leto vabljeni v večjem
številu na praznovanje.
Roland Tischer
Foto: Jože Ropoša

POSLOVILNI OBJEKT OB POKOPALIŠČU V
RENČAH

V kratkem predvidevamo uradno
odprtje poslovilnega objekta ob
pokopališču v Renčah, s katerim
bomo objekt dali v uporabo krajanom.

Zakaj še ni mogoče uporabljati objekta?
Razlogov je več, v glavnem pa so za to krive
birokratske ovire.
Ob sami gradnji objekta je prišlo do majhnih
sprememb v arhitekturi. Med gradnjo so se

pokazale druge, boljše funkcionalne rešitve,
ki smo jih tudi realizirali. Dodan je bil nadstrešek med glavnim in servisnim objektom, tako
da bodo uporabniki v primeru slabega vremena imeli streho nad glavo.
Ko so se gradbena dela zaključila, se je izpeljal tudi priklop na električno omrežje iz
najbližjega električnega voda čez cesto. Ta je
bil tudi glavni krivec, da objekt še vedno ni v
uporabi.
Ob zaključku gradnje je bilo potrebno zaradi vseh sprememb pridobiti spremembo
gradbenega dovoljenja in na novo pridobiti
soglasja, ki pa so se zaradi birokratskih formalnosti zavlekla. Vse ovire smo uspešno rešili, tako da smo v pričakovanju uporabnega
dovoljenja.
Pričakujem, da bomo do konca meseca pridobili vsa dovoljenja in objekt v najkrajšem
času slovesno posvetili v uporabo.
O slovesni otvoritvi boste pravočasno obveščeni z obvestili na domu.
Upam, da bo objekt služil namenu in vam
olajšal stisko ob trenutkih žalosti in slovesa
ob izgubi svojih najdražjih.
Borut Zorn - Predsednik KS Renče
Foto: Bogo Rusjan
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Pogled s Sv.Višarij na Viš in Montaž.

Sv. Višarje, v ozadju Kamniti lovec,

Med vršaci Dolomitov in zahodnih julijcev

ČLANI PLANINSKE SKUPINE TRSTELJ NA
POLETNIH POTEPANJIH
Dolomiti spadajo med najlepše
predele Alp. Skoznje je speljanih
več cest in slikovitih gorskih prelazov, tako da so dostopni tudi motoriziranim ljubiteljem gora. Lepih
kotičkov v Dolomitih ne manjka,
mednje prav gotovo spadajo vrhovi »Tre cime«, ki merijo kar 3000
metrov visoko. Nahajo se med
znanima turističnima središčema
Auronzom in Cortino d,Ampezzo.
Okrog njih je speljana krožna planinska pot na višini med 2200 in
2400 metrov. Do izhodiščne točke
na 2200 metrov se da priti z motornim vozilom, od tam naprej pa je
od 3 do 4 ure hoje, polne razgledov
in občudovanja vrhov dolomitskega pogorja.
Ob poti je kar nekaj planinskih koč, kjer obiskovalcem nudijo okrepčilo in oddih. Ne pretirano naporna tura, vendar ne brez obvezne
planinske opreme in telesne pripravljenosti.
Sredi avgusta so pribljubljena izletniška točka
Svete Višarje, tako za vernike kot za planince, saj so s 1790 metri višine dovolj visoko za spodobno planinsko turo. Pol drugo
uro hoda od Sv. Višarij se nahaja še 2071
metrov visoka gora Kamniti lovec (Višarska
glava), ne pretirano zahtevna pot, a vendar

s kratkim plezalnim zaključkom in čudovitim
razgledom z vrha. Na Sv. Višarje se seveda
lahko pripeljete z žičnico in si med vožnjo
ogledate smučarsko progo, kjer potekajo
tekme svetovnega pokala, pa tudi drugih razgledov ne manjka. Prijeteno doživetje.
Boris Arčon
Foto: Ivan Gorjan
Na poti okrog »Treh cim«,

Pogled na mogočne stene »Treh cim« s severne strani.
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POČITNIŠKI ŽIV-ŽAV JE BIL »TA PRAV«
Tudi v letošnjih počitniških mesecih v juliju in avgustu smo v »Hiši pravih
srečanj« organizirali počitniške delavnice, oziroma pravi počitniški »živ-žav«.

Izdelovanje ribic

Namenjen je bil otrokom različnih starosti, saj
so se ga udeležili otroci stari od 6 do 13 let.
Počeli smo veliko stvari… S pridobitvijo nove
kuhinje v naši »Hiši« nam je bilo omogočeno,
da so se otroci spoprijeli s kuharskimi veščinami, s pravim navdušenjem smo pripravili
palačinke, pizzo, mafine, breskovo pecivo in
piškote. Ker otroška domišljija nima meja, so
se otroci igrali pravo renško gostilno, kjer so
gostom postregli z obloženimi kruhki, sadno
kupo s sladoledom, pa tudi za pijačo je bilo
poskrbljeno.
Dogajalo se je tudi veliko koristnih stvari, katere so otroci z veseljem in radovednostjo
sprejeli.
Z Zmago Prošt so otroci osvajali čarovniške trike in razne eksperimente. Domačin
Janko Špacapan nam je pokazal kako so
nekoč pletli »žbrinčle«, ki so jih uporabljali za
spravilo stelje. To je bilo za otroke nekaj novega in zanimivega, saj se tega doma skoraj ne
počne več. S prostovoljko Magdo Dobrila
so si počitniški čas krajšali s spoznavanjem
zdravilnih rastlin.
Zelo poučna pa je bila tudi »Šola za življenje«
Lučijane Martinuč kjer smo se naučili

Zaključek »Živ-žava«

Kuharske veščine

pravilnega sušenja perila in šivanja gumbov.
Za malce razgibavanja je poskrbela mama
Amela Talič s učenjem popularnega plesa
»Zumba«. Za naš lepši videz pa je poskrbela
mama Klavdija Uršič, saj nam je s svojimi
spretnimi rokami oblikovala lepe »frizure«.
Dneve smo si popestrili tudi z ustvarjanjem
različnih izdelkov, kot na primer: okvirje za slike, nakit, lovilce sanj, hranilnike, poletne slike,
obeske iz odlitkov in razne druge stvari.
Ker smo se imeli v tem času zelo lepo, se
spoznali in navezali drug na drugega, smo
si za konec počitniškega »živ-žav-a« privoščili
še izlet z vlakom v Bohinjsko Bistrico v vodni

park Bohinj. To je bilo pa prav zares pravo doživetje za otroke in nas spremljevalce.
Na zaključni prireditvi smo delček vzdušja in
dogajanja našega »živ-žav-a« predstavili in
podarili tudi staršem, bratom in sestram nonam in nonotam ter drugim obiskovalcem.
Prireditev je bila zelo čustvena in vsi smo bili
veseli in navdušeni.
Prav zadnji dan za slovo, pa smo si privoščili
razposajenost z vodnimi igrami.
Veseli in zadovoljni smo, da nam je s skupnimi močmi s starši in prostovoljci tudi letos
uspelo izpeljati počitniški »Živ-žav«.
Tanja Podgornik

Zaključni izlet v vodni park Bohinj
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VOGRINSKI VAŠKI PRAZNIK
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Letošnji tradicionalni vaški praznik na Vogrskem se je tretji teden v juniju začel športno. V organizaciji športnega društva Škulja Vogrsko so se
škuljači zbrali na sobotno jutro, v spremstvu harmonik pa se je škuljalo
pozno v noč. Na lično urejenem prizorišču pod vijaduktom na Vogrskem,
kjer imajo sedaj škuljači svoj vadbeni in tekmovalni prostor, so člani društva uredili tudi igrišče za odbojko ter badminton. V ta namen je KS Vogrsko vsem društvom in organizacijam, ki delujejo na Vogrskem, predala
odbojkarske žoge ter komplete loparjev za badminton, člani le teh pa so
igrišče tekom poletja pridno uporabljali za druženje in rekreacijo.
Sobotno popoldne je potekalo ob prijetnem
druženju brigadirjev, ki so se v petdesetih
letih prejšnjega stoletja udarniško družili na
Lijaku ter regulirali njegovo strugo. Še živeči
brigadirji so nam zaupali zgodbe, pričevanja,
doživetja ter nam ponudili dragocene podatke, ki jih žal o tej aktivnosti na Lijaku primanjkuje. To je bilo prvo takšno srečanje in
nekakšen uvod v številne delavnice, projekte
in srečanja, ki bodo potekala naslednje leto.
Projektna skupina Lijak, ki se je izoblikovala v letošnjem letu, pripravlja obsežen pro-

a nam je na žalost vreme preprečilo pohod
po poteh Vogrskega. Sprva deževen dan se
je nato prevesil v sončno popoldne, ki je na
prizorišče za osnovno šolo privabilo številne
obiskovalce. Na Vogrskem smo letos gostili
prijatelje godbenike iz Višnjana na Hrvaškem, ki so bili navdušeni nad našim krajem,
njegovimi ljudmi, domačo hrano ter odlično
vinsko kapljico. V kulturnem programu so se
predstavili še domači Moški pevski zbor Lijak
1883 Vogrsko, Šolski orkester Vogrsko ter
gostitelji Pihalni orkester Vogrsko. Tako kot
vsako leto so obiskovalce z domačimi dobrotami razvajale žene iz aktiva kmečkih žena.

jekt o delovnih brigadah na Lijaku, namen
projekta pa je poklon še živečim brigadirjem,
člani pa s projektom upajo, da bo le ta pripomogel k ohranjanju spomina na polpreteklo
zgodovino.
V sobotnem večeru so bili obiskovalci deležni gledališke igre Revija skečev v izvedbi
gledališke skupine Dekani, večer pa smo zaključili plesno z glasbeno skupino Hram.
Tudi nedeljsko jutro smo želeli začeti športno,

KS Vogrsko je poleg podarjenih rekvizitov
za športno udejstvovanje članov društev in
organizacij na Vogrskem podelila tudi dve
nagradi članom Šolskega orkestra Vogrsko
ter Pihalnemu orkestru Vogrsko. Mladi godbeniki so si za srebrno plaketo na državnem
tekmovanju prislužili izlet v Gardaland, starejši godbeniki pa so za uspeh na tekmovanju
v Splitu prejeli mesno violino- po domače…
pršut.
Nataša Podgornik
Foto: Žan Bric
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ROMANJE NA MADŽARSKO

Iz župnije Renče že vrsto let romamo v različna evropska romarska središča. Letošnjega avgusta smo poromali na Madžarsko. Pridružili so se
nam romarji še iz nekaterih krajev Primorske. Povezovala nas je pesem,
molitev, smeh in druženje pri skupni mizi. Okušali smo dobrote pridnih
rok naših udeležencev.
Zahvala gre našemu župniku Slavku Hrastu,
ki je organizator in duhovni vodja naših romanj
ter vsem ostalim, ki so dodali svoj delež k uspehu romanja. Žejo smo gasili s pijačo, za katero
je kot vedno poskrbel župnik.
Spoznavali smo zgodovinske, kulturne in pokrajinske značilnosti Madžarske. Obiskali smo
benediktinsko opatijo sv. Martina v Pannonhalmu - Madžarski Monte Cassino. Navdušila me
je razkošna knjižnica z dragocenimi knjigami.
Z griča nad mestom, kjer stoji mogočna opatija,
je krasen razgled po vsej okolici.

Budimpešta slovi kot ena najlepših evropskih
prestolnic. V času našega obiska so se pripravljali na praznovanje praznika sv. Štefana. Številni lepi mostovi povezujejo nekdaj tri mesta:
Budo, Obudo in Pešto v eno celoto. Prijeten je
bil sprehod po mestnem parku in trgu junakov.
Če bi čas dopuščal, bi si z veseljem ogledali
razstave priznanih mojstrov likovne umetnosti
v Dvorani umetnosti in v Muzeju lepih umetnosti, ki stojita kraj trga. V popoldanskih urah, v
času hude pripeke, smo si ogledovali mesto
z grajskega hriba. Iskali smo senco in pridno

praznili zaloge pijače. Ker je bilo hrane še na
zalogi, smo z improvizacijo strežbe organizirali
kosilo ob parkiranem avtobusu ob cesti. Vsem
je teknilo. V eni izmed kapel neorenesančne
bazilike sv. Štefana, prvega krščanskega madžarskega kralja, smo imeli sv. mašo. Večerna
vožnja z ladjo po Donavi je bila prijetno doživetje. Pred nami so se osvetljene vrstile mestne
znamenitosti: veličasten parlament, številni mostovi in na grajskem hribu kraljeva palača, spomenik sv. Štefana, ribiška trdnjava s sedmimi
stolpiči kot simbol sedmih madžarskih plemen,
Matjaževa cerkev, kjer so kronali svoje kralje in
spomenik svobode. Sedli smo k večerji in se
okrepčali. Preostali čas smo izkoristili vsak po
svoje. Nekateri so prepevali, drugi vneto fotografirali, tretji občudovali večerno lepoto mesta ali se zavrteli v ritmu glasbe. Bil je res lep
in nepozaben večer. V Esztergomu, nekdanji
prestolnici Madžarske, smo si v Marijini stolnici
ogledali zakladnico, kripto in mesto z okolico z
vrha kupole. Višek vsakega dne je bilo srečanje
z Bogom pri sv. maši. S slovensko pesmijo smo
navdušili mnoge goste hotela in mimoidoče, ki
so se ustavili in nam navdušeno zaploskali. Ob
vračanju v Slovenijo smo se ustavili še ob Blatnem jezeru, kjer mnogi Madžari preživljajo svoj
dopust. V madžarski čardi smo imeli priložnost,
da se znebimo še zadnjih forintov. S Slovenci,
ki smo jih tam srečali, smo zapeli Angelovo češčenje. Ko smo spet »stopili« na slovenska tla,
mi je bilo prijetno pri srcu, saj lepo je povsod, a
najlepše doma.
Duhovno in kulturno obogateni smo se v poznih večernih urah vrnili na svoje domove. Želimo si še veliko podobnih romanj.
Tekst in Foto: Marica Kobal

ČLANI PIHALNEGA ORKESTRA VOGRSKO
IN ŠOLSKEGA ORKESTRA VOGRSKO NA
ORKESTERKAMP-U
Od 19. do 25. avgusta je v Portorožu
potekal letos že šesti mednarodni
glasbeni festival OrkesterkamP, ki
je namenjen mladim godbenikom
in zajema intenzivno glasbeno izobraževanje za solistično, komorno
in orkestralno igro ter koncerte različnih zasedb.

Udeležili so se ga tudi naši godbeniki, ki so, glede na starost in znanje razdeljeni v tri orkestre
(junior, mladinski in veliki orkester). V prostorih
Avditorija Portorož so ves teden pridno vadili
pod vodstvom vrhunskih mentorjev in dirigentov, da so lahko izvedli odlične koncerte v Bernardinu, Portorožu, Postojni, Tolminu in Ljubljani.

rebrali v
boste lahko p
Več o tem si
lista.
a
ilki občinskeg
naslednji štev

Jasna Živec
Foto: Marjan Krebelj
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iz krajevnih skupnosti / šola

NA KOROŠKEM JE FAJN!
Zadnji petek v letošnjem precej toplem in vročem mesecu avgustu se je
odpravila velika skupina članov Društva upokojencev iz Bukovice in Volčje Drage na enodnevni izlet na Koroško med koroške flosarje.
Bil je lep in po napovedi precej vroč avgustovski petek, ko se je zbrala izleta željna skupinica na parkirišču pred Mizarjem. Ni bilo potrebno dolgo
čakati. Avtobus je prišel po nas in nato »pobral« še ostale v Bukovici in na
Volčji Dragi.
Pot nas je vodila po avtocesti. Da pa nam ni
bilo dolgčas, je za to poskrbela glasba iz radia ter zelo dobro »načitan« vodič, ki nam je
postopoma odstiral skozi celoten izlet zgodovino krajev, skozi katere smo se peljali.

Z veseljem smo prisluhnili vsako besedo in z
zanimanjem poslušali vse, o čemer še vedeli nismo. Pot se je nadaljevala vse do Trojan
– prek Postojne, Vrhnike in Ljubljane. To so
kraji z zelo zanimivo zgodovino. Na Trojanah
nas je pozdravilo
prvo jutranje sonce
in nam nakazalo,
da bo dan prijetno
topel in lep. Tam
smo se ustavili na
krofih, tiramisuju in
na kavi. Vzeli smo
si čas, da se okrepimo za nadaljnjo
pot. Do načrtovanega ogleda Velenja in velenjskega
gradu pa nas je
ločilo borih 45 minut. Tja smo prišli
kmalu po prvem

PRVI ŠOLSKI DAN

postanku. Do gradu je bilo potrebno iti peš
po stopnicah in med potjo smo opazovali
mestece Velenje. Leži v Šaleški dolini, ki je
dobila ime po gradu Šalek, nedaleč od tam.
V Velenju je tudi jezero, ki je nastalo, ko se je
rudnik lignita pričel sesedati. V gradu se lahko nagledamo raznih predmetov iz 12., 13.
stoletja. V prvem delu gradu so predmeti iz
srednjega veka, pa dimna kuhinja (črna kuhinja). V drugem delu je vse o mestu Velenje,
Velenje z okolico in ostalo, pa vse o rudarstvu. V zadnjem delu gradu pa je razstava impresionistov. Po daljšem ogledu gradu in tudi
mesta smo se odpravili v Slovenj Gradec,
»glavno mesto« Koroške. V Slovenj Gradcu
smo se na kratko ustavili in si ogledali baročno cerkev sv. Elizabete, na trgu pred mestno
hišo pa stoji skulptura konja našega primorskega rojaka Oskarja Kogoja.
Od tam je sledila pot proti reki Dravi in k našim flosarjem. Naredili smo skupinsko sliko
vseh nas, nato pa je bil sprejem s kruhom in
soljo ter nekaj žganja. Na flosu je bilo kosilo –
polenta z grumplni, predstavitev zgodovine
flosarjev in seveda glasba s plesom. Celoten
program je trajal dve uri. Polni lepih vtisov
smo se peljali proti Mariboru in nato po avtocesti proti našim krajem. Sklenili smo, da
bomo na Koroško še šli, saj kot pravi slogan:
Na Koroškem je fajn!!
Tekst in foto: Roland Tischer

»Dober začetek, dober konec«, re- Njim in vsem ostalim učencem pa tudi njiho- valnih podvigov in trajnega bogastva, ki mu
čemo včasih. Če sodimo po začet- vim staršem želimo mnogo uspehov, razisko- rečemo ZNANJE.
Ravnatelj Bogomir Furlan
ku, bo to šolsko leto uspešno in se
bo tako tudi končalo. Prvi šolski
dan je bil na Osnovni šoli Renče
in POŠ Bukovica prijeten, zlasti za
prvošolce pa tudi poln pričakovanj.
Prvošolcev je v Renčah 17, v Bukovici pa 10.
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ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE NA OŠ
LUCIJANA BRATKOVIČA BRATUŠA RENČE

nastop ustvarjalca zelo uspešen.
Starejši učenci so spremljali nastanek stripa
skozi sliko in besedilo. Prepoznavali so znane
junake, ugibali pomen različnih znakov, oblačkov ter predlagali svoje ideje.
Ob koncu nastopa je ilustrator predstavnikom
razredov podelil priznanja bralne značke ter
jim čestital, učencem 9. razreda pa je ustregel
z obljubo, da jim bo narisal predlogo za po-

Spodbujanje branja je ena od glavnih aktivnosti šolske knjižnice, zato vsako leto pridne bralce nagradimo s prav posebnim dogodkom. Letos je to
bil obisk priljubljenega ilustratorja otroških zgodbic Uroša Hrovata. Le
kdo ne pozna njegovih ilustracij Petra Nosa in Živalskih novic ali knjig
Ivana Sivca? Njegove risbe srečamo tudi v učbenikih, na karticah, voščilnicah in še kje.
Prav prisrčnost in preprost način, kakor tudi
priljubljenost omenjenih knjig, so bili povod,
da sva se v začetku šolskega leta začeli dogovarjati za srečanje. Že prvi razgovor je potrdil,
da je ideja zelo dobra. Uroš Hrovat nama je
predstavil potek nastopov, ob katerih otroci
v živo spremljajo nastanek ilustracije in stripa
ob poslušanju zgodbic. Nisva oklevali in domenili smo se za datum.
Skozi vse šolsko leto sva učence navduševali za branje in tudi ime Uroš Hrovat je bilo
pogosto omenjeno. Seveda je bilo potrebno
veliko spodbujanja in priporočil, a izplačalo se
je. Skupaj z vrtcem je bralno značko oziroma
bralnega palčka osvojilo 182 otrok. Veseli
nas, da branje pritegne tudi učence višjih
razredov in v letošnjem šolskem letu je bilo
kar 14 učencev, ki so devet let brali za bralno
značko in postali Zlati bralni značkarji.

predstaviti različna razpoloženja in čustva, gibanje in zvoke. »Kako ste se naučili tako dobro risati?« in »Kdaj ste začeli risati?«, »Koliko
zaslužite z risanjem?«, »Kako pa bi narisali …?«
so se spontano oglašali učenci. Ob risanju so
se sproščeno nasmejali njegovim šaljivim živalim, na koncu pa vsi hiteli preizkušati neverjetni načrt kozomata. Tudi najzahtevnejši obiskovalci so morali priznati, da je bil tudi letošnji

tisk majic. Tako bodo letošnjim devetošolcem
tudi majice trajen spomin na njegov obisk.
Kaj pa Uroš Hrovat pravi o obiskih na šolah?
»Obiski na šolah so eden lepših delov mojega
poklica, saj imajo otroci kupe vprašanj. V vrtcu je moj program preprostejši, glavni junaki
pa so male živali in njihov svet.
Uživam, saj je vsakič drugače, polno novih
idej in veliko smeha. Otrokom preberemo pravljico, ilustracija pa nastaja sproti. Otroci imajo
vedno željo, da narišem maskote, po katerih
nosijo njihove skupine imena – slončki, mravljice, polžki, …«
Šolski knjižničarki Katja Černe in
Nataša Gerbec

V večnamenskem prostoru ob knjižnici smo
6. junija v dveh skupinah kar težko posedli
vse otroke. Bralnim palčkom je namesto stolov bila pogrnjena blazina. Po uvodnem nagovoru se je z ubranimi zvoki violine predstavila
učenka iz 8. razreda Anja Kobal. Z velikimi očmi in pričakovanjem so se otroci hitro
umirili, utihnili in sodelovali ob ilustratorjevem
vodenju. Ilustrator jim je prikazal, kako pri liku
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TABOR PREŽIVETJA »VINIŠČE 2011«

Od 3. do 5. junija smo se učenci OŠ
Renče, OŠ Miren, OŠ Šempeter pri
Gorici, OŠ Dornberk in OŠ Šempas udeležili tabora, ki je potekal že
drugo leto.
Do ideje za tabor je prišlo, ker so želeli učence v strnjenem programu poučiti o različnih
področjih, ki v življenju pridejo prav. Nekega
dne se je civilni zaščiti naše občine in osnovni šoli porodila ideja, da vse te dejavnosti
združijo v en kraj. Tabor, ki je bil organiziran
že lani, se je letos nadaljeval z obsežnejšim
programom. Če bomo učenci zainteresirani,
se bo tabor nadaljeval tudi v naslednjih letih.
Tema letošnjega tabora je bila: Ohraniti stike
z naravo.
Tabor se je pričel v petek, 3. junija, s predavanji civilne zaščite in Rdečega križa. Nato smo
imeli vajo umika iz šole in reševanja iz ruševin, kjer so se nam pridružili učenci in učitelji
drugih šol. Na srečo je vreme dopuščalo, da
je k nam priletel tudi policijski helikopter. Po
kosilu smo se peš odpravili do tabora. Za razliko od lani so se nas člani kluba »OFF ROAD«
usmilili in nam vso prtljago odpeljali. Sledilo
je postavljanje šotorov in delavnice astrono-

mije, matematike in orientacije na terenu,
glasbe, živali na krasu ter preživetje v naravi. Po večerji smo se v skupinah odpravili na
potep za skritim zakladom, ki se je nadaljeval
tudi v naslednjih dneh.
V soboto je sledil pohod do Renč in reke Vipave. Priča smo bili zanimivemu predavanju
meteorologinje Tanje Cegnar o vremenskih in tektonskih spremembah. Po predavanju smo se odpravili do reke Vipave, kjer
smo se razdelili v skupine in raziskovali rastje
ob reki in življenje v njej. Večina meni, da je
bil najboljši del tabora, ko smo se s kajaki odpravili po reki.
Da je bil tabor preživetja res »pravi«, je med
drugim poskrbelo tudi vreme. V popoldan-

Povzetek mnenj učencev

skem času nas je med dejavnostmi zalil dež,
a nas ni prestrašil.
V nedeljo smo se prebudili v mokro in hladno
jutro, saj nas je ponoči pošteno ‚‘pralo‘‘. Po
zajtrku smo nadaljevali z delavnicami, v katerih smo se učili o kamninah, fosilih, kristalih in
mineralih na kraških tleh.
Učenci bi zaradi velikega zadovoljstva tabor
naslednje leto podaljšali in za to zelo navijamo.

no, pogrešajo pa tuše in bolje urejene WC.
Pomembno je tudi sporočilo, ki nam ga posredujejo skozi vprašanje, ali predlagajo organizacijo tabora tudi v naslednjem letu: vsi
udeleženci so odgovorili z DA! in pri tem izpostavljajo spoznavanje med seboj in z izvajalci tabora. Pomembno jim je dobro počutje
in občutek, da se učijo preživetja v naravi.
Zgovoren je tudi podatek, da so se letošnjega

Učenci novinarske delavnice OŠ Renče

VZDUŠJE IN DOGAJANJE
NA TABORU JE NAJBOLJŠE
ZAOBJETO V ANKETNIH
ODGOVORIH, KI SO JIH
NAPISALI UDELEŽENCI.
Občinski list  Občina Renče - Vogrsko  september 2011

Tabor je med učenci zelo dobro sprejet. Pohvalijo možnost druženja in zabave pa tudi
učenja in zanimivost vsebin. Pri tem je pomembno upoštevati, da uživajo v dejavnostih, v katerih sami aktivno sodelujejo, manj
pa so jim zanimiva statična predavanja. Veliko udeležencev je v celoti pohvalilo program
(vse), sicer pa so po ocenah najbolj pohvalili
vožnjo s kajaki po Vipavi, športne in šaljive
igre, preživetje v naravi ter iskanje zaklada.
Za v bodoče predlagajo, da bi tabor trajal več
dni, da bi imeli več prostega časa, več možnosti ukvarjanja s konji in manj predavanj.
V pogojih taborjenja izpostavljajo skrb za varnost, dostopnost organizatorjev in dobro hra-
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PRED EVROPSKIMI PRVENSTVI

tabora večinoma udeležili učenci,
ki so bili na taboru že lansko leto.

Mnenje odraslih

Pred državnim prvenstvom, so se kotalkarji uspešno
udeležili še nekaterih tekmovanj.
24. in 25. junija je kotalkarski klub Uljanik iz Pule organiziral tradicionalni, letos že 24. Mednarodni pokal
Amfora. Tekmovanje je bilo organizirano za vse starostne kategorije in se ga je udeležilo veliko število
tekmovalcev. Ekipno prvo mesto je tudi letos osvojil
Kotalkarski klub Renče.

Tudi odrasli tabor zelo pohvalijo in
vsi priporočajo za vnaprej. Opažajo podobno kot otroci, da so zanimive predvsem tiste dejavnosti,
pri katerih so udeleženci aktivni.
Pohvalijo organizacijo, vsebino,
požrtvovalnost in dostopnost Tekmovanja v Domžalah, ki ga ororganizatorjev ter predvsem mo- ganizira KK Pirueta, se je udeležižnost druženja in učenja v naravi. lo le nekaj renških tekmovalcev, ki
so osvojili zavidljiva mesta. Ivana
Od pogojev izpostavljajo skrb za Štrukelj prvo, Neža Petrovčič
varnost, dostopnost in opremlje- in Vanessa Šuligoj drugo ter
nost, opozarjajo na izboljšanje sa- Lea Arčon tretje.
nitarij, poostren red in disciplino in
na boljšo obveščenost.
Za v bodoče predlagajo še več
delavnic, kjer otroci spoznavajo
naravo, se učijo stika z naravo in
preživetja v njej. Poudarjajo pa tudi
možnost sproščenega druženja
med generacijami.
V pogovorih so nam odrasli iz drugih šol in zunanji sodelavci sporočali, da so pripravljeni sodelovati z
nami tudi v bodoče in to tako pri
pripravi kot izvajanju programa.
Za izvedbo Tabora je bilo potrebno veliko energije, časa, iznajdljivosti, požrtvovalnosti pa
tudi finančnih sredstev. Za vse
se organizatorjem, Civilni zaščiti Občine Renče – Vogrsko,
delavcem šole in izvajalcem,
društvom, prostovoljcem in
občini Renče – Vogrsko toplo
zahvaljujemo. Posebna zahvala
pa županu Alešu Buciku, Milivoju Perkonu, Juriju Tomšiču in
Branki Pregelj Arčon.
Ravnatelj: Bogomir Furlan

bronastima, Vanessa Šuligoj z
dvema zlatima in enim srebrnim,
Urška Furlani z enim zlatim
in dvema srebrnima, Jessica
Marka s tremi zlatimi, Lana
Pregelj z dvema srebrnima, Tamara Kerševan z enim bronastim, Tanita Kaja Černe z enim
zlatim in dvema srebrnima, Ana
Turel z dvema zlatima in enim
srebrnim ter z zlatim med športnimi pari skupaj z Janom Kerševanom, ki je osvojil še tri zlata
odličja, Danaja Černe dve zlati
in eno srebrno, Meta Kerševan
tri bronasta ter nenazadnje najstarejša tekmovalka Lucija Mlinarič dve zlati in eno bronasto.
Med renškim praznovanjem Mo- Po »kratkih« poletnih počitnicah
horjevega je tudi letos potekalo so se nadobudni športniki oddržavno prvenstvo. Začelo se je v
petek, 8. julija z uradnimi žrebanji
in treningi, v soboto nadaljevalo z
obveznimi liki in zvečer s kratkimi
programi in tekmovanjem med
športnimi pari ter v nedeljo z zaključkom z dolgimi programi.
Domači kotalkarji so se kot ponavadi »okitili« s prenekaterim odličjem, Žiga Češnovar z enim
zlatom, Ivana Štrukelj s tremi
srebrnimi, Žanet Skomina in
Neža Petrovčič z bronom,
Valentina Gorkič z dvema

pravili na kondicijske priprave. Za
člane slovenske reprezentance je
slovenska kotalkarska zveza priprave organizirala na Rogli, ostali
pa so bili v CŠOD v Tolminu.
Že v sredini avgusta so pričeli s
prvim tekmovanjem – Šport in
turizem, katerega so se poleg
slovenskih klubov udeležili še
predstavniki Nemčije, Avstrije
in seveda Italije, skupaj preko
sto tekmovalcev. Tekmovanje je
bilo odlična priprava za mlade
tekmovalce pred bližajočimi se
evropskimi prvenstvi.
Mladi so med seboj navezali stike in se po zaključku tekmovanja prijetno zabavali. Gostje so si
ogledali Postonjsko jamo in bili z
izletom navdušeni.
Prav takrat pa so vsi ljubitelji kotalkanja stiskali pesti za članico Lucijo Mlinarič, ki se je udeležila
tekmovanja Inernational Figure Skating Grand Prix 2011
v Shanghaiu na Kitajskem
in dosegla odlično tretje mesto,
s katerim si je še povečala zbirko
priznanj z velikih mednarodnih
tekmovanj. Na dosežen rezultat
so člani kotalkarskega kluba še
toliko bolj ponosni, kajti Lucija se
je na tekmovanje na daljno Kitajsko odpravila popolnoma sama,
brez trenerja in brez kateregakoli
spremljevalca. Na tekmovanju
je sodelovalo 20 držav s preko
200 tekmovalci, ki so bili s strani
organizatorja posebej izbrani.
Majda Rusjan
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40 LET ND RENČE

V soboto, 3. septembra so prizadevni člani ND Renče praznovali 40-letnico organiziranega igranja nogometa v Renčah. Več kot dvesto udeležencev je prisostvovalo
zanimivemu programu. Ob 16. uri so najprej nastopili naši najmlajši nogometaši.
Pod budnim očesom učiteljev Gorana Sivca in Davida Špacapana so pokazali veliko želje in tudi pridobljenega znanja. Po videnem se za prihodnost renškega nogometa nimamo česa bati. Nato je sledila tekma veteranov. Pomerili sta se ekipi veteranov ND Renče in bivših igralcev, ki so včasih nastopali za ND Renče. Poslastica
večera pa je bila tekma med člani ND Renče in prvoligaško ekipo ND HIT Gorica.
Po nastopih je sledila svečana podelitev priznanj najzaslužnejšim
članom in sponzorjem. Plakete
so prejeli: Branko Turel, Vladislav Arčon, Karel Kozar,
Rajko Stepančič, Jože Artiko, Rajko Lasič, Adolf Frančeškin in občina Renče-Vogrsko. Podelili pa smo tudi čez
trideset zahval. Ob dobri hrani in
obujanju spominov ter kovanju
načrtov za prihodnost smo se
družili še dolgo v poletno noč.
Upam, da bo prijetno druženje
ostalo vsem v lepem spominu in
bo koga spodbudilo za ogled tekem naših nogometašev.
Ob tej priložnosti bi povabil vse
mlade ljubitelje nogometa, da se
nam pridružijo na treningih. Za
informacije pokličite številki 031
321 824 Goran ali 041 775
728 Sandi.
Silvan Rijavec
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POLETNE ŠKULJADE

Ko so dnevi najdaljši in najtoplejši, je čas poletja in tudi poleti se člani ŠD Škulja
srečujejo na številnih tekmovanjih in prireditvah.
V soboto, 18. junija je v sklopu
krajevnega praznika na Vogrskem
ŠD Škulja izpeljalo že 8. Vogrinsko
škuljado, ki se je letos prvič odvijala na igriščih pod viaduktom Lijak.
Igrali so trojke, samo s kamnitimi
škuljami in tako ohranjali izvirno
igro naših prednikov. Škuljade se
je udeležilo preko 70 igralcev, tudi
sedem ekip iz Istre. Tokrat je pokal
odšel na Hrvaško, ekipa Marčenegla 1 je bila najboljša, drugi so bili
Porečani. Čast društva so ubranili
naši mladinci, na tretje mesto se
je uvrstila ekipa Vogrsko Mladi,
v sestavi Jani Gregorič, Matic
Gregorič in Tilen Černigoj.
Tekmovanje so spremljali tudi

številni obiskovalci. Pred velikim
finalom pa so na škuljišču otvorili
razsvetljeno odbojkarsko igrišče.
Tekmovanje in druženje, čudovito vreme, odlična organizacija in
vzdušje, zaključek večera ob zvokih harmonik, vse to je pripomoglo
k temu, da bo dogodek za marsikoga nepozaben.
Da v ŠD Škulja zares vlada dobro
vzdušje je potrdil tudi piknik 22.
julija, ki je potekal ob Dvorcu Vogrsko.
Konec poletja pa je v Arčonih
potekala že 15. tradicionalna visokem nivoju, za kar gre zahvaškuljada s polovico cegla (zidaka). la požrtvovalnim organizatorjem.
Organizacija je bila kot vedno na 20. avgusta se je v vročem sobotnem popoldnevu pomerilo
skoraj 50 posameznikov. Najbolj
se je izkazal Jože Hvalica, drugo mesto je zasedel Ivan Arčon
in tretje Simon Kokelj. Ob samem tekmovanju so organizatorji
pripravili še zabavni del v »zbijanju
koze«, kjer je zmago slavil Darko
Nardin. Večer so tekmovalci in
obiskovalci zaključili s pesmijo.
Da se dober glas širi v deveto
vas, priča tudi uspešno izpeljana
škuljada v avtokampu Veli Jože v
Savudriji. Po zaslugi našega člana
in motivatorja Marjana Grilča, je

naše športno društvo organiziralo
letos že tretji turnir. Spodbudno je,
da se ga udeležujejo predvsem
gostje avtokampa različnih narodnosti, predvsem pa mladina in
otroci. Veliko jih je tako prvič spoznalo to igro.
Naši tekmovalci so se udeležili
tudi gostovanj na Hrvaškem. V
Tinjanu so igrali s kamnitimi škuljami, ki so jih izdelali na licu mesta.
To so odlično izkoristili tudi naši
tekmovalci, slavila sta Jože Hvalica
in Petrovčič Davorin in tako je prvič prehodni pokal iz Tinjana prišel
v Slovenijo. Pokal je v Slovenijo
prišel tudi iz Mačinegle, kjer sta
vse ugnala naša škuljača Drago
Rodman in Jože Hvalica in se
tako oddolžila za poraz na domačem terenu.
Na koncu poletja pa so izpeljali
5. škuljado v Kurniku, na domačiji Leban. Na sončno soboto, 27.
avgusta, so potekala tekmovanja
v škuljanju z lesenimi škuljami za
moške, ženske in varovance VDC
Centra Nova Gorica. 1. mesto so
osvojili Dušan Arčon, Stojan

Gorjan in Marjan Murovec,
2. mesto Jože Hvalica, Davorin
Petrovčič in Milovan Gregorič
ter 3. mesto Jani Gregorič, Matic Gregorič in Tilen Černigoj.
Med ženskimi ekipami je zmagala
ekipa v sestavi Boža Petrovčič,
Nadja Beguš in Grozdana Figel.
Čestitke vem tekmovalcem in zahvala vsem, ki kakorkoli pomagate
pri izpeljavi številnih srečanj in tekmovanj. Vabimo vas, da spremljate dogajanja tudi na naši spletni
strani www.skulja.si
Ana Hvalica
Foto: Igor Vuk in Nuša Hvalica
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POLETJE
V BUKOWCI 2011 – Poletje strasti
(od13. avgusta do1. septembra)

S 1. septembrom se je zaključila že 3. edicija festivala Poletje v
Bukowci, ki iz leta v leto postaja
eden izmed najbolj zanimivih in
prepoznavnih poletnih dogodkov
na Primorskem. Na podlagi velike vsebinske pestrosti in bogatosti programa raste prepoznavnost
in tudi obisk festivala. Program je
sestavljen tako, da zadovolji najširši možni krog obiskovalcev, najsi
bodo to obiskovalci različnih glasbenih okusov pa tudi različnih generacij. Od sobote, 13. avgusta pa
vse do četrtka 1. septembra je bilo
tako v Bukovici ponovno vse v znamenju najboljše zabave.
Rdeča nit in podnaslov letošnjega festivala je POLETJE STRASTI.
Strast je pomembna pri vsaki dejavnosti, ki jo posameznik počne.
Brez strasti do življenja ni užitka
in ni novih idej. Poletje pa je seveda čas, ko se strasti še dodatno
razplamtijo. Ravno strast do dela,
ki ga opravljamo, nas mlade žene
v vedno nove in nove izzive, ki so
predpogoj napredka. Našo strast in
voljo želimo tako deliti z vsemi, s
katerimi pri različnih projektih sodelujemo, prav tako pa tudi z obiskovalci naših prireditev.

Letošnji termin Poletja v Bukowci nas je
presenetil in razveselil z izjemno vročim in
sončnim vremenom, ki je le še pripomoglo
k pravemu poletnemu vzdušju. Za hlajenje
razgretih teles pa je poleg cocktail bara v
popoldanskem času v okviru naših prireditev
poskrbel tudi bazen. Prizorišče ostaja izjemna ploščad ob kulturnem domu v Bukovici
ter seveda bližnji park, ki je zagotavljal senco
in osvežitev pred pripekajočim soncem.
Festival prinaša seveda popestritev poletnega dogajanja v naših krajih in zabavo za vse
starosti, poleg tega pa tudi promocijo naših
krajev za obiskovalce od blizu in daleč. Hkrati s festivalom raste tudi bližnji športni park
(letos smo zgradili zid okrog igrišča za odboj-
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ko na mivki, ki preprečuje odnašanje mivke,
postavili mrežo ter razsvetljavo). Posebej pa
smo zadovoljni in tudi ponosni nad tem, da
postaja festival priložnost za mlade iz naših
krajev za delovno poletje, ko poleg zabave
v ekipnem duhu pridobivajo pomembne
izkušnje s področja organizacije prireditev
in številnih drugih aktivnosti, ki so s tem povezane. Ekipa, ki je skupaj „zidala“ Poletje v
Bukowci 2011, šteje že približno 40 fantov in
deklet, vsi so mladi iz naše občine, vsakega
s svojimi nalogami in zadolžitvami pa najsi
gre za akterje in sodelujoče pri organizaciji,
grafične oblikovalce, pomočnike pri pripravi
in urejanju prireditvenega prostora, barmane za točilnim pultom, redarje na parkirišču
ipd. Njim gre še posebna zahvala in pohvala.
Verjamemo, da lahko ta ekipa s pridobljenimi
izkušnjami v prihodnjih letih skupaj še veliko
naredi.
Pa si na hitro poglejmo, kaj vse smo v Bukovici letos doživeli. Slike z vseh dogodkov si
lahko ogledate na Facebook profilu Društva
Mladi Renče – Vogrsko, povezavo in vse
ostale informacije pa najdete tudi na spletni
strani Poletja v Bukowci – www.poletje.net:

House Passion, sobota, 13. in
petek, 26. avgust
Letošnje Poletje v Bukowci sta zaznamovala
dva dogodka plesne elektronske glasbe, ki
smo ju poimenovali House Passion, kar
v slovenskem prostem prevodu pomeni ljubezen oziroma strast do House glasbe. Na
prvem dogodku elektronske glasbe, ki se je

mladi

zgodil v soboto, 13. avgusta in ki je hkrati tudi
pomenil otvoritev letošnjega Poletja v Bukowci, smo gostili dva znana slovenska DJ-ja,
Iana F-a in Mike-a Vale-ja ter dva mlada
in perspektivna DJ-ja iz Primorske, Richie-ja Beat-a in Patt-a Ricks-a. Dogodek je

popestrilo popoldansko dogajanje ob bazenu, kjer so potekale zanimive in simpatične
vodne igre, zaradi katerih je ta dogodek tudi
dobil podnaslov Wet edition. Drugi dogodek namenjen ljubiteljem elektronske glasbe
se je odvijal, v petek, 26. avgusta, na njem
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pa je nastopila svetovno znana DJ zvezdnica
iz Madžarske, Niki Belucci. Zaradi njenega
provokativnega in seksi nastopa ter mičnih
plesalk, ki so poskrbele, da je bilo dogajanje
na odru dovolj vroče tudi takrat, ko se je ozračje shladilo, smo temu House Passion-u
dodali podnaslov Sexy edition. Ob predstavi slovite DJ-jke je vidno užival tako moški
kot tudi ženski del občinstva, kar nakazuje
na to, da se priljubljenost plesne elektronske
glasbe pri nas povečuje, da se ta zvrst preoblikuje in spreminja v »mainstrean« popularno glasbo in tudi, da si mladi želijo vedno več
tovrstne zabave.

Rock Šok, petek, 19. avgusta

Tradicionalno najbolj obiskan dogodek Poletja v Bukowci, ki vsako leto znova pripelje v
goste izjemne izvajalce rock glasbe. Tokrat
so se nam pridružili Elvis Jackson, edina
slovenska skupina, ki redno koncertira tudi
po tujih odrih. Njihov energičen nastop je dvignil na noge ploščad v Bukovici. Kot predskupina so se predstavili Low Peak Charlie ter
The Users, za povezovanje in dvigovanje
napetosti pred nastopi posameznih skupin
pa je skrbel DJ Riki.
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Stand – up večer, sobota,
20. avgusta
Po uspehu lanskoletne izvedbe in posnemanjih, ki jih je doživela na različnih veselicah
v bližnji in daljni okolici, smo letos izpeljali
stand-up večer z nedvomno najboljšimi imeni, kar jih premore slovenska stand-up scena.
Boštjan Gorenc - Pižama, Lucija Čirović in Perica Jerković, za poslastico pa še
radijski voditelj, provokator in tudi stand-up
komik Denis Avdić so poskrbeli za prave
salve smeha.

Predavanje – Moč pozitivnega
mišljenja, četrtek, 25. avgusta
Na predavanju o tem, kako deluje um in kako
lahko sami poskrbimo za to, da prevladajo
pozitivne misli nad črnogledostjo, ki ga je vodil dr. Aleksander Šinigoj iz Mastermind
Akademije, nam je bilo predstavljeno: kako
mislimo in kako lahko spreminjamo misli,
kako deluje podzavest in kako podzavest
programiramo, osnove o hipnozi in kako lahko hipnozo uporabiti pri izboljšanju delovanja
uma ter osnove o nevro-lingvističnem programiranju.

Perpetuum Jazzile, četrtek,
1. septembra
Glede na povpraševanje zagotovo najbolj pričakovan dogodek Poletja v Bukowci 2011.
Karte za dogodek so bile razprodane že več
kot dva tedna pred dogodkov in pričakoval
se je izjemen nastop pevskega zbora, ki se
je v začetku poletja predstavil tudi na koncertni turneji po severni Ameriki. Zakaj je
Perpetuum Jazzile zares izjemna zasedba,

tudi v svetovnem merilu, so se obiskovalci
lahko prepričali v Bukovici. Da je bil zaključek
najbolj strastnega festivala primeren in prav
tako nepozaben, pa je poskrbela tudi zakuska po koncertu ob pršutu, domačem kruhu
in izbranih vinih.

Ostali dogodki:

Poletje v Bukowci so seveda sestavljali še
številni drugi dogodki, kot so filmski večeri,
vinski večer v sodelovanju z Visoko šolo za
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vinogradništvo in vinarstvo Univerze v Novi
Gorici, gledališka predstava Kraljična z mrtvim srcem Kulturnega društva Grgar, športni
turnirji ter najbolj zabavni večeri v Bukovici
letos, to vam lahko udeleženci z gotovostjo
potrdijo – Torkove Karaoke.
ZAHVALA SPONZORJEM:
Brez njih Poletja v Bukowci v takšnem obsegu ne bi bilo mogoče izpeljati:
Zlati sponzorji: Vitanest d.o.o., Občina Renče
– Vogrsko, KS Bukovica - Volčja Draga, KGŠ,

Mservis d.o.o.
Srebrni sponzorji: Komunala Nova Gorica
d.d., Tekstilna tovarna Okroglica d.d., Računovodstvo Zorn, Borut Zorn s.p., Mastermind
Akademija.
Bronasti sponzorji: Primet d.o.o., Taxi-plus,
Rusa Hiša, Avtoprevozništvo Buba, Gregor
Budihna s.p., Eurospin, Nova KBM d.d., Predelava mesa Tomaž Faganelj s.p., Paquito,
E-taxi.
Donatorji: g. Emil Mozetič, Marvel d.o.o.
Generalni medijski sponzorji: Radio Robin,
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Primorske Novice in Goriška, Ekskluzivno.si,
TV Primorka
Medijski sponzorji: 5starlife.eu, zarolaj.si, Psilon.org, Preparty, Karantanija.com, Slomedia.
it, Primorska.info, Mister Deejay, Infoscena,
Dogaja.se, Musiq.si, Poglej.se.
Zahvale gredo tudi naslednjim posameznikom in podjetjem: Živex d.o.o., Ribarnici Arčon, Euroinvest d.o.o., družini Krpan, Petru
Gorjanu, Niki Gregorič, Iztoku Rupniku, Angelu Mlečniku za podporo in strpnost in seveda vsem sosedom za dobro voljo.
Hvala pa seveda tudi vsem obiskovalcem;
naš cilj je najti vedno kakšen nov in izviren
način kako vas zabavati in razveseliti ter pokazati, da lahko mladi preživljamo prosti čas
na ustvarjalen način.
Društvo Mladi Renče-Vogrsko
Foto: Tinka Pevc
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iz občine

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

Nagradna križanka »SPOZNAVAJMO VOLČJO DRAGO«

Gesla iz križanke vpišite v priloženi kupon in ga pošljite do 20. OKTOBRA na naslov: OBČINA RENČEVOGRSKO, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga s pripisom »Nagradna križanka«. Med pravilnimi
rešitvami bomo izžrebali tri nagrajence.
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KS BUKOVICAVOLČJA DRAGA

iz
obvestila
občine

Cenik reklamnih sporočil:
2 strani

297 x 210 + 5mm 400 EUR

1 stran

297 x 210 + 5mm 250 EUR

dodatka za porezavo

ni
ad
gr on
Na kup

Objava reklamnih oglasov
V Občinskem listu lahko objavljate
reklamne oglase
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Nagradni kupon za križanko
»SPOZNAVAJMO VOLČJO DRAGO«

geslo (slika):

dodatka za porezavo

Modro nebo, tako mogočno se zdi,
tako globoko in čisto, kot njene oči.
Sprašujem nebo, zakaj je več ni?
a mogočno nebo, le modro molči.

Oblaki visoko krasijo nebo,
tako topli in mehki, kot njeno telo.
Sprašujem oblake, zakaj je tako?
a tudi njim je vseeno, če nazaj je ne bo.
Jasen in sončen pomladni je dan,
tako nežen in topel, kot njena je dlan.
A vsa ta popolnost, prav vse je zaman,
brez njene ljubezni, živeti ne znam.
Cvetje diši kot vsako pomlad,
in hrast ob potočku mi ponuja svoj hlad.
Pozabi, mi pravi, saj si še mlad,
a hrast, ti ne veš, kako imel sem jo rad.
In vetrič ki piha čez zeleno polje,
tako nežen in blag, kot je njeno srce.
A tudi vetrič ne vidi, tudi vetrič ne ve,
kako je takrat, ko ljubezen umre.
Branko Vodopivec

Vse tiste, ki dopisujete v Občinski
list obveščamo, da bomo prispevke za novembrsko številko sprejemali do 20. oktobra.

Povabilo in
Obvestilo

Društvo za kulturo, turizem in razvoj
Renče organizira pohod po Gregorčičevi poti v soboto 15. oktobra
2011. Medse so povabili tržaškega
literata Mirana Košuto.

186 x 132 mm

150 EUR

91 x 132 mm

100 EUR

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

60 EUR

geslo (zaselki):

Pri večkratnih zaporednih objavah velja popust:

ime in priimek:

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

popusta
popusta
popusta
popusta

naslov:

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

telefon:

5%
8%
10%
12%

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

Nagrajenci za pravilno rešitev
križanke
»SPOZNAVAJMO VOGRSKO«
Izmed 17. prispelih odgovorov so bili
izžrebani:
1. Milojka Jelen, Tureli 33,
5292 Renče
2. Frančiška Jež, Martinuči 12,
5292 Renče
3. Marko Vodopivec, Vogrsko 64 e,
5293 Volčja Draga
Nagrade lahko dvignejo v pisarni
Avtošola MARUS, Trg 21, 5292 Renče

Rešitev nagradne križanke “Spoznavajmo Vogrsko” iz junijske številke:
vodoravno: magistrala, aristokrat, lasker, ama, ig, raič, om, dotik, riva, unac, beton, ni, aorta, aj,
bojler, jazbine, da, ais, gaz, boršt, kr, vt, podveza, rdeči prapor, odvijač, jeza, replje, propad, erak,
iseo, blair, krf, vris, nep, ur, inn, taca, žn, lijak, reni, očenaš, atik, ole, do, unimog, atol, šola, agrema,
etol, rai, savo, kurnik, aran, amater. Gesla iz slik: DVOREC, ZADRUŽNI DOM, ŠOLA, SAVO
Gesla iz zaselkov: MALI DUNAJ, LAMOVO, JAZBINE, BORŠT, BRJE, REPLJE, LIJAK, KURNIK.
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Ključna beseda: YALTOZENI
Roland Tischer

Občinski list
URADNO GLASILO
OBČINE RENČE-VOGRSKO
Število izvodov je 1350 in ga prejmejo vsa gospodinjstva v občini brezplačno
Naslov: Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43,
5293 Volčja Draga, Telefon: (05) 338 45 00
Uredništvo:
Vladimira Gal – glavna in odgovorna urednica, Boris Arčon, Alenka Gregorič, Nataša
Podgornik, Bogo Rusjan, Renata Tischer in
Katjuša Žigon
Oblikovanje in grafična postavitev:
Matjash Matjaž Bizjak
Tisk: Tiskarna Premiere d.o.o.
Datum izida glasila: 22. september 2011
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odreži in pošlji

KO LJUBEZEN
UMRE

1/2 strani
1/4 strani
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iz krajevnih
občine skupnosti

VABILO

je
Naslov za pošiljan ski
čin
prispevkov za ob sila
list: obcinsko.g si
sko.
gr
vo
enc
re
@
lo
s pripisom:
Za Občinski
list.



PRIKLJ
PRIMO

Renče, 24. september 2011 ob 11. uri

priključitev primorske in

NA GORIŠKEM

1947 – 201

70. obletnica OF

Prireditev so omogočili:
Občine: Renče - Vogrsko,
Združenje borcev za vrednote
Mestna občina Nova Gorica,
NOB Nova Gorica v sodelovanju
Ajdovščina, Brda, Ilirska Bistrica, Kanal,
Kobarid,
Komen, Miren-Kostanjevica,
s primorskimi občinami
organizira
Piran, Postojna, Šempeter-Vrtojba,
praznovanje okrogle obletnice
Tolmin, Izola



ustanovitve OF Slovenskega naroda
Drugi:
in ob enem obletnice
priključitve
Prireditev so
KS Renče, KO ZB za vrednote
Primorske
k omogočili:
matični domovini.

PRIKLJUČITEV
RENČE
PRIMORSKE

24. SEPTEMBER
2011
1947 – 2011
NA GORIŠKEM
ob 11. uri

PRIKLJUČITEV
PRIMORSKE

Občine: Renče - Vogrsko, NOB Renče,
1947 – 2011
NA GORIŠKEM
Osnovna šola Lucijana Bratkoviča
Mestna občina Nova Gorica,
Bratuša,Kanal,
Ajdovščina, Brda, Ilirska Bistrica,
PROGRAM BODO OBLIKOVALI:
ORGANIZATORJA:
Proslava bo v soboto, 24.
ORGANIZATORJA:
Kobarid, Komen, Miren-Kostanjevica,
Kotalkarski klub Renče,
septembra 2011 ob 11. uri
24.
SEPTEMBER
2011
Piran, Postojna,
PrireditevŠempeter-Vrtojba,
so omogočili:
Mladi Renče–VogrskoSolo pevka Mojca Rusjan
v športni
dvorani v Renčah.
Tolmin, Občine:
Izola
ob spremljavi godalnega
Renče - Vogrsko,
ob 11.kvarteta,
uri
(kotalkališče
Renče)
Območno združenje borcev
Mestna občina Nova Gorica,

RENČE

RENČE

V Renčah zato, ker so se 8. julija 1941. leta
KOMBINAT
Ajdovščina, Brda, Ilirska Bistrica, Kanal,
zbraliDrugi:
domoljubi na Kremancah in se dogopod
vodstvom
dirigentke Mateje Mavri
Kobarid, Komen, Miren-Kostanjevica,
voriliKS
o ustanovitvi
odbora
OF.
Renče,
KOPostojna,
ZB za vrednote
Piran,
Šempeter-Vrtojba,
Od tedaj so pod vodstvom organizatorja AnGOVORNIKI:
NOB Renče,
Tolmin,
Izola
tona Veluščka - Matevža, nastali odbori OF:
Aleš Bucik,
Osnovna
šola
Lucijanaselu,
Bratkoviča
• 28.
septembra
v Opatjem
župan Občine Renče — Vogrsko
Bratuša,
• oktobra
naDrugi:
Gradišču,
• oktobra
v Solkanu,
ORGANIZATORJA:
Janez Stanovnik,
KS Renče,
KO ZB za vrednote
Kotalkarski
klub Renče,
•12. novembra
v
Vrtojbi,
predsednik
Zveze
združenj
borcev za vrednote
NOB Renče,
Mladi
Renče–Vogrsko
• 25.
novembra
v Kračicah nad Kanalom,
NOB
Slovenije
• decembra Osnovna
v Gorici. šola Lucijana Bratkoviča

za vrednote NOB Nova Gorica

24. SEPTEMBER 2011
ob 11. uri
Občina Renče–Vogrsko

Bratuša,
Kotalkarski klub Renče,
SPREMNE PRIREDITVE:
• 16. september
obRenče–Vogrsko
19. uri - Večer partizanMladi

skega pesništva v Bukovici
- Kulturni
dom
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• Razstava grafitov za priključitev Primorske
- Renče
• Razstava fotografij na temo »Zastave
vihrajo« - Renče
• Priložnostna razglednica - 70 let OF na
Goriškem

Območno združenje borcev
Miroslav Košuta,
ORGANIZATORJA:
za vrednote
NOB Nova Gorica
pesnik, prejemnik Prešernove nagrade 2011

VABILO

Vladimir Krpan,
Območno združenje
borcev
predsednik Območnega združenja
borcev za
Občina
Renče–Vogrsko
za vrednote
NOB Nova Gorica
vrednote NOB Nova
Gorica
Program bo povezovala
Ingrid Kašca -Občina
Bucik
Renče–Vogrsko

VABILO

Prireditev so omogočili:
Občine: Renče - Vogrsko, Mestna občina Nova Gorica, Ajdovščina, Brda, Ilirska Bistrica, Kanal, Kobarid, Komen,
Miren-Kostanjevica, Piran, Postojna, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Izola

VABILO

Drugi: KS Renče, KO ZB za vrednote, NOB Renče, Osnovna šola Lucijana Bratkoviča, Bratuša, Kotalkarski klub Renče,
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Mladi
Renče–Vogrsko
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