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Prazniki in beli Županova beseda
dim

Pred vami je nova številka Občinskega lista, ki prihaja v predprazničnem času in
zapozneli aprilski pomladi, ko smo dodobra izpraznili zaloge kurjave in “pokurili”
kalorije velikonočnih dobrot. Prvi izmed
prihajajočih praznikov je občinski, 26. april,
ki bo letos obeležen še posebej svečano s
kulturnimi prireditvami “Kultura od vrat
do vrat”, kjer se bodo predstavili raznovrstni
domači ustvarjalci po vseh treh krajevnih
skupnostih. Sledila bo svečana seja občinskega sveta, kjer bodo podeljena občinska
priznanja najzaslužnejšim posameznikom
in društvom s področja različnih družbenih
dejavnosti, od kulture do športa. Podrobneje bomo letošnje nagrajence predstavili v
naslednji številki glasila.
Sledili bodo državni prazniki, ob katerih
se je potrebno vendarle nekoliko zamisliti
in dojeti njihov pomen. Tu vendarle gre za
temelje odpora in s tem obstoja naroda, za
Primorce pa dokončno sklenjeno vez z matično domovino. Naslednje dni sledi praznik dela ali bolje rečeno dan, ko moramo
iz leta v leto opozarjati na izkoriščanja in
brezpravnost zaposlenih, kot si ga privoščijo novodobni kapitalisti.
Za nami je mesec marec, ki nam je prinesel kar nekaj “belega dima”, najprej novega papeža, nato pa še novo vlado s prvo
predsednico na čelu. Argentinski kardinal
z italijanskimi koreninami je že z imenom
Frančišek nakazal na nekoliko drugačno
delovanje Cerkve, čeprav revolucionarnih
sprememb ne gre pričakovati, mogoče nekoliko drugačen odnos do pedofilskih afer
in finančnih problemov.
Kaj nam bo prinesla sprememba v Ljubljani, je sila nepredvidljivo napovedovati, kajti
problemov za reševanje čez noč ni, pa tudi
kar nekaj akterjev iz prejšnje vlade je ostalo
istih. Ker pa tudi materi Evropi še ne cvetijo
rožice, lahko pričakujemo še eno recesijsko
leto po načelu od danes do jutri z željami,
da bi vsaj penzije ostale.
 Boris Arčon
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Sprejet je letošnji proračun, najvišji akt, ki ga
sprejema občinski svet. To je že sedmi proračun v zgodovini naše občine. Tudi letos
smo vložili veliko dela in usklajevanja, da je
proračun uravnotežen med prihodki in odhodki. Pri tem bi rad poudaril veliko mero
tvornega sodelovanja in visoke enotnosti
predstavnikov krajevnih skupnosti, društev
in občinskih organov pri sestavljanju tega
akta. Skupna ugotovitev je tudi ta, da gremo
v izvedbo tistih naložb, ki so večini krajanov
najbolj potrebne. Seveda pa je jasno, da z
razpoložljivim denarjem ne moremo pokriti
vseh potreb in želja, pa še vsesplošna recesija je opravila svoje. No, kljub vsemu nam
bo uspelo izpeljati strateško najpomembnejše projekte, ki so zajeti v tem štiriletnem
obdobju: po šoli na Vogrskem sta sedaj na
vrsti izgradnja veznega trakta med šolo in telovadnico v Renčah in druga faza izgradnje
parka Zorana Mušiča ob kulturnem domu
v Bukovici. Za oba projekta nam je uspelo pridobiti tudi evropska sredstva,
kar nedvomno predstavlja
obogatitev proračuna. V
prvem projektu bomo pridobili okoli 1000 m2 novih
površin za učne procese in
obnovili bomo kotlovnico.
Drugi projekt pa predstavlja nadaljevanje izgradnje spominskega parka
Zorana Mušiča in obnovo
kulturne dvorane po pred
leti sprejetem programu.
Na pobudo krajanov smo
v proračun umestili izgradnjo pločnika v Bukovici
ob državni cesti med Poligalantom in kulturno dvorano, ki bi sicer moral biti
zgrajen ob rekonstrukciji
te ceste, kar pa se je očitno
zelo zavleklo. S tem se bo povečala prometna
varnost na tem odseku in omogočena bodo
parkiranja pri Šampionki in Živexu. Pri spomeniku NOB bomo pločnik umaknili za dva
metra in v tem pasu postavili zelenico.
Proračun zajema tudi sredstva za družbene
dejavnosti, kjer bodo društva in ostali prejeli
enako sredstev kot v lanskem letu, za 15 odstotkov pa smo povečali sredstva za najbolj
občutljive skupine občanov. To se bo najbolj poznalo pri pomoči na domu starejšim
občanom.
Pripravlja se postavitev spomenika v počastitev 60. letnice zborovanja na Okroglici s
prisotnostjo takratnega predsednika Tita in
300.000 glave množice. Šlo je za dokončno
mejo z Italijo in posledično tudi usodo dela
Primorske. V februarju in marcu so bile iz2

peljane tri predstavitve tega spomenika po
krajevnih skupnostih, pobudnik in nosilec
akcije pa je Združenje za ohranitev tradicij
NOB Severne Primorske, kjer ta projekt večinsko podpirajo.
V tem času je bil sklican tudi sestanek s
predstavniki društev upokojencev, krajevnih
skupnosti in občinskih svetnikov, kjer je bilo
pojasnjeno delovanje društev upokojencev v
okviru občine Renče – Vogrsko. Povedano je
bilo, da bodo društva za svojo, zakonsko določeno dejavnost, dobila enako sredstev kot
v minulih letih, nadstandardnih programov
pa občina ni dolžna sofinancirati. Društva
jih lahko izvajajo, vendar si morajo sredstva
pridobiti na razpisih na državni ravni in z
doplačili uporabnikov uslug, kot nekatera
društva in klubi to že počnejo. Poudaril pa
bi še, da je tako dejavnost treba graditi na temeljni vrednoti, to je prostovoljstvu.

Pred nami so prazniki, tudi občinski med
njimi. Intenzivno potekajo priprave na teden kulture pod naslovom „Kultura od vrat
do vrat“, kjer so vključena mnoga društva
iz vseh treh krajevnih skupnosti. Kot vsako
leto bodo ob tej priložnosti podeljena tudi
občinska priznanja. Ob tej priliki naj omenim še, da bo občina izdala knjigo Rimskodobna Bukovica v sodelovanju z Zavodom
za spomeniško varstvo Nova Gorica. Naj
spomnim, da je bila na dan kulturnega praznika, 8. februarja odprta razstava pod naslovom Izkopanine iz Britofa v Bukovici.
Naj bodo prihajajoči prazniki dnevi počitka, veselja in razmisleka ter stremljenja k še
boljšemu delu in sporazumevanju.
 Župan Aleš Bucik
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EXPOmeGO

Po dvoletnem premoru se je na sejemsko razstavišče ponovno vrnil
eden najbolj obiskanih sejmov v
naši okolici – EXPOmeGO… sejem brez meja.
Od 21. do 24. februarja se je v Gorici Italiji, predstavljalo raznovrstne storitve in
proizvode. Občina Renče-Vogrsko se je
predstavila s svojimi ponudniki v hali D,
kjer je bila ponudba turizma, gastronomije,
športne aktivnosti in opreme ter domača in
umetnostna obrt. Občino Renče-Vogrsko
so predstavljali trije vinarji in sicer: Valter
Mlečnik, Vojko Mozetič in Aldo Mozetič.
Za pogostitev na osrednjem dogodku - Goriški dnevi, so poskrbeli Frlanova kmetija
in Aktiv podeželskih žena Vogrsko. Članice
Aktiva žena so poleg slastnega peciva s svojim pevskim zborom popestrile kulturni del
tega dogodka. Konjeniško društvo Soča je
predstavilo konjeniške poti, Srečko Špacapan pa je s svojim ponijem Stello razveseljeval predvsem najmlajše obiskovalce sejma.
KTD Vogrsko je predstavilo projekt Poti ob
Lijaku, DKTR Renče pa je predstavilo kraj
Renče in projekt Gregorčičeve poti. Ribiška družina Renče je predstavila možnosti

ribolova na območju občine, prenočitvene kapacitete v občini pa sta predstavljala Garni hotel v Bukovici in Sobe Leban z
Vogrskega. Namen sodelovanja na sejmih je
predstavitev ponudnikov na tržišču. Občina
Renče-Vogrsko vsem ponudnikom iz občine financira udeležbo na tovrstnih sejmih.
Žal pa smo opazili, da pri večini prevladuje
mnenje, da se na sejmih ne splača sodelova-
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ti, ker je s tem premalo zaslužka, zato tudi
možnosti brezplačne udeležbe ne izkoristijo.
Kakorkoli že, tisti, ki so na sejmu sodelovali,
znajo povedati, da je bil odziv obiskovalcev
več kot pozitiven. Marsikdo namreč ni vedel, kaj vse Občina Renče-Vogrsko ponuja
turistom in obiskovalcem.
 Ana Jovanka Stojanovska
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Literarni večer »Prestopimo prag pomladi s
poezijo«

Pesnike je predstavila Vladka Gal Janeš

Ob svetovnem dnevu poezije, 21.marcu, je Vladka Gal Janeš, zadolžena za družbene dejavnosti v občinski upravi, odlično organizirala
večer poezije v Dvorani Zorana Mušiča v Bukovici. Gostje večera so
bili poeti iz naše občine, nekateri še nepoznani, drugi že dobro znani
občinstvu. Predstavili so se nam:
Predstavila se nam je s pesmimi Otroške
želje iz leta 1966, ki je posvečena hčerki,
Mladost tudi iz leta 1966 posvečena sinu in
z recitacijama Bolezen in Zimski čas.

DANICA BERGOČ, ki je že mlada sestavljala najrazličnejša besedila in verze. Piše
še danes predvsem o dogodkih, ki so se in
se dogajajo okoli nje, piše za sorodnike in
prijatelje. Največ pesmi je nastalo v zdravilišču Atomske toplice, kamor je z družino
zahajala zaradi zdravilnosti vode. Ob visokem ljubileju, njeni 80. letnici, ji je družina
leta 2009 izdala zbirko pesmi z naslovom
»Pesmi iz toplic«. Maja 2011 so bile v reviji
Pozdrav pomladi, ki jo izdaja Društvo vojnih invaldov severne Primorske, objavljene
tri njene pesmi: Zadovoljstvo, Zdravje in
Zimski čas.
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MILOŠ ČOTAR, mladi zgodovinar iz Renč,
piše poezijo že od gimnazijskih časov. Ker
doma ni našel zaposlitve, je odšel v svet, do
Ljubljane. Domov pa se še vedno zelo rad
vrača. Zanj je poezija mentalna telovadba, ki
se je je naučil že v srednji šoli. Sam še skromno dodaja, da papir itak prenese vse.
Miloš nam je prebral svoje pesmi: Ruski sli,
Balada o prekleti kočiji, Mesto in Rdeče zore.
4

BOJANA MOZETIČ FRANCKY je zapisala o svojem odnosu do poezije naslednje:
Rada imam vse zvrsti umetnosti, od glasbe,
literature, do vizuelnih umetnosti. Ta svet
doživljam zelo intenzivno, barvito, kontrastno in umetnost je zame bolj del življenja
kot nekaj odmaknjenega in potisnjenega
v hrame za produciranje in podoživljanje
umetnosti..........Prve pesmi, ki bi ustrezale
definiciji te besede, sem začela pisati že pri
desetih letih............Še pomembnejša mi je
postala poezija, ko sem odrasla. Občutljiva,
kot sem bila, me je marsikaj prizadelo, me
spravilo v neko tesnobno stanje in poezija
mi je postala način za neko notranjo katarzo........Ker se mi je zdelo, da bi jih kritiki
raztrgali (pesmi), morebitne poslušalce pa
bi s težko tematiko preveč zamorila, so bile
dolgo le del moje intime. Zadnje čase pa me
nekateri poskušajo prepričati, da nekatere
od teh le delim z javnostjo................
Bojana je delila z nami naslednje svoje pesmi: Pridem takoj, Ne jočite za mano, Ni
daleč do sreče, Zakoni.
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Milojka nam je predstavila del pesnitve, ki
pa nima še naslova.

KARMEN VIDMAR, pesnica, ki jo označujejo trije kraji: v Postojni se je rodila, doma
je iz Bukovice in stanuje v Novi Gorici. Pravi, da ves prosti čas namenja pisanju poezije; svoje pesmi predstavlja na dveh portalih
pesem.si in literarni val, kjer je tudi izšla
knjiga različnih avtorjev Valovanje misli.
Je tudi članica literarnega društva PoBeRe
(Posočje, Benečija in Rezija) iz Kobarida.
Izdala je pesniško zbirko Pogledi tišine, ki
jo je predstavila v naši dvorani, pripravlja pa
drugo zbirko Zamujena jutra, ki bo v kratkem izšla.
Njena misel: Poskušam živeti ta hip, ki mi je
dan, opazujem življenje in rada sem sama s
seboj, kjer iščem odgovore na svoja vprašanja; skozi labirint želja, razodetij in doživljanja ženskosti se prebijam, kjer sem v iskanju
poti in spoznanj človekove majhnosti.
Poslušali smo njene pesmi: Tebi, mati, Oj
mladost ti moja, Deklica z razbitimi koleni, Jasa svetlobe, Ljubezenska, Ne rani je.

MILOJKA KREZ (umetniško ime zadnjih
let) Žižmond Kofol je pisateljica, ki je doslej izdala sedem leposlovnih knjig, napisala nekaj dramskih tekstov in esejev,
radijskih iger in kolumen. Objavljala je v
vseh slovenskih literarnih revijah, dobila kar nekaj literarnih nagrad, velikokrat
nastopila na radiu in televiziji, sodelovala
v mnogih uredniških svetih in komisijah,
objavljala tudi v zamejskem tisku in postala
članica Društva slovenskih pisateljev.
Pred mnogimi leti je prav v renški osnovni
šoli pisala tudi poezijo. Kasneje se je preusmerila v prozo in dramatiko, vendar je
nagnjenje do poezije ostalo v njej. Po nekajletnem premoru v izdajanju knjig se je ob
pisanju dveh novih romanov poezija pričela
spontano pojavljati. V pripravi ima tudi pesniško zbirko, torej njeno prvo in se na nek
način vrača k svojim izvorom.
Ne gre pozabiti, da se je pri njej vse pričelo
prav s poezijo.
5

RADIVOJ PAHOR je pesnik in piše že od
otroštva. Najraje piše različne zvrsti poezije:
od prostih verzov do sonetov, najbližje mu
je rimana poezija. Pesmi in stihe je objavljal
v študentski Tribuni, reviji Kras, v Delovih
književnih listih in drugod. Izdal je tudi veliko samostojnih pesniških publikacij in
zbirk, med njimi nam je najbolj blizu zbirka
V plašljivem vrbju, ki jo je po izidu predstavil tudi v Dvorani Zorana Mušiča. Zbirko
je s svojo spremno besedo dopolnil pesnik
Ciril Zlobec, ki si je našega pesnika ogledoval v tihem sozvočju z naravo, a z odprtimi
očmi v čas, ki se na svoji pesniški poti uspešno upira vse bolj splošni podobi sodobnega človeka. Bojan Bratina pa je za pesmi Iz
plačljivega vrbja dejal, da so le-te že v osnovi
odziv na neposredno stvarnost in dogajanje
skozi urejeno ritmizirano izpoved.
Radivoj nam je predstavil pesmi iz zbirk
Niti črke več in roža bo moja in pesmi iz
novo nastajajoče zbirke Manoka.
Če hočemo poezijo razumeti, jo moramo
poslušati s srcem. Pa naj bo to najbolj preprosta pesem ali najbolj metrično urejeni
sonet. Večer je izvenel v navdušenju, presenečenju in blagem vzdušju lepote in pravih trenutkov polnosti bivanja. Meni je bilo
tako!
 Zbrala: Katjuša Žigon
Foto: Bogo Rusjan
Predstavitev poetov pripravila:
Vladka Gal Janeš
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Svirél nasmejal in očaral z glasbo

Svirél Band sestavljajo trobentač Aleš Klančar, harmonikar Dejan Vidovič, kitarist Uroš Barič, klarinetist Rok Felicijan in kontrabasist Tomaž
Šuštar. Akademsko izobražene glasbenike je v kvintet povezala zamisel
Simona Perčiča - umetniškega vodje mednarodnega tekmovanja in festivala Svirél. Zasedba naj bi s svojim izvirnim pristopom k podajanju glasbe
bila kot parafraza na ansambel narodno-zabavne glasbe Vilka Avsenika in
to na šaljiv, a premišljen način. V posamezne vsebinsko zaokrožene točke vpletajo Svirél-ovci dovtipe iz sveta glasbe, ne le klasične, ampak tudi
popularne. Pri tem pa ne zaidejo v površinskost ali plehkost. Ostajajo na
ravni duhovitega, ki izvabi smeh povsem spontano.
Tako so se glasbeniki na bukoviškem odru
četrtega koncerta iz cikla Glasbeni večeri v
Bukovici prelevili v igralce in obratno: v parodiji na pop pevce Erosa Ramazottija, Jana
Plestenjaka, Louisa Armstronga, Elvisa Presleyja in Shaggyja je blestel trobentač Aleš
Klančar. Iz minute v minuto je neizumetni-
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čeno odigral te bolj in manj legendarne pevce z vsemi njihovimi pevskimi posebnostmi.
Harmonikar Dejan Vidovič pa je bil kot 'napihnjeni' solist, ki se ne ozira na ostale glasbenike, prepričljivo smešen. Ko pa norčavi
protagonisti primejo svoja glasbila v roke
in zaigra glasba, na odru zavlada resnost z
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vso odgovornostjo do
izvedbe. In tako priredbe slovenskih, kot
so Čej so tiste stezice
(priredba Marko Mozetič), V dolini tihi in
Cvetje v jeseni (Svirél
Band) ali popevke
Kako sva si različna
ter Ti si moja ljubezen (Marko Mozetič)
zazvenijo z odlično
interpretacijo. V programu zasedbe so se
prepletale še znane
iz sveta jazza, bluesa, funkyja in soula v
priredbah skladateljev
Jake Puciharja, Gregorja Strniše in Svirél
Banda, ki že tako izvirni vsebini vdahnejo
barvitost in na izbran
način povežejo med
seboj posamezne točke parodije.
Organizatorji cikla iz Glasbenega društva
NOVA tako še naprej stremijo k pestrosti in
izvirnosti ter s tem poskušajo izpolniti glavne cilje cikla, ki ga konstantno podpira tudi
Občina Renče-Vogrsko, torej koncertno
vzgojo mlajšega poslušalstva, saj na Goriškem deluje ljubiteljsko v pihalnih orkestrih,
zborih in komornih skupinah veliko število
mladih in kvalitetno glasbeno dogajanje za
poslušalce vseh starosti, želja in okusov. O
tem sno se lahko prepričali skupaj že na naslednjem koncertu iz cikla poimenovanem
Klasični glasbeni večer, kjer se je s Komornim orkestrom NOVA predstavil priznani
mladi violinist in pedagog dunajskega konzervatorija za glasbo, ukrajinskega porekla,
Tymur Melnyk.
Vabljeni!
 Cel Car
Foto: Bogo Rusjan
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Humanitarna akcija Podaj roko sočloveku

Ker je prav vsak človek enkraten in neponovljiv, pravzaprav vesolje zase,
tudi vsakdo nosi v sebi drugačne želje in drugačno hrepenenje. V prijetni
družbi ob sproščenem klepetu se nam je porodila ideja, da bi naredili
nekaj dobrega za sočloveka. Priljubljen slovenski glasbenik Omar Naber nas je povezal v humanitarno skupino z imenom Sladka sled in dal
pobudo za vseslovensko humanitarno akcijo zbiranja oblačil in hrane za
brezdomce Podaj roko sočloveku v sodelovanju z Društvom za pomoč in
samopomoč brezdomcev Kralji ulice.
Vseslovenska humanitarna akcija zbiranja
oblačil in hrane za brezdomce se je pričela
dne 25. januarja in je potekala do 26. marca
po celotni Sloveniji. Štirje kreativni prostovoljci Nastja Slokar, Monika Kogoj, Blaž
Čubej in Špela Faganelj smo idejo za akcijo
prenesli na območje Občine Renče–Vogrsko. Kot pravi Omar Naber, smo misel o solidarnosti spravili na plano, da ne bi to ostalo
samo v naših mislih. Idejo sta velikodušno
podprla Občina Renče–Vogrsko in Društvo
upokojencev Renče. Društvo upokojencev
Renče pod vodstvom Zmage Prošt je zbiralo za brezdomce rabljena oblačila in hrano v
Hiši pravih srečanj v Renčah. S tem, da nam
je gospa Zmaga prisluhnila, je skupaj s člani
društva izkazala nesebično ljubezen do sočloveka.
V okviru akcije smo v naši občini organizirali
tudi dobrodelni koncert. Koncert se je odvijal
15. marca v veliki dvorani Kulturnega doma v
Bukovici. Gre za prvi dobrodelni koncert namenjen brezdomcem v Sloveniji. Občinstvo
so s kvalitetno izvedbo navdušili nastopajoči:
Omar Naber z bandom, Christian Crnica in
Ana Stergulc ob spremljavi kitarista ter povezovalec programa Rok Židanik. Poslušalci
so napolnili dvorano in tako pokazali svoj čut
do pomoči potrebnih. Kljub simbolični vstopnini en evro in eno rabljeno oblačilo smo
zbrali kar nekaj denarja in cel kombi oblačil.
Po zaključenem koncertu je predsednik društva Kralji ulice Bojan Kuljanac ob besedah,
da delamo nekaj dobrega za vse brezdomce,
prevzel zbrana denarna sredstva ter rabljena

oblačila in jih odpeljal v Ljubljano.
Po samem koncertu smo se organizatorji, nastopajoči in povabljeni družili ob prijetnem
klepetu in dobri hrani. Omarja smo imeli
priložnost spoznati tudi kot preprostega, prijetnega in toplega človeka, ne le kot medijsko
osebnost. Marsikdo od nas si je imel možnost
ustvariti drugačno
sliko o njem.
Omar in vsi organizatorji se iskreno
zahvaljujemo vsem,
ki ste se udeležili
dobrodelnega koncerta ali se kako
drugače odzvali na
humanitarno akcijo.
Medgeneracijsko sodelovanje in solidarnost sta v današnjih
kriznih časih še kako
pomembna. Občani,
stari in mladi, pokazali smo, da znamo
stopiti skupaj.

trebno tudi Ani Jovanki Stojanovski za vso
podporo in nasvete. Brez donatorjev Pekarna Temipek d.o.o., kmetija Smodin, Društvo
Mladi Renče – Vogrsko in vinarstvo Bjana
tudi izvedba koncerta ne bila tako kvalitetna.
Brezpogojna ljubezen samo daje. Ne zaračunava. Ne pričakuje plačila. Zato ni nikoli razočarana. Zaključim naj z besedami Omarja
Naberja: ''Bistvo skrito je očem, gledam s srcem, dobro vem, da prepozno ni nikdar, zdaj
je čas za pravo stvar.''
Hvala vam za vse, srečali se bomo v naslednji zgodbi.
 Nastja Slokar
Foto: Bogo Rusjan

Za organizacijo koncerta gre vsa zahvala
Občini Renče – Vogrsko in občinski
upravi, še posebej pa
županu Alešu Buciku in podžupanu
Radovanu Rusjanu.
Zahvaliti se je po7
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Podaj roko sočloveku!

Humanitarna skupina Sladka sled,
ki je nastala v krogu našega pevca
Omarja Naberja je v sodelovanju
z Društvom za pomoč in samopomoč brezdomcem Kralji ulice
organizirala vseslovensko humanitarno akcijo zbiranja toplih oblačil
in hrane imenovano Podaj roko
sočloveku.
Cilj akcije je brisanje označb in kriminalizacije z brezdomskega načina življenja in
spreminjanje družbenega odnosa do brezdomstva in odpiranje poti iz brezdomstva.
Akcija se je začela letos 25. januarja, končala
pa pred dnevi, 26. marca. Zbranih je bilo po
večjem delu Slovenije veliko prepotrebnih
stvari za Kralje - od oblačil do hrane. V naši
občini smo se po zaslugi prizadevne skupine
mladih na čelu z Nastjo Slokar iz Bukovice
tudi primerno izkazali, Omar Naber pa je
s svojim bendom in gostom Christianom
Crnico v kulturnem domu v Bukovici 15.
marca pripravil dobro obiskan dobrodelni
koncert.
Pred koncertom si je vzel čas tudi za naš občinski list.

vo, se jih je odzvalo menda 85. Po Sloveniji
jih kraljuje na cestah seveda že precej več.
Kako se vas dotika to »kraljevanje«?
Priznam, da še nedavno nisem imel kaj dosti
odnosa do tega. Pa se to zdaj krepko spreminja, brez tega spremenjenega odnosa tudi
ne bi prišlo do naše Sladke sledi. Jaz namreč
zdaj vidim svojo generacijo – torej rojene tam
med 80 in 85 leti prejšnjega stoletja, kot zgubljeno – da jih vidim nekaj celo brez doma,
brez dela, izključene, brez službe, nekateri
imajo probleme z zasvojenostmi in so zato še
v globljem brezupju. Torej ljudje, s katerimi
sem hodil v osnovno šolo… To me je vodilo
do spoznanja, da je to vendar tudi moja osebna stvar in da je treba nekaj narediti. Vem, da
rešiti sveta ne morem, lahko pa na svoj način
in po svojih močeh pomagam. Že zato je bila
zame Sladka sled – dobra ideja.

Ko so bili Kralji ulice v Ljubljani pred
kratkim povabljeni na gledališko predstaObčinski list / Občina Renče - Vogrsko / april 2013

Tudi vaša sodelavka Nastja Slokar, ki v teh
naših krajih skrbi za pravo smer Sladke
sledi pravi, da je pomemben »point« akcije ozaveščanje!
S tem se povsem strinjam, saj s temi ljudmi
nimamo niti stika. Hodimo mimo njih, njihovo roko za cent vidimo kot »daj, ki delaš,
jaz pa ne delam«. Ponavljam – ni njihova izbira, da ne delajo, in da nimajo kam! To so
predvsem ljudje! Niso imeli sreče na poti, da
bi imeli svoj dom in svojo srečo.
Torej naj bi ta Sladka sled predvsem postala trajna sled!?

Omar, Sladka sled je sled iz Ljubljane.
Kako pa so Kralji ulice zašli na vašo pot?
Gre za zamisel skupine mojih »fanov« iz
Ljubljane, ki so ob razmišljanju o tem, kako
narediti promocijo za mojo ploščo, pa hkrati narediti nekaj res dobrega - ne kar nekaj
- da bomo nekomu drugemu, ki je pomoči
potreben, res tudi pomagali! Tako smo prišli
na to zamisel in Kralji ulice so se seveda na
to odzvali z največjim veseljem. Res sem zadovoljen, da se je ideja mojih privržencev in
privrženk tako dobro prijela.

da bo ta naša postala vplivna in da bomo
vplivali še na koga, da se bo izkazal. Meni
se zdi brezdomstvo zdaj celo omalovaževan
problem, glede na vse ostale. Ljudje v glavnem mislijo, da so si Kralji krivi kar sami, da
so, kjer so. Da itak, kar naberačijo, zapravijo
za vzdrževanje stanja na dnu… Meni se zdijo le vrh vseh drugih problemov, in da to ni
bila njihova izbira. No potem se te pa to res
dotakne in Sladka sled dobi pravi smisel.

Sladka sled bo Kraljem ulice pomagala
materialno. Ste pomislili, kaj in kako narediti, da bi se število Kraljev ulice zmanjšalo?
Seveda jaz kot glasbenik na to težko odgovorim. Bom pa kar zatrdil, da jim ne bomo pomagali samo materialno, naša akcija jim bo
gotovo pomenila tudi siceršnjo podporo. Da
niso zapuščeni in pozabljeni do konca, da
jim niso vsi s tega sveta obrnili hrbta. Zato
upam, da bo Sladka sled sprožila še kakšno
akcijo in ta še naslednjo. Naredili bomo vse,
8

Naredili bomo vse, da to res postane. Šele
potem bo vse to dobilo pravi smisel. Narediti eno akcijo, pa potem vse skupaj pustiti, ne
bi bilo prav. Postavili smo ji takšne temelje,
da jo bo veliko lažje nadaljevati in nadgrajevati!
Kot smo že omenili, je bil dobrodelni koncert Omarja Naberja z njegovim bendom
in glasbenim gostom Christianom Crnico
dobro obiskan in je bil nekakšen vrh našega prispevka akciji Podaj roko sočloveku. V
njej so sodelovali poleg Sladke sledi še Občina Renče – Vogrsko in Društvo upokojencev Renče. Dobrodelni del odziva pa je bil
tudi nad pričakovanji…
 Edi Prošt
Bogo Rusjan
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Otvoritev ceste Rebince - Vinišče

Čez Rebince na Vinišče se je slišala pesem v petek, 22. marca, ki je bila
napisana in zapeta ob otvoritvi prenovljene ceste. Kar nekaj časa so krajani Rebinc in Vinišč čakali, da se preplasti cesta. Na tem odseku , ki je v
dolžini pribljižno 700 metrov, se je uredilo še marsikaj drugega, ne samo
asfalt. Pred dvema letoma se je prenovil vodovod , sedaj pa so se uredili še
propusti in odvodnjavanje. Kar temeljito rekonstrukcijo pa je bil deležen
odsek v ulici Vinišče. Tu je bilo potrebno še sanirati posledice plazu, ki je
cesto zasul kar dvakrat in Viniškovce odrezal od Renč. Na tem odseku se
je zgradil varovalni zid , ki bo cestišče varoval pred morebitnimi novimi
plazovi. Na določenih delih se je cesta tudi razširila, uredilo se je tudi
odvodnjavanje.
Na otvoritvi se je zbralo veliko število domačinov. Prisotni so bili tudi župan, podžupan
ter nekateri občinski svetniki in svetniki KS
Renče ter predsednik KS Bukovica- Volčja
Draga.
Otvoritveni govor je imel župan Aleš Bucik, ki je poudaril pomembnost infrastrukture tudi v manjših naseljih naše občine, ki

so marsikomu neznani in očem skriti.
Trak je prerezala ena starejših krajank Slavica Perkon. Na prireditvi je najprej zarepal Nejc Perkon. Dekleti Janja Kobal in
Ana Lipušček pa sta ob spremljavi kitaristke Ule Zorn zapele pesem Siva pot prirejeno v pesem čez Rebince na Vinišče. Ob
tej priliki se zahvaljuje Adrijani Mozetič za

Obnovljen najbolj kritičen del ceste.

prisrčen program. Sledil je pohod na Vinišče, na katerem so nas pričakali domačini
in nam pripravili dobrodošlico s kruhom
in pršutom.
Upam, da se bomo v naslednjih mesecih še
večkrat srečali na podobnih dogodkih.
 Borut Zorn
Foto: Bogo Rusjan
9
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Razstava Rimskodobna Bukovica - obujena pretekl

Po predavanju se je razvila živahna diskusija

7. februarja, na predvečer slovenskega kulturnega praznika, je bila
v Kulturnem domu v Bukovici
javnosti predstavljena arheološka
razstava Rimskodobna Bukovica.
Pripravo razstave, ki je nastala v
sodelovanju Goriškega muzeja in
Centra za preventivno arheologijo
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, je finančno podprla
Občina Renče-Vogrsko.
Pobuda Goriškega muzeja o razstavnem
projektu, s katerim bi domači javnosti predstavili del bogate kulturne dediščine Bukovice, je takoj naletela na zelo pozitiven odziv
pri vodstvu Občine Renče-Vogrsko. Da bi
ideja še bolje zaživela, smo se odločili, da
razstavo predstavimo v domačem okolju, v
Bukovici. Otvoritev arheološke razstave je
bil prvi v nizu aktivnosti, namenjenih popularizaciji arheološke dediščine kraja, ki
poteka pod pokroviteljstvom Občine RenčeVogrsko; v pripravi je tudi monografija o arheološkem najdišču na Britofu, promocijski
DVD, na podlagi izbrane arheološke najdbe
bo izdelano občinsko reprezentančno darilo, poštna znamka in priložnostni poštni žig.
Na razstavi so predstavljeni izsledki arheoloških izkopavanj, ki so potekala leta 2008
na območju Britofa v Bukovici pod vodstvom ZVKDS (izkopavanja je vodil Tomaž Fabec). Raziskave zaščitnega značaja
je sprožila predvidena gradnja objektov na
prostoru, kjer se je domneval obstoj arheološkega najdišča. Že konec 19. stoletja so
na Britofu prihajale na dan najdbe, ki so kazale na rimskodobno poselitev kraja. Nove,
Občinski list / Občina Renče - Vogrsko / april 2013

dragocene podatke o podobi tega prostora
pred 2000 leti so prinesla omenjena arheološka izkopavanja.
Na podlagi rezultatov raziskav se prične
zgodba na Britofu odvijati v 1. stoletju našega štetja. Tedaj je to območje sodilo v sklop rimskega cesarstva, kot del Desete regije
rimske Italije. Pomen tega prostora je narekoval tudi potek državne ceste, ki je povezovala Akvilejo (Oglej) z Emono (Ljubljana)to je bila ena najpomembnejših prometnic
rimskega cesarstva.
Izkopavanja na Britofu so razkrila sledi poselitve iz časa od 1. do 3. stoletja. Na podlagi
odkritih ostankov stavbnih ruševin sklepamo, da je na območju današnjega zaselka (v
bližini, kjer so potekala izkopavanja) v prvih
treh stoletjih našega štetja stal eden ali več

Predavanje je popestril godalni kvartet
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objektov, morda kmečka pristava (t.i. villa
rustica), kakršne so bile značilne za rimsko
podeželje. Ne poznamo točne lege in videza
teh stavb, ohranili so se le predmeti, ki pa
nam posredno marsikaj povedo o načinu
življenja in navadah tedanjih prebivalcev
Britofa. Odkrito gradivo predstavlja ostanke
nekdanjih zgradb (npr. ostanki strešne kritine) in predmete, ki so jih uporabljali tedanji prebivalci posestva. Med temi so ostanki
osebne noše in predmeti, ki so jih uporabljali pri vsakdanjih opravilih ali določenih
gospodarskih dejavnostih. Največje število
odkritih najdb predstavlja keramično posodje, ki odraža rimski način prehranjevanja
in navade pri mizi. Izjemna je najdba skoraj
v celoti ohranjene pivske posodice, skifosa,
ki je na Britof prispela kot uvoz. Izbrali smo
jo kot logotip razstave. Pomemben vir informacij pa predstavljajo tudi številni ostanki
živalskih kosti in zoglenelih semen; na podlagi njihove analize je mogoče sklepati o prehrani kot tudi o kmetijstvu. Izbor odkritega
gradiva si lahko ogledamo na razstavi.
S tem zgodbe o rimskodobnem Britofu še ni
konec. Med izkopavanji so bili odkriti ostanki zelo velikega stavbnega kompleksa, ki je
imel osrednje dvorišče, okoli katerega so bile
razporejene stavbe. Raziskan je bil le njegov
manjši del, a domneva se, da je bil v tlorisu
pravokotne oz. kvadratne oblike (verjetno z
eno odprto stranico) in se je raztezal na površini okoli 10 hektarjev. Med izkopavanji ni
bilo odkritih drobnih najdb, ki bi omogočale
natančno časovno opredelitev te arhitekture.
Glede na to, da je bil pri gradnji stavbnega
kompleksa uporabljen ruševinski material
stavb iz časa od 1. do 3. stoletja, sklepamo,
da je bil zgrajen konec 3. ali verjetneje v 4.
stoletju. Zaenkrat tudi ni povsem jasno,
čemu je struktura služila, prav odsotnost
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ost kraja

Po predavanju se je razvila živahna diskusija

Ana Kruh

najdb bi nakazovala, da je bil z izkopavanji
zajet gospodarski del poslopja (npr. hlevi za
živino, skedenj ipd.).
To zanimivo arheološko odkritje lahko
povežemo s podatkom, ki nam ga sporoča antični vir: seznam naselij in postaj ob
cesti med Akvilejo in Emono iz začetka 4.
stoletja omenja na razdalji 34 kilometrov od
Akvileje cestno postajo Ad Fornulos. Latinsko ime postaje, ki bi ga prevedli Pri pečeh,
kaže na obstoj opekarskih obratov v bližnji
okolici (da so tukajšnja bogata nahajališča
gline izkoriščali že v rimskem času dokazujejo odkriti ostanki lončarsko opekarskega
obrata na Križ Cijanu). Izsledki raziskav na
Britofu so tako ponovno aktualizirali staro
teorijo, po kateri naj bi cestna postaja stala
na območju Bukovice, ampak odkrit stavbni
kompleks vendarle ni mogoče zanesljivo istovetiti z njenimi ostanki. Arheološka izkopavanja na Britofu so nam torej postregla z
izjemno zanimivimi odkritji, a hkrati pustila nekaj odprtih vprašanj, ki jih bodo morda
razrešile morebitne raziskave v prihodnosti.
Z razstavo Rimskodobna Bukovica smo
želeli domači javnosti predstaviti dolgo
poselitveno zgodovino kraja in predvsem
opozoriti na pomen ohranjanja arheološke
dediščine, ki jo je potrebno ceniti in spoštovati. Želje, ki so nas vodile pri pripravi
omenjenega razstavnega projekta, so bile
nedvomno poplačane s številno udeležbo in
izkazanim velikim zanimanjem na otvoritvenem dogodku. Ob razstavi smo načrtovali
tudi spremljajoči pedagoški program in v
tem sklopu je bilo izpeljanih nekaj strokovnih vodstev za učence lokalnih osnovnih šol.
Razstava bo na ogled do konca aprila.
 Besedilo: Ana Kruh (Goriški muzej)
Foto: Bogo Rusjan

Del arheoloških predmetov

Del arheoloških predmetov
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Ljudje, ki nam polepšajo dan

Peter Božič, zmagovalec
v kategoriji elektrotehnik
na državnem tekmovanju
elektrotehniških in
računalniških šol

z leve: Tadej, Peter Božič in Boris Pregelj – mentor

Družina Božič ima svoj dom v
Ozrenju. Tako domačini imenujemo nekoliko umaknjen del ulice
Martinuči, ki tam stanujočim ponuja prijazen mir.
Peter je drugi otrok v tej prijetni družini.
Že zelo zgodaj je ugotovil, da ga privlači
elektrika, ki je kmalu postala pomemben
del njegovega življenja in tako je bila izbira
srednje elektrotehniške šole, logična in najboljša odločitev.
Z letošnjim letom jo Peter zaključuje in skoraj samoumevno je, da želi izobraževanje
nadaljevati na Fakulteti za elektrotehniko.

In tu je bil Peter najboljši. S sošolcem sta
osvojila prvo mesto.
Čestitamo!

Zaključili smo z DELAVNICAMI
na temo zdravo življenje. To je državni program izvajanja preventive
pred srčno- žilnimi obolenji. Izvajalec je zdravstveno vzgojni center
iz Zdravstvenega doma Nova Gorica.
V Krajevnih odborih Rdečega križa RENČE, VOGRSKO IN BUKOVICA VOLČJA
DRAGA smo poskusili s skupno organizacijo tovrstnih delavnic. V uspeh nismo bili
prepričani, presenečeni pa smo bili ob precej
velikem številu zainteresiranih oseb iz vseh
treh KS naše občine. Zaradi velikega števila
zainteresiranih so potekale delavnice v dveh
skupinah. Program se je izvajal enkrat tedensko v Renčah, pod vodstvom strokovnih
delavk Zdravstvenega doma Nova Gorica.
Delavnice so bile razdeljene na dva dela :
• predavanje - vodila jih je Tanja Makarovič in so potekale v Hiši pravih srečanj,
• gibalne vaje - vodile sta jih Marjana
Gorjan in Mateja Susič, potekale pa so v
kulturni dvorani , delno tudi v Hiši pravih
srečanj .

O Petru bi lahko povedala še veliko lepega.
Je glasbenik, poje in igra na več instrumentov, je odličen dijak…
In kar je najvrednejše.
Peter je topel, prijazen in spoštljiv človek,
ki ti polepša dan.
 Alenka Gregorič

Cilj delavnic je bil , da si v tem hitrem , modernem času vzamemo čas tudi zase in za
svoje družine, tako da spremenimo naše nezdrave navade, v smislu zdrave prehrane, ter
o pravilni pripravi in uživanju le te. Gospa
Tanja nam je na preprost in razumem način
razlagala o pasteh moderne , hitre, preobilne
in neenakomerne prehrane. Skušala nam je „
vcepiti „ zdrav način prehranjevanja , kot so
redni, manjši, pestri in manj kalorični obroki. Teh navodil smo se več ali manj držali ,
gospe Tanji nismo mogli nič prikriti, saj nas
je tedensko tehtala in tehtnica je poleg kilogramov pokazala tudi druge dejavnike, kateri so vplivali na našo samodisciplino. Na
delavnicah smo se veliko pogovarjali, izmenjavali izkušnje in prišli do novih spoznanj.
Za popestitev predavanj smo udeleženci pri-

15. marca je v Šolskem centru Nova Gorica
potekalo državno tekmovanje elektrotehniških in računalniških šol. Tekmovalci so se
preizkusili na različnih področjih. V kategoriji elektrotehnik je tekmovalo 22 tekmovalcem iz enajstih šol. Peter in njegov sošolec
Tadej sta se pod mentorstvom Borisa Preglja
(Renčanec), na tekmovanje pripravljala mesec in pol.
Spoprijeti so se morali z nalogo, ki zahteva veliko znanja, natančnosti in iznajdljivosti. Potrebno je bilo sprogramirati »inteligentno» instalacijo, s katero v hotelskih
sobah, apartmajih ali domovih, dosežemo
visoko stopnjo avtomatizma, varnosti in
bivalnega udobja.
Občinski list / Občina Renče - Vogrsko / april 2013

Delavnice so
končane
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pravljali razne dobrote. Seznanili smo se z
domačimi zelišči in dišavnicami, iz njih smo
pripravljali razne mešanice za dodajanje jedem, napitke za zdravje in boljše počutje ter
zeliščne namaze. V kuhinji „ Hiše“ smo tudi
kuhali in pekli. Pripravili smo kruh in kekse
iz domače pire. Prikazali smo potek od mletja pire, gnetenja testa do pečenja. Zdravi
in dobri hlebčki in keksi, kot tudi vsi drugi
izdelki, so nam dobro teknili.
Kot smo slišali, so poleg pravilne prehrane
potrebne še druge „malenkosti“, ki jih tudi
zanemarjamo :
• redno opravljanje vsakodnevnih in ljubiteljskih del
• vključevanje v družbo
• opuščanje nezdravih razvad, kot npr. kajenje,…
• gibanje v naravi, itd….
Prav gibanje v naravi je skupino 15 udeleženk tako pritegnilo, da so kot podaljšek
delavnic nadaljevale s hojo po znanih poteh
naše občine, z elementi nordijske hoje. Kako
gibati, oziroma telovaditi sta nam pokazali
gospa Mateja in gospa Marjana. Neprestano sta nam ponavljali, kako in na kakšen
način se moramo razgibavati: ena, dva, leva,
desna, hrbet, glavo gor- trebuh noter, pravilno dihaj,… Joj, koliko stvari si mora človek
zapomniti! No, pa vseeno ni bilo tako hudo.
Vsak je delal po svojih sposobnostih. Poskrbeli sta tako, da je bila za vsakega udeleženca
v starostnem razmahu od 30 - 75 let telovadba primerna.
Z našim druženjem v delavnicah, vaditeljicami, potekom dela in z vsem kar smo pridobili, smo bili zelo zadovoljni. Vsi udeleženci smo z zadovoljstvom ugotavljali, da
smo na teži tudi nekaj izgubili, čeprav ne
toliko, kot smo si na začetku zadali.
Prizadevali si bomo še naprej, da dosežemo
zastavljeni cilj.

iz krajevnih skupnosti •

Od začetka delavnic, v pomladnem času
2012, preko jesenskega časa pa do januarja
2013, ko so se delavnice zaključile, smo se
srečali 28 krat, od tega v delavnicah 22 krat.
Od vpisanih 51 oseb je program zaključilo
41 oseb, kar je zelo pohvalno. Zelo pogosto

se takih srečanj udeležujejo same ženske, tokrat je zbral pogum in obiskoval delavnice
tudi en moški, kateri se je aktivno vključeval v skupino. Upamo , da se bo v bodoče še
kdo opogumil.
 Rožica Žvanut

Leo klub Vogrsko
V prednovoletnem času so predstavniki Leo kluba Vogrsko mnoge presenetili s prijetno gesto.
Skupaj s predstavnico RK Renče so v KS
Renče obiskali šest družin, jim izročili pakete s prehrano in z njimi prijazno
pokramljali. Vsi obiskani so bili prijetno
presenečeni in so se mladim darovalcem
toplo zahvalili.
Odločitev mladih iz Leo kluba velja po-

zdraviti. Spodbudno je, kako gledajo na
stiske ljudi, ki so se znašli v težkih razmerah, vendar ne po svoji krivdi.
V imenu Rdečega križa Renče se vam zahvaljujemo- mladi , le tako naprej!
 Krajevni odbor RK Renče
Rožica Žvanut

Rdeči križ Renče
Krajevni odbor Rdečega križa Renče si je v
svojem programu dela zadal različne naloge.
Prednostna naloga je socialno delovanje v
našem okolišu. Na kratko podajamo analizo
dela:
• V minulem letu smo obiskali 35 krajanov,
ki so ostareli, osamljeni in bolni. Petim
krajanom, ki so privolili v našo pomoč,
smo pomagali tako, da smo obvestili pristojne službe, ki so zanje poskrbele.
• Za omilitev socialnih stisk, v katerih so
se znašle družine s šoloobveznimi otroci
in posamezniki, je RK razdelil dvanajstim krajanom pakete prehrane, enajstim
krajanom pa plačilo položnic. Petim krajanom je bila ob poplavah dodeljena tudi
denarna pomoč.
• Mladi iz Leo kluba Vogrsko so ob novem
letu obiskali in razdelili pakete prehrane
šestim družinam.

• Rdeči križ Renče je prispeval denarna
sredstva tudi izven našega kraja, za nakup dvigala invalidni osebi, za akcijo namenjeno otrokom: Peljimo jih na morje
ter za jesenske poplave v Sloveniji.
Delujemo tudi na področju, ki spodbuja
dobro počutje krajanov. Tradicionalni so
naši obiski: starejših krajank ob 8. marcu,
90- letnikov, krajanov v domovih upokojencev, vseh starejših in invalidnih oseb ob
novem letu. S kulturnim programom in
pogostitvijo pripravimo srečanje za starejše
krajane v tednu Rdečega križa.
Sodelujemo s krajevno skupnostjo ob priložnostnih akcijah, na prireditvah( npr. Mohorjevo), z Osnovno šolo Renče na novoletnem Živ-žavu, z društvi.
Vzdržujemo stike s pobratenim Društvom
prostovoljnih krvodajalcev iz Štarancana.
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Na področju zdravstvene preventive smo
organizirali delavnice na temo Zdravo življenje. Slednje so bile zelo dobro sprejete
in obiskane, saj je delavnice zaključilo kar
41 udeležencev z območja celotne Občine
Renče -Vogrsko.
Ker naš Rdeči križ dobi le sredstva iz članarine in prispevkov posameznikov, smo
vsakega novega člana in prispevka veseli.
Zato se v imenu KO RK Renče, BukovicaVolčja Draga in Vogrsko ZAHVALJUJEMO organizatorjem SILVESTROVANJA
2012, za prispevek 300 EVROV, ki so ga namenili Rdečemu križu namesto ognjemeta.
Sredstva bodo porabljena za socialne potrebe v naši občini.
 Rožica Žvanut
KORK Renče
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V Renčah je bilo živahno

Tudi prireditev v dvorani se udeležuje veliko krajanov

Začetek leta je obdobje, ko v društvih pokramljamo o delu v preteklem letu in nabiramo ideje za
nadaljnje delo. In kaj smo počeli v
Društvu za kulturo, turizem in razvoj Renče v lanskem letu?
Slovenskega kulturnega praznika smo se
spomnili s prireditvijo Težki časi, vedro čelo,
na kateri so se predstavili domači literarni
ustvarjalci in pevci, večinoma v domačem
narečju.
Komedijo Odlikovanje, v izvedbi članov
Gledališkega društva Kontrada Kanal, smo
si v renški dvorani lahko ogledali v začetku
marca.
Organizirali smo tretjo renško Šalamijado.
Kar sedemindvajset vzorcev šalamov se je
potegovalo za naslov najboljšega po oceni
strokovne žirije in občinstva. Najboljši pridelovalci so bili tako nagrajeni, številni po-

Da lahko razstavljajo, morajo slikarke kar intenzivno slikati

kuševalci pa zadovoljni in veseli.
Ob koncu šolskega leta smo občane povabili
na koncert mladih glasbenikov iz naše občine. Na koncertu so se predstavili učenci,
ki glasbena znanja nabirajo v Glasbeni šoli
Nova Gorica in Godbeniški šoli Vogrsko.
Prisluhnili pa smo tudi šolskemu pihalnemu
orkestru Vogrsko ter odličnim komornim
sestavom in posameznikom, ki delujejo na
Osnovni šoli Renče in Gimnaziji Nova Gorica.
Poletje je zaznamoval krajevni praznik
Mohorjevo, v sklopu katerega smo skupaj
s Krajevno skupnostjo Renče in domačimi
društvi pripravili pester program prireditev.
Praznovanje se je začelo s srečanjem vaterpolistov veteranov, s katerim smo se spomnili šestdesetletnice prve vaterpolo tekme
na reki Vipavi pod renškim mostom. Sobotno dogajanje smo strnili na prireditvenem
prostoru med starim renškim mostom in
mlinom. Krajani in obiskovalci so tako tek-

movali v zabavnih igrah na vodi, si ogledali
pravo vaterpolo tekmo, se pomerili v zidarskem tekmovanju, na stojnicah prikazali
dogodke iz renške zgodovine, na stojnicah
pripravili, ponudili in pokušali tipične renške jedi in si ogledali razstavo umetniških
del naših slikark in ljubiteljskih umetnic.
Jesenske prireditve so se začele z gostovanjem Kulturnega društva Domovina iz Ospa
s komedijo »Ali ženske zdaj odnehajo ?«.
Tretji pohod po Gregorčičevi poti med Renčami in Gradiščem smo izvedli v oktobru.
Med postankom na Gradišču smo prisluhnili moškemu pevskemu zboru Provox,
učencem osnovne šole in krajanom. V renški kulturni dvorani pa smo nato poslušali
pogovor z našo gostjo, igralko in režiserko,
avtorico primorske trilogije Nedo Rusjan
Bric. Odlomke iz odmevne predstave Kdor
sam do večera potuje skoz svet sta Simona
Gregorčiča predstavila igralca novogoriškega gledališča. V sklopu prireditve smo
izvedli slikarski extempore na temo Simona
Gregorčiča.
Članice Društva žena Prvačina so popestrile večer s predstavitvijo knjige Petra Zorna
Aleksandrinke so prišle domov, ki smo ga
novembra organizirali v domači kulturni
dvorani.

Igralka, režiserka in avtorica odmevne predstave Kdor sam do večera potuje skoz svet je skupaj z igralcema novogoriškega gledališča Blažem Valičem in Gorazdom Jakominom predstavila odlomek iz te predstave
Občinski list / Občina Renče - Vogrsko / april 2013
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Slikarke, članice likovne sekcije društva, so
bile v letu 2012 zelo aktivne. Svoja umetniška dela so razstavljale na razstavah v
Starancanu, Novi Gorici, Kobaridu in Renčah. Sodelovale so na extemporu na temo
Bourbonk ob prazniku vrtnic v Novi Gorici, extemporu v Štarancanu in Drežnici.
Organizirale so extempore v Renčah ob 35.
letnici pobratenja s Štarancanom. V novembru smo se odpravili v Kobarid, kjer smo organizirali odmevno predstavitev društva in

•

Pohvalno je, da se pohoda po Gregorčičevi poti udeležuje veliko mladih

iz krajevnih skupnosti •

Mohorjev praznik je vedno dobro obiskan

sekcije v Hiši Fundacija poti miru v Posočju,
z otvoritvijo razstave slik na temo Simona
Gregorčiča. Slike so nastajale na extemporih
ob Gregorčičevi poti med Renčami in Gradiščem, pa tudi drugje.
Slikarke se redno izobražujejo na celoletnem tečaju. Pod mentorskim vodstvom
prof. Jane Dolenc so osvajale nova znanja
risanja, akvarelnega risanja, akrilnega slikanja in slikanja z oljnatimi barvami. V tečaju
so zajete različne likovne zvrsti od naivnega
slikarstva, kubizma, secesije, stilizacije slike,
slikanja portreta in figure ter sodobno slikarstvo.
V lanskem letu smo nadaljevali s projekti,
ki sicer potekajo več let in so etnološkega
pomena. Dokončujemo projekt Ledinska
imena. Začeli smo z računalniško obdelavo
podlag zemljevidom in pripravo orodij za
pomoč pri vnosu in obdelavi imen. Nekaj
vnosov je že opravljenih, letos sledi predstavitev izdelanega zemljevida.
Ponovno smo spodbudili zbiratelje narečnih
izrazov k zbiranju in ustrezni obdelavi gradiva z željo, da bi izdali Renški slovar. Poiskali
smo že zbrano gradivo in proučili možnosti
za začetek strokovne obdelave gradiva.
V goste smo povabili avtorja in ekipo, ki je
pripravljala izid knjige o Aleksandrinkah v
Prvačini, v renški dvorani smo izvedli predstavitev knjige. S tem smo pridobili znanja
in izkušnje, ki nam pomagajo pri izdaji
knjige o Aleksandrinkah iz Renč, seveda, če
nam bo uspelo pridobiti potrebna finančna
sredstva.
V lanskem letu smo se z veseljem odzvali povabilu lokalnih društev in institucij in
tako sodelovali pri dogodkih v okviru praznovanja 35. letnice pobratenja s Štarancanom, izvedbi praznika rac, prireditvi Zgod-

Ob spominski plošči Simona Gregorčiča je zadonela njegova pesem

Slikarke so v mlinu postavile lepo razstavo

be iz Vipavske doline na Ljubljanskem gradu
in tradicionalnem decembrskem živ-žavu.
Omenjeni dogodki in projekti so plod uspešnega dela članov društva pod vodstvom
upravnega odbora, številnih krajanov in
pomoči lokalnega okolja: Krajevne skupno15

sti Renče, Občine Renče-Vogrsko, domačih
kulturnih in športnih društev, osnovne šole
in sponzorjev. Prisrčna hvala vsem, z željo,
da nam bo lepo tudi v prihodnje.
 Janja Lipušček
Foto: Bogo Rusjan
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Leto 2013 v sekciji podeželskih žena Vogrsko
V začetku leta smo se članice Sekcije podeželskih žena Vogrsko zbrale
na občnem zboru, kjer smo pregledale naše dosedanje delo in sprejele načrt dela za tekoče leto 2013. Z
zadovoljstvom smo ugotovile, da
imamo za sabo uspešno leto. Sekcija je bila zelo dejavna na različnih
področjih, kot so sejmi, razstave,
prirejanje kuharskih in pekarskih
tečajev. Udeležile smo se predavanj
različnih tematik, ekskurzij, sejmov, itd. Podobno angažiranost želimo ohraniti tudi vnaprej, kar smo
sprejele v načrtu dela za tekoče leto
2013.
Prva naša letošnja aktivnost je bila udeležba
na sejmu Expomego v Gorici v februarju,
na katerem je sodelovala naša občina z vsemi društvi. Sekcija podeželskih žena se je
predstavila z dobrim pecivom, ki ga je bilo
možno tudi kupiti.

Ob Goriškem dnevu na sejmu so z naborom
narodnih pesmi nastopile naše pevke ‘Vogrinke’, ki so letos izstopile iz okrilja Sekcije
podeželskih žena in začele svojo pot kot
Ženski pevski zbor Vogrinke.
Občinski list / Občina Renče - Vogrsko / april 2013

In ker ni učinkovitega dela brez dobre
sprostitve in druženja, smo ob prazniku
dneva žena organizirale ekskurzijo po slovenskem in nekoč slovenskem Krasu. Kako
znano področje, bi rekli. Pa ni povsem tako.
Na še tako domačem, neštetokrat prevoženem ozemlju se skriva veliko dragocenosti,
ki smo jih skupaj z vodičko odkrivali na
čudovito sončno soboto v marcu. V Divači smo si ogledale prenovljeno Škrateljevo
domačijo, dom Ite Rine, slovenske filmske
zvezde prejšnjega stoletja, kjer domuje Muzej slovenskih filmskih igralcev. V bližnji
Lokvi so nam predstavili tradicionalni način pridelave kraškega in lokavskega pršuta.
Pripravili so nam degustacijo kraških dobrot, ki jih odlikuje sočnost in polnost značilnega okusa. Pot smo nadaljevale na tržaški
Kras v Bazovico – slovensko vas v zaledju
Trsta. Obiskale smo spomenik bazoviških
junakov, štirih Tigrovcev. Zanimiv utrinek
izleta je vsekakor bil ogled Naravoslovnega
didaktičnega centra v Bazovici, kjer obiskovalec s pomočjo najsodobnejše tehnologije
dobi obširen in natančen vpogled v naravne značilnosti krasa. Nato spet okusi Krasa.
Zapeljali smo se do priznane kmetije Vidali,
kjer redijo krave molznice in imajo domačo
sirarno ter pripravljajo okusne mlečne izdelke. Ob degustaciji smo se v to prepričali. V
Nabrežini, ki je znana po svojem marmorju in cenjenih kamnosekih, smo si ogledali
staro vaško jedro ob domačiji pesnika Iga
Grudna. Zaključile smo v Sesljanu, v gradu
Devin, ki je poseben po tem, da v njem še
vedno prebivajo plemiči, in v katerem se nahaja energetski izvir reke Timav – ponovni
izvir reke Reke, ki ponikne v Škocjanskih
jamah.
Vredno ogleda in okušanja.
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Ob bližajoči se veliki noči pa smo članice
sekcije, tako kot je bilo ob enakem dogodku že v preteklem letu sklenjeno, ponovno
pripravile razstavo velikonočnih jedi. Tokrat smo imeli možnost občudovati pester
nabor potic in čudovito okrašene pirhe, pa
tudi druge velikonočne dobrote in domače
ročno izdelane dekoracije. Igrivi dodatek so
bili pisani izdelki vogrinskih osnovnošolcev.
Kot zanimivost razstave pa sta vsekakor bila
likovna izdelka, slika ter kamnita skulptura
domače cerkve domačih avtorjev Zdravke
Komic in Samuela Gregoriča.
Odprtje razstave je obogatil kratek kulturni program, v katerem so sodelovali Ženski
pevski zbor Vogrinke z izborom ljudskih
pesmi ter učenci podružnične osnovne šole
s prepričljivo zapetimi otroškimi pesmicami ter razgibanim plesom, za kar sta poskrbeli mentorici Lucija Gregorič in Katarina
Tischer Gregorič. K besedi je bil povabljen
domači župnik Cvetko Valič, ki je spregovoril o simboliki velikonočnih jedi.
 Darja Fornazarič
Foto: Ana Bric, Ana Gregorič, Sergio Marini,
Darja Zorn, Anja Baša in Tatjana Marvin
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Slovenski kulturni praznik v
Godbeniški šoli Vogrsko

Ljudske pesmi so pomemben del
naše kulturne dediščine, zato je
prav, da jih ohranjamo in posredujemo najmlajšim. Besedila teh pesmi ponujajo različna sporočila in
tudi napotke za življenje. Njihov ritem je včasih počasen, otožen, drugič pa vesel in razigran. In ker so
takšni tudi učenci Godbeniške šole

je pesem Slovenec sem. S petjem in glasbo
so nas nastopajoči tako rekoč popeljali skozi
Slovenijo. Slišali smo znane pesmice: Marko
skače, Jager pa jaga, Čuk se je oženil ...in še
mnoge druge. Prisluhnili pa smo tudi Evi
Ivani Fabčič in Meti Vodopivec, ki sta se
predstavili s tekmovalnima skladbama. Ti
skladbi sta zaigrali še 20.februarja na regijskem tekmovanju mladih glasbenikov Primorske in zanju prejeli srebrno priznanje.

Vogrsko, smo se letos odločili, da
slovenski kulturni praznik praznujemo malce drugače. Na internem
nastopu so učenci igrali individualno in tudi v različnih zasedbah.
Učenci, ki obiskujejo nauk o glasbi,
pa so zapeli dve slovenski pesmi.

Namen ljudskih pesmi v preteklosti je bil
povezovanje ljudi, krepitev njihove zavesti in
pripadnosti narodu. Zato je tudi prav, da jih
cenimo in spoštujemo ter predajamo našim
potomcem. Veseli smo, da smo s tem „slovenskim popoldnevom“ zvabili nasmeh na
ustnice. Prepričani pa smo, da je ta nastop v
poslušalcih prebudil spomine na otroštvo in
brezskrbne dni. In ker smo želeli, da bi bil to
prav poseben dan, smo za to priložnost razstavili še risbice, ki so jih na temo slovenskih
pesmic narisali učenci godbeniške šole.

Kot se za ta praznik spodobi je kot prva zazvenela Prešernova Zdravljica, sledila pa ji

 Valentina Gregorič Saksida
Foto: Jasna Živec

Učenke Godbeniške šole Vogrsko uspešne na
tekmovanju
Regijskega tekmovanja mladih
glasbenikov Primorske, na katerem
je tekmovalo kar 116 učencev, so se
v kategoriji klarineta in saksofona
dne 20. 2. 2013 udeležile tudi tri
učenke Godbeniške šole Vogrsko.
Na tekmovanju, ki se je izvajalo v
Glasbeni šoli Sežana so, pod mentorstvom Tomaža Škamperleta,
Godbeniško šolo Vogrsko zastopale Eva Ivana Fabčič, Meta Vodopivec in Petra Jarc, Neva Klanjšček pa
jih je spremljala na klavirju.

Eva Ivana Fabčič – Foto: Erika Fabčič

Meta Vodopivec – Foto: Damijan Vodopivec

Petra Jarc – Foto: Nataša Jarc

Učenke so bile zelo uspešne in si zaslužijo
vso pohvalo. Eva Ivana Fabčič je za svoj nastop v kategoriji 1a–klarinet prejela 85,67
točk, Meta Vodopivec pa 84,00 točk v kategoriji 1b-klarinet. Obe sta prejeli srebrno
priznanje.

Doseženi uspehi Eve Ivane, Mete in Petre
izkazujejo, da v Godbeniški šoli Vogrsko
učenci pridobijo kvalitetno glasbeno znanje.
Z udeležbo na tekmovanju se ne le bogati
proces izobraževanja, temveč tudi pospešuje in širi zanimanje za glasbo. Medsebojno
druženje in sodelovanje mladih godbenikov
krepi njihovo pripadnost glasbenemu svetu
in jih spodbuja k nadaljnjemu delu in napredku.

Še bolje pa se je odrezala Petra Jarc, saj je
v tekmovalni kategoriji 1c-saksofon prejela
92,67 točk in s tem zlato priznanje. To je
Petri tudi omogočilo udeležbo na Državnem
tekmovanju mladih glasbenikov Slovenije,
ki je 13. 3. 2013 potekalo v Glasbeni šoli
Krško. Kljub močni konkurenci je Petra tam
dosegla 89,40 točk in s tem bronasto plaketo.
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Mlade godbenice - iskrene čestitke za dosežene rezultate!
 Valentina Gregorič Saksida
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Zbor članov DU BukovicaVolčja Draga
Marca letos je potekel štiriletni mandat
članom upravnega in nadzornega odbora
ter članom častnega razsodišča. Zato smo
na zboru članov DU 23. marca izvolili tudi
nove predstavnike društva. Za predsednico
DU Bukovica-Volčja Draga je bila ponovno
predlagana in izvoljena Renata Tischer. Pri
nadaljevanju vodenja društva ji želimo še
veliko uspehov.
Po končanem uradnem delu in kratkem nastopu našega pevskega zbora MePZ Klasje,
Bukovica-Volčja Draga, smo se, kot ponavadi, še kar nekaj časa zadržali ob glasbi, plesu
in prijetnem druženju.
 Albinca Pisk
Foto: Bogo Rusjan

Krepko smo že zakorakali v leto
2013, vendar je mesec marec tisti,
ko se dokončno pokažejo rezultati
preteklega leta, tako finančno poslovanje kot tudi izpolnjeni projekti
za preteklo leto.
Člani Društva upokojencev Bukovica-Volčja Draga smo 23. marca ob našem srečanju
z zadovoljstvom ugotavljali, da smo v letu
2012 dobro delali.
Vse, kar smo za leto 2012 želeli pripraviti,
smo uspešno izpeljali, zlasti smo zadovoljni,
da nam je 25. maja dobro uspelo pripraviti
praznovanje 60-letnice društva, le dva tedna
kasneje pa še revijo upokojenskih pevskih
zborov severne Primorske, ko smo gostili 12
pevskih zborov in s tem skoraj 300 pevcev.
Dobro se je prijel tudi projekt »Nikoli ni prepozno, da izvemo in se naučimo nekaj novega o….«, saj smo kuhali, vrtnarili, sodelovali
v delavnici ročnih del, izdelovali voščilnice
in adventne venčke, spoznavali zdravilna zelišča, se pod mentorstvom iz društva »Mladi
Renče-Vogrsko« spoprijemali z novo tehnologijo. Vse te in podobne nove dejavnosti bomo nadaljevali tudi v tem letu. Naše
člane in članice bi radi motivirali, da bi še v
večjem številu prihajali na taka srečanja, za
letos pa načrtujemo še več poudarka tudi na
gibalni kulturi, se pravi pohodom, športu in
rekreaciji.
V našem društvu je po podatkih za 31. Decembra 2012 bilo vpisanih 323 članov, 137
moških in 186 žensk. V DSO-jih je bivalo
5, žal pa je v letu 2012 umrlo kar 12 naših
članov.
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Sadovi prostovoljskega dela Društva
upokojencev Renče v letu 2012
Na marčevskem zboru članov smo
renški upokojenci pregledali in
ocenili delovanje v preteklem letu
in ugotovili, da smo Evropsko leto
aktivnega staranja in solidarnosti
med generacijami 2012 počastili
in proslavljali s številnimi organiziranimi prostovoljskimi akcijami in dejavnostmi namenjenimi
svojemu članstvu in širši skupnosti
(socialni program Starejši za starejše in program Krajevno medgeneracijsko središče HIŠA PRAVIH
SREČANJ).
Skozi celo leto smo bili v neposrednem stiku s svojimi člani preko poverjenikov in
prostovoljcev programa Starejši za starejše.
Posebno pozornost namenjamo že vrsto let
starejšim nad 80 let in vsem, ki so se preselili
v domove upokojencev. Drobnih pozornosti
in naših obiskov so zelo veseli, saj s tem prinašamo sporočilo, da niso odpisani in da še
vedno pripadajo naši vaški skupnosti.
Številnim upokojencem smo ob uveljavitvi zloglasnega varčevalnega ZUJFa nudili
pravno pomoč in podporo pri pisanju ugovorov ob znižanju pokojnin.
Člani društva (balinarji, ribiči, reševalci
križank) so se odlično izkazali na regijskih
športnih igrah DU Severne Primorske, balinarke so zmagale in se uvrstile na državno
prvenstvo. Sodelovali smo na številnih prijateljskih turnirjih v regiji in Italiji.
Organizirali smo dva izleta , v Vicenzo in v
Limski kanal.
Praznovali smo 60. obletnico organiziranega delovanja, pripravili svečanost, na

kateri smo vsem zaslužnim članom podelili
priznanja za njihov prispevek k razvoju in
uresničevanju poslanstva društva v minulem obdobju.

Renče in Gradišče nad Prvačino. Naših obiskov so zelo veseli, saj mnogi, ki živijo sami,
pogrešajo družbo. Trem osebam smo preko
Klasa organizirali pomoč na domu.

V sodelovanju z društvoma Bukovica-Volčja
Draga in Vogrsko smo sredi oktobra v Renčah
pod pokroviteljstvom župana organizirali
četrto srečanje upokojencev naše občine.

V program Krajevno medgeneracijsko
središče HIŠA PRAVIH SREČANJ Renče
je bilo vključenih 234 oseb. Organizatorji in
izvajalci raznolikih dejavnosti v Hiši smo
večinoma prostovoljci, 36 v preteklem letu,
stari od 14 do 73 let. Jeseni smo zaposlili
javno delavko, saj je program živ, se spreminja in dopolnjuje v skladu s ponudbo in
povpraševanjem zainteresiranih obiskovalcev (zlasti starejših in srednje generacije) in
deluje kot nekakšno malo socialno podjetje.
V Hiši smo organizirali tri računalniške
tečaje v sodelovanju z LUNG-om, KOPO-m in SIMBIOZO. Zaživel je Cyber kotiček
in individualno učenje. Dobro so obiskane
vodene rekreativne dejavnosti, telovadba za
starejše, nordijska hoja, pohodniška skupina. V krožkih in ustvarjalnih delavnicah
klekljajo, kuhajo, spoznavajo zdravila zelišča, okrasne rastline, slikajo, pojejo, oblikujejo razne izdelke iz različnih materialov. Na
predavanjih, pogovorih spoznavamo potre-

Na konferenci »Aktivni starejši soustvarjamo prijazno skupnost« v Bukovici (osrednji dogodek na severnem Primorskem posvečen evropskemu letu) smo spregovorili o
položaju starejših in o priložnostih za dejavno staranje ter povezovanje generacij. Predstavljenih je bilo pet modelov dobre prakse,
tudi naša Hiša pravih srečanj, ki s podporo
občine in krajevne skupnosti deluje že peto
leto.
V programu Starejši za starejše - Starejši
za višjo kakovost življenja doma (nacionalni program, nosilec ZDUS) je ekipa 24
prostovoljcev društva spremljala 294 oseb
starejših nad 69 let, ki živijo na območju KS
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be ljudi z invalidnostjo-slepoto, gluhoto.
Medgeneracijsko sodelovanje pletemo z
mladimi iz vrtca in šole – tematska srečanja
v Hiši, kulturne prireditve, počitniško varstvo in ŽIV-ŽAV, varovanje otrok na poti v
šolo, zbiranje starega papirja… Še posebej
nas bogati sodelovanje s petimi študentkami, prostovoljkami, ki so se aktivno pridružile izvajanju naše dejavnosti.
V sodelovanju s Slovensko filantropijo smo
spomladi organizirali usposabljanje za
mentorje in organizatorje prostovoljskega

iz krajevnih skupnosti •

Dosežke aktivnega in predanega dela društva, ki deluje v Občini Renče-Vogrsko,
smo predstavili in promovirali na različnih dogodkih posvečenih Evropskemu letu
aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti v Novi Gorici, Mariboru, Ljubljani; okrogle mize, festivali, reportaža na TV
Slovenija.
Konec avgusta sta se nam na zaključni slovesnosti poletnega počitniškega živ-žava
pridružila dva ugledna gosta iz tujine
Lucy AKHTAR in Tony IVEN, predstavnika nevladne organizacije CHILDREN
in WALES, Plant yng Nghymoru, ki se
ukvarja z razvojnimi vprašanji v dobrobit
otrok in je nosilec evropske raziskave o vlogi starih staršev pri skrbi za otroke. Bila sta
gosta Zveze društev upokojencev Slovenije
in sta poleg murskosoboške HIŠE SADEŽI
DRUŽBE obiskala tudi našo HIŠO PRAVIH
SREČANJ, v kateri smo prav ta poletni čas
v ŽIV-ŽAVu živeli medgeneracijsko sožitje
otroci in starejši (od 4 do 66 let).
Naše dosežke so opazili, ocenili in nagradili s priznanji:
Priznanje za NAJ nevladna organizacija po
mnenju strokovne komisije v goriški statistični regiji v letu 2012, Fundacija BiT Planota
Plaketa ZDUS in plaketa PZ DU SP za šestdesetletno delovanje.

dela v programu Starejši za starejše naše regije; jeseni pa usposabljanje za prostovoljsko delo v humanitarnih organizacijah, za
prostovoljce upokojenskih društev, Karitasa
in Rdečega križa naše občine.

Lepo je bilo na Šala

Prostovoljsko, neplačano, delo je gradivo
in vezivo delovanja našega društva. V minulem letu je 36 prostovoljk in prostovoljcev opravilo skupaj 2379 ur prostovoljskega
dela!
 Tekst in foto: Zmaga Prošt

Vipavska dolina je dežela burje ter
prijaznih, z raznimi talenti obdarjenih ljudi. Pomladi gojijo zgodnjo zelenjavo, poleti vsega po malem, jeseni obirajo sadje in meljejo
grozdje, zimski čas pa je namenjen
mesninam. Klobaskam, vratovinam, pancetam na tak in drugačen
način, tudi pršutu seveda. Naši ta
stari pa pravijo, da je najtežje narediti dober šalam. Izbrati je treba najboljše meso, pa ta trd špeh s
hrbta, vse skupaj narezati z najboljšimi noži, da se masa ne spacka,
ter ravno prav začiniti. Potem pa v
klet, ki mora biti ravno prav vlažna
in ravno prav suha. In ravno prav
hladna, a ne preveč, da bi se šalami
lepo delali.
In potem pride enkrat konec marca njihov
čas. Ko so suhi, a še vedno sočni. Da ne
omenjam okusa.
In takrat se vsak pravi mojster rad pohvali
s »ta svojimi«. Nekateri doma v krogu prijateljev, nekateri pa jih prinesejo tudi na
šalamijado v Renče.
Letos smo jo člani Društva za kulturo,
turizem in razvoj, ob znatni podpori
Krajevne skupnosti Renče in naše občine,
v Renčah organizirali že četrtič. V oceno
smo prejeli kar šestindvajset tekmovalnih
šalamov, med njimi tudi divjačinske. Torej
lahko brez pomišljanja zaključimo, da se je
stvar med ljudmi zelo lepo prijela.
Prvi del ocenjevanja je v popoldanskem času
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amijadi v Renčah

opravila strokovna komisija, ki so jo sestavljali uveljavljeni in izkušeni mojstri Davorin
Škarabot, Adam Stibilj, Bogdan Soban in
Fabjan Vičič. Vsakemu šalamu so podelili
točke za zunanji videz, izgled prereza, pri čemer so ocenjevali strukturo, barvo in čvrstost ter konsistenco. Seveda pa je k skupni
oceni največ doprinesel ustrezen vonj in
okus šalama.
Izbrali so najboljše tri šalame, ki pa so za
obiskovalce ostali skrivnost vse do večerne
razglasitve rezultatov. Pravijo, da so imeli
izredno težko delo, saj je letošnja letina zelo
kvalitetna.
Ko se je dan prevesil v noč, smo šalamijado
odprli za obiskovalce. Na odru dvorane so
bili »tekmovalci« postavljeni na ogled in
seveda namenjeni tudi pokušini - tako na
samo ali pa z rezino odličnega domačega
kruha, ki sta ga spekla Florjan Sivec in
Franko Arčon. Seveda pa je tudi obiskovalce čakalo odgovorno delo. Svoj glas so lahko oddali najboljšemu šalamu, tisti z največ

glasovi pa so postali zmagovalci občinstva.
Ko so od večine šalamov ostale samo še
špage, smo zaključili z ocenjevanjem. Vajeti
je v roke prijela dinamična voditeljica Ingrid Kašca Bucik, napetost je naraščala, saj
se je bližala razglasitev rezultatov. Za začetek so bili vsi tekmovalci povabljeni na oder,
kjer so iz predsedniških rok Janje Lipušček
in Boruta Zorna prejeli priznanja in spominsko nagrado, predstavnik strokovne komisije Adam Stibilj pa je zbranim namenil
kratek komentar letine. Sledila je razglasitev.
Prva tri mesta so po oceni strokovne komisije osvojili:
• Dejan Medvešček iz Žigonov
• Dušan Mozetič iz Renškega Podkraja
• Davorin Radikon iz Kozane v Goriških
brdih
Najboljše ocene občinstva pa so prejeli šalami, ki so jih pripravili:
• Stanko Morando iz Renškega Podkraja
• Simon Besednjak iz Oševljeka
• Borut Zorn iz Martinučev
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Letos smo prvič razglasili tudi najboljšega med divjačinskimi šalami. Ker je bila v
omenjeni kategoriji konkurenca manjša,
smo razglasili le najboljšega po obeh ocenjevanjih. Prvo mesto si je tako po oceni
strokovne komisije prislužil Darjo Kante iz
Merljakov, prvo mesto po oceni občinstva
pa Žarko Sulič iz Oševljeka.
Najboljši pridelovalci šalamov po oceni
strokovne komisije in po oceni publike so
bili nato še posebej nagrajeni s nagradami,
ki so jih prispevali naši sponzorji Vitanest
d.o.o., Agraria Koron, Potujoča Ribarnica
Arčon, Trgovina Siedra, Kristal d.o.o., Vrtnarstvo Lija, Vrtnarstvo Marvin, Kmetija
Radikon, Gostilna Rotonda, KGZ Drevesnica Bilje, Avtošola Marus in Vrtnarstvo Štokelj-Vrtovec.
Organizatorji šalamijade bi se na koncu
radi zahvalili vsem, ki ste prinesli šalame na
ocenjevanje in pokušino.
Na snidenje konec marca 2014!
 Damjan Lipušček
Foto: Darjo Kodrič in Ana Lipušček
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Šolski sklad na OŠ Renče
Namen šolskega sklada, ki je bil ustanovljen novembra 2008 in se je v letošnjem letu razširil še na vrtec, je:
• pridobivanje sredstev iz prispevkov fizičnih in pravnih oseb, donacij, zapuščin in
iz drugih virov;
• financiranje dejavnosti, ki niso sestavina
izobraževalnega programa oziroma se ne
financirajo iz javnih sredstev;
• nakup nadstandardne opreme;
• zviševanje standarda pouka oziroma
vzgojno-izobraževalnega procesa;
• pomoč socialno šibkim otrokom in učencem;
• spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti učencev.
Pridobljena sredstva morajo biti porabljena
samo za namen, za katerega so bila zbrana,
in se vodijo na posebnem računu zavoda.
S sredstvi šolskega sklada upravlja Upravni
odbor šolskega sklada.
Velik del sredstev šolskega sklada je bil zbran
na prireditvi ob 60-letnici Rdečega križa v
Renčah in je namenjen pomoči učencem iz
socialno šibkejšega okolja.

pljenih 13
a sklada je bilo ku
Iz sredstev šolskeg
čevljev za
parov smučarskih
parov smuči in 11
bo smupotrebnih za izved
otroke vrtca in šole,
ske šole v naravi.
čarskih tečajev in zim

V letu 2012 smo zbrali 466 EVROV z zbiranjem starega papirja, 144 EVROV je bilo
zbranih s prostovoljnimi prispevki na novoletnem Živ-žavu, 2.000 EVROV pa so prispevala podjetja in posamezniki.
V tem šolskem letu prejema iz šolskega sklada subvencijo za plačilo kosil 10 učencev,

šolske ekskurzije in plačljive šolske dejavnosti se subvencionirajo 4 učencem, 3 učenci
pa so bili upravičeni do subvencije za šolo
v naravi.
Vsem donatorjem v šolski sklad se zahvaljujemo.
 UO Šolskega sklada OŠ Renče

Vse, ki želite darovati sredstva za Šolski sklad OŠ Renče, vabimo, da jih nakažete na
TRR: 01401-6000000018, OŠ Renče - ZA ŠOLSKI SKLAD

Šolski občinski parlament

V torek, 12. marca, smo imeli na OŠ Renče občinski šolski parlament.
Na parlamentu smo se zbrali predstavniki učencev posameznih razredov
naše šole (OŠ Renče in POŠ Bukovica), ravnatelj Bogomir Furlan, župan
Aleš Bucik, podžupan Radovan Rusjan ter vodja oddelka za družbene
dejavnosti Vladka Gal Janeš.
Osrednja tema letošnjega parlamenta je bila
»odraščanje«.
Na začetku sta učence nagovorila župan in
ravnatelj. Sledil je pregled zapisnika lanskega
šolskega občinskega parlamenta. Učenci smo
županu podali predloge, ki so se navezovali na izboljšanje življenja na šoli ter v kraju.
Občinski list / Občina Renče - Vogrsko / april 2013

Predlogom je župan z veseljem prisluhnil.
Sledilo je poročanje o tem, kako smo temo
»odraščanje« obravnavali na naši šoli, kje
učenci v današnjem času vidimo pasti in
kje radosti odraščanja. Ugotovili smo, da je
računalnik bistveno vplival na odraščanje
mladih nekoč in danes. Sestanek parlamenta
22

so nam popestrili učenci 7. a s predstavitvijo
njihovih pogledov na mladost in odraščanje.
Bilo nama je v čast, da sva vodili zasedanje
občinskega šolskega parlamenta. Morava pa
priznati, da je bilo vodenje parlamenta zahtevno, predvsem zaradi odgovornosti, ki sva
jo ob tem čutili. Prepričani sva, da nama bo
ta izkušnja v življenju koristila.
Vsi skupaj verjamemo, da nam bodo župan
in njegovi sodelavci vsaj delno omogočili
uresničiti naše želje.
 Ula Zorn, Maja Milatovič
Foto: Bogomir Furlan
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Pripoved učiteljice Marice
12. marca nas je obiskala učiteljica
iz vrtca z imenom Marica. Opisala
nam je, kako je kot deklica hodila
v šolo. Predstavila nam je različne
igre in zanimive dogodivščine.
Ena izmed iger, ki so se jo igrale deklice,
je bila igra s kamenčki. Tisti igri so pravili
»kokčanje«. Fantje so se raje igrali »zemljo
krast«. Vsako jutro je njihova mama zakurila peč na drva, pomolzla kravo in poklicala otroke, naj vstanejo. Čakal jih je črn kos
kruha in kava. Ko so pojedli, so se odpravili
v šolo. Do šole je bila slaba ura hoje. Vsak
dan so šolarji hodili z veliko košaro na drugi
konec vasi po malico.
Marici smo zelo hvaležni, ker nam je povedala veliko iz njenega otroštva.
 Žiga Češnovar in Tine Vodopivec,
3.A razred

Razstava velikonočnih jedi in
izdelkov na Vogrskem
Velika noč je eden najpomembnejših krščanskih praznikov. Kristjani na ta dan praznujemo Jezusovo
vstajenje od mrtvih. Datum Velike
noči ni stalno določen v koledarju,
ampak ga moramo vsako leto računati po luninem koledarju.
Velikonočne šege in navade so globoko zakoreninjene v nas in se od vasi do vasi razlikujejo. Pomemben del praznovanja so tudi

velikonočne jedi, okrog katerih imajo gospodinje veliko opraviti.
Na Vogrskem so se tako, že drugo leto zapored, zbrale gospodinje iz vasi, ki vsako leto,
teden pred praznikom, pripravijo razstavo
velikonočnih jedi. Razstavo obogatijo tudi
krajani, izpod rok katerih nastajajo unikatni
in čudoviti izdelki.
Vsako leto dobijo svoj kotiček tudi šolski
otroci, ki s svojimi učiteljicami izdelujejo
najrazličnejše umetnije. Tako smo letos izdelali kokoške iz papirja, piščančke iz stor-

Velikonočni izdelki otrok

žev, zajčke iz lesa in zajčke iz plastičnih lončkov, glinene posode, košarice iz leskovih vej
in okrasili velikonočna jajčka z barvanjem
in lepljenjem.
Otroci so popestrili tudi kulturni program
ob otvoritvi razstave, kjer so peli, plesali in
recitirali pesmi o pomladi. V upanju, da bo
le prišla v vas.
 Tx in Foto: Katarina Tischer Gregorič

Učenci 1. razreda z izdelki
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Velikonočna delavnica
Članice sekcije Verižna reakcija je
zajelo velikonočno vzdušje, zato
smo se odločile, da pripravimo
ustvarjalno velikonočno delavnico.
V petek, 29. marca, smo se zbrali v
jedilnici Podružnične osnovne šole
v Bukovici.
Tu se je našel prostor za vse male in velike umetnike. Delavnice so se razveselili predvsem naši najmlajši, a so se jim pri
ustvarjanju pridružili tudi starši. In kaj smo
pravzaprav počeli? Barvali in okraševali velikonočne pirhe, seveda. Jajca iz različnih
materialov smo pobarvali in poslikali z raznolikimi velikonočnimi motivi, pri čemer
smo uporabljali servietno tehniko. Za barvanje smo uporabili paleto barv in vsak si
je lahko izbral najljubšo. Na koncu pa smo

jajčka posuli še z bleščicami. Ker domišljija
ne pozna meja so bili končni izdelki čudoviti. Ob koncu prijetnega dela smo se posladkali še z potico in čokoladnimi jajčki.
Vsi obiskovalci delavnice, ne glede na leta,
smo se ob prijetnem druženju in poslikavi
pirhov zabavali. Upamo, da se naslednje leto
spet zberemo in skupaj podoživimo lepe trenutke velikonočnih praznikov.
Naslednjič pa se nam lahko pridružite, 20.
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aprila, ko bomo spet organizirali čistilno
akcijo in poskrbeli za čistejše okolje v naši
občini. Poleg tega pa se bomo pozabavali še
na delavnicah recikliranja odpadkov, kjer
bomo tekmovali v veščinah ločevanja smeti.
Upamo, da se boste tega dogodka udeležili v
čim večjem številu.
 Sekcija Verižna reakcija
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Razstava izdelkov otrok vrtca Renče in vrtca
Bukovica
Vrtca Renče in Bukovica sta v avli
občine Renče-Vogrsko pripravila
razstavo otroških izdelkov. Izdelke
so tekom leta ustvarile pridne roke
otrok iz vseh sedmih skupin obeh
vrtcev. Otvoritev razstave je bila v
sredo, 27. marca.
Na otvoritvi so nastopili otroci skupin Čebele in Mavrice. Predstavili so se z deklamacijami in glasbeno-plesnimi točkami.
Razstavo lahko obiščete v času uradnih ur
občine Renče-Vogrsko.
Lepo vabljeni!

 BL
Foto: Bogomir Furlan
Matjaž Bizjak

Pomlad, pesmica Žige Češnovarja, učenca 3. razreda OŠ Renče
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Začetki kotalkarske sezone

Uršič je bila četrta.
Med starejšimi deklicami so vseh
prvih sedem mest osvojile renške tekmovalke v naslednjem vrstnem redu od najboljše; Jessica
Marka, Lana Pregelj, Vanessa
Šuligoj, Zoja Muhič, Lana Muhič, Tamara Kerševan in Lea
Arčon.
Podelitvi je sledilo tekmovanje za
Pokal račk, na katerem so renški
kotalkarji ponovno osvajali odličja. Prvo mesto, vsak v svoji kategoriji, od začetnikov do starejših
deklic, so osvojili Hana Berginc,
Žiga Češnovar, Ivana Štrukelj
in Vanessa Šuligoj, drugo mesto
so si prislužili Erin Gorjanc, Gal
Briški Čoklc in Nika Uršič. Na
tretji stopnički pa so stali Ivana
Osojnik Kerševan, Valentina
Gorkič in Polona Lestan.

Tekmovanje za Pokal Slovenije v umetnostnem
kotalkanju za leto 2012 se
je uradno zaključilo v nedeljo 10. marca v Renčah z
uradno objavo rezultatov
in s podelitvijo priznanj.

Berginc Heuffel z osvojenim
prvim mestom, Ivana Osojnik
Kerševan s tretjim, Erin Gorjanc je bila četrta, Izza Briški
Čoklc peta, Gaja Stepančič deseta in Katarina Repše štirinajsta.

Gorkič četrta in Neža Petrovčič Teden kasneje so se mladi šporpeta.
tniki preizkusili v tekmovanju v
obveznih likih. Odličja so osvoV kategoriji »D« je na drugi sto- jili naslednji tekmovalci Žiga
pnički stala Polona Lestan, Nika Češnovar, Karin Uršič, Polo-

Najboljša v kategoriji cicibani sta
bila Žiga Češnovar, ki je bil prvi
in Rok Fajt, ki si je prislužil drugo mesto. Med cicibankami sta
bili Lia Dobrila peta in Karin
Uršič šesta.

Tekmovanje za Pokal Slovenije se
odvija celo tekmovalno sezono.
V točkovanje je vključenih šest
tekmovanj. Poteka pa za mlajše
kategorije, to so začetniki, cicibani, mlajški dečki in deklice, sta- Kot mlajši deček se je najbolje
rejši dečki in deklice ter skupini uvrstil Nejc Stepančič z drugim
D in E.
mestom. Mlajše deklice so bile
uvrščene v naslednjem vrstnem
Med začetniki so se najbolje od- redu; Urška Furlani prva, Ivarezali Gal Briški Čoklc in Hana na Štrukelj druga, Valentina
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na Lestan, Zoja Muhič, Natan Muhič, Jessica Marka, Jan
Kerševan, Tanita Kaja Černe
in Lucija Mlinarič zlato, Ivana
Štrukelj, Lana Pregelj in Ana
Turel srebro ter bron Nika Uršič, Lana Muhič in Aneja Klaut.

prijaznostjo gostiteljev. Posebej
prijetno presenečeni so bili glede
gostiteljevega poznavanja Renč
in renškega kluba.

Kot vsako leto za velikonočne
praznike so se kotalkarji udeležili tekmovanja WISP, ki je bilo
tudi letos, tako kot lani, v italiOmenjeni tekmovanji sta bili v janskem Trevizu.
Renčah, poleg tega so se renški
kotalkarji udeležili tudi dveh Kotalkarji se intenzivno pripratekmovanj v Italiji. Tretjega vljajo na tekmovanja, ki sledijo v
marca so gostovali v Rimu, pri nadaljevanju sezone.
tamkajšnjem klubu, kjer so bili
 MR
zelo lepo sprejeti. Navdušeni
so bili nad gostoljubnostjo in

Tekma za pokal Slovenije
V Renčah se je odvijala
četrta tekma in finale pokala Slovenije za leto 2013
Na kotalkališču v Renčah je v
prijetnem vzdušju potekala finalna ekipna tekma za pokal Slovenije. Zbralo se nas je 33 ekip iz
Gorenjske in Primorske. Da je
tekma uspela, so zaslužni predvsem člani sekcije Goletrjev in
pomočnikov, ki so nam pri delu,
ki ga ni bilo malo, pomagali.
Predvsem se moramo zahvaliti
prijateljem iz Renškega Podkraja
ter Vladki, Mladenu, Alenki in
Valterju.
Na zaključku nas je pozdravil naš
župan Aleš Bucik in nam zaželel
tudi v bodoče veliko uspehov pri
organizaciji, druženju in tekmovanju. Sodeloval je tudi pri podelitvi priznanj in pokalov.
Organizacija tekmovanja je odvisna tudi od stroškov. Da smo tekme lahko izpeljali, so nam pomagali naši zvesti sponzorji in sicer
Občina Renče-Vogrsko, Shidll,
Klavdij Turel, Aldo Mozetič,
Rusjan Radovan, Kotalkarski
klub, nogometno društvo Partizan, Šola vožnje Marus, Nevo
Pregelj in še mnogi drugi..
Rezultati tekmovanja so:
Skupno ekipno 1. mesto K-print
1, 2. mesto ŠD Senica 1 in 3. mesto Restavracija Lesce
Skupno posamezno 1. mesto
27

Vinko Hribar, 2. mesto Slavko Markun in 3. Mesto Andrej
Kunstelj
Od naših primorskih ekip društva Škulja so bili najboljši v skupnem seštevku Goletrji 1 (sedmo
mesto), posamezno pa je bil najboljši Klavdij Turel.
 Radovan Rusjan
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Državno prvenstvo v skokih z male
prožne ponjave

Koper, 3. februarja 2o13

Občni zbor Športnega društva Partizan Renče

V Kopru je potekalo državno prvenstvo v skokih z male prožne
ponjave. Tudi letos je društvo
zastopala skupina več kot 60 tekmovalcev. Predvsem smo veseli,
da se tekmovanj udeležuje tudi
pomlajena ekipa cicibanov. Rezultati, ki so jih dosegli naši člani, pa so naslednji. V kategoriji
cicibank je slavila Petra Arčon
ekipno so cicibanke zasedle 3.
mesto. Mlajše deklice so ekipno
osvojile 6. mesto. Mlajši dečki so
bili ekipno tretji. Starejše deklice
so tokrat za las zgrešile stopničke in bile so četrte. Starejši dečki so ekipno slavili prvo mesto.
Posamezno pa so osvojili David
Peras 2. mesto, Miha Pregelj 3.
mesto, Jan Ferjančič 4. mesto in
Tomi Zavadlal 6. mesto. Mladinci so ekipno zasedli 2. mesto,
posamezno je Jure Klinec osvojil
6. mesto. V pokalu Slovenije je v
kategoriji mlajših dečkov Aljaž
Ferjančič osvojil 4. mesto, v ka-

V kulturni dvorani v Renčah je
26.marca. potekal občni zbor
našega društva, ki deluje že vse
od leta 1947. Staremu upravnemu odboru društva se je iztekel
4- letni mandat, zato je bila ena
izmed točk občnega zbora tudi
volitev novih članov. V minulem mandatu je bil predsednik
društva približno dve leti Dragan Zorn, od leta 2011 dalje pa
društvo vodi Igor Ferjančič. V
minulih štirih letih smo naredili
kar nekaj velikih korakov, med
katerimi so najbolj vidni:
od Ministrstva za šolstvo in
šport smo pridobili status društva, ki deluje v javnem interesu
na področju športa;
v okviru projekta Zdrav življenjski slog smo v društvu za določen čas treh let zaposlili prof.
športne vzgoje Saro Čotar;
Gimnastična zveza Slovenije
nam je dodelila status regijske
pisarne za primorsko regijo;
prvi v Sloveniji smo organizirali
državno prvenstvo v skokih na
veliki prožni ponjavi, ki je potekalo v Renčah. Skoki na veliki
prožni ponjavi so olimpijska disciplina od leta 2000.
Na občnem zboru so bili v nov
upravni odbor društva izvoljeni: Alenka Cotič, Barbara
Špacapan, Boris Pregelj, Borut
Zorn, Egon Pregelj, mag. Igor
Ferjančič, Igor Šinigoj, Jurij
Arčon, Martina Bizjak, Matjaž
Lukežič, Nikola Vidić in Simona Saksida. Imenovan je bil tudi
nov nadzorni odbor društva v

tegoriji starejših dečkov pa je Jan
Ferjančič osvojil 1. mesto, Miha
Pregelj 2. mesto, Tomi Zavadlal
5. mesto in David Peras 6. mesto.
Več na. http://www.sd-partizan-rence.si/
 Tekst in foto: Boris Pregelj
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sestavi: Robert Mozetič, mag.
Dragan Zorn in dr. Boštjan
Bremec. Sestava disciplinske
komisije ostaja nespremenjena
v zasedbi: Robert Peras, Alenka Vidić in Srečko Mozetič.
Za vso pomoč v minulem mandatu se zahvaljujem KS Renče, Občini Renče-Vogrsko, OŠ
Renče, vsem članom upravnega
odbora, staršem otrok, trenerjem in vsem posameznikom,
ki jih je enostavno preveč, da bi
vse našteli.
Naša prva naloga ostaja tudi v
bodoče poskrbeti za vsakega našega člana, da bo dosegel največ,
kar zmore, in da ga, ne glede na
morebitne težave, nikakor ne
izgubimo na poti do cilja. Ker
pa je v okviru našega društva
organizirana tudi rekreacija za
odrasle, skrbimo za ohranjanje
dobre telesne kondicije in vitalnosti tudi v tretjem življenjskem
obdobju. Naša usmeritev ostaja
tudi v prihodnje skrb za razvoj
gibalnih sposobnosti otrok in
mladostnikov, tisti ki so pripravljeni bolj resno trenirati, pa
imajo možnost nastopov tako
na domačih, kot tudi na nekaterih mednarodnih tekmovanjih.
Vsi, ki vas zanima vadba gimnastike ali rekreacija, pa do sedaj
niste imeli za to priložnosti, ste
dobrodošli na naših vadbenih
urah. Trenerji vas bodo seznanili z osnovani vadbe, koliko
želite biti aktivni, pa ostaja vaša
odločitev.
 Tekst: Igor Ferjančič

•
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18. Odprto prvenstvo Renč v skokih z male
prožne ponjave

Tudi letošnje odprto prvenstvo - že 18 zapored, je v
Renče privabilo več kot 400 tekmovalcev in tekmovalk
iz cele Slovenije. Ker je to tudi tekma za pokal Slovenije, je to še dodaten motiv za udeležence tekmovanja.
Kot vedno smo člani društva tekmo organizirali na visokem nivoju. Tekmovanje je potekalo tekoče
brez nepotrebnih prekinitev na veliko veselje tekmovalcev in ostalih
obiskovalcev.
Naši tekmovalci tudi tokrat niso
razočarali. V kategoriji cicibank
je prvo mesto osvojila Petra Arčon, Hana Lukežič je bila tretja.
Ekipno so cicibanke osvojile prvo
mesto. V kategoriji mlajših deklic
je Lea Vidič osvojila 4. mesto, prav
tako so bile deklice ekipno četr-

te. Mlajši dečki so bili tudi tokrat
uspešni saj je Žan Zorn osvojil 3.
mesto, Aljaž Ferjančič 5. mesto
in Peter Saksida 6. mesto. Ekipno
so dečki slavili prvo mesto. V kategoriji starejših dečkov je Miha
Pregelj osvojil prvo mesto, Tim
Mozetič 3. mesto, David Peras 4.
mesto, Jan Ferjančič 5. mesto in
Tomi Zavadlal 6. mesto. Ekipno
so starejši dečki premočno zmagali. V kategoriji starejših deklic so
Renčanke osvojile 4. mesto. V kategoriji mladincev je Jure Klinec
osvojil 5. mesto, brat Blaž pa 6.
mesto. Ekipno so mladinci osvojili
2. mesto. Pri članicah je Neli Sulič
osvojila 5. mesto, Sara Šuligoj pa
6. mesto. Članice so bile ekipno
tretje.
V tekmovanju za pokal Slovenije
so bili rezultati naših članov naslednji. V mlajših kategorijah je Lea
Vidič osvojila 3. mesto, Žan Zorn
tudi 3. mesto, Aljaž Ferjančič 5.
mesto, Peter Saksida 6. mesto. V
kategoriji starejših dečkov je Miha
Pregelj osvojil 2. mesto, Tim Mozetič 3. mesto, David Peras 4. mesto, Jan Ferjančič 5. mesto in Tomi
Zavadlal 6. mesto.
Več na. http://www.sd-partizan-rence.si/
 Tekst in foto: Boris Pregelj
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PO Vogrsko: pustovanje

Letos se je na pot podala skupina
kavbojev, ki se je opremila z instrumenti in dobro voljo ter šla na lov
za indijanci. Pustovanje je Pihalni
orkester Vogrsko kot že prejšnja leta
začel na pustno soboto z nastopom
na pustni povorki v Šempetru. Še isti
dan zvečer se je podal tudi po Vogrskem, a ga je hitro ujela noč in kavboji so vsak po svoje našli pot domov.

Glavni del pustovanja orkestra pa je bila
nedelja. Kavboji so že zjutraj sedli na voz in
se odpeljali, da obiščejo in razveselijo večji
del Vogrinov. Letos jim je uspelo obiskati
Lijak, Jazbine, Britof in Brje. Naklonjeno
jim je bilo tudi vreme, saj je bilo sončno in
prijetno, Vogrini pa so jih sprejeli odprtih
rok. Ko so pustovanje zaključili v prostorih
orkestra v Zadružnem domu, so si privoščili
in poskusili dobrote, ki so jih čez dan nabrali: klobase, salamo, jajca, krofe … Nekaj teh
dobrot je ostalo še za pojedino po naslednjih

Pust, pust, krivih ust

Najbolj šaljivi praznik, ki je med
ljudmi v naši občini skoraj že zamrl,
se zopet oživlja. Drugo leto zapored je skupina entuziastov, ki sta jih
idejno in organizacijsko motivirala
Srečko in Irena, pripravila nepozaben dvodnevni pustni dogodek po
krajevnih skupnostih naše občine.
Za razliko od lanskega pusta, ki je bil šele 21.
februarja, je letošnji precej pohitel, saj se je
pokrival že s kulturnim praznikom, zato je
bilo potrebno pričeti s pripravami že kmalu
po novem letu. Za uvodna srečanja je prostor ponudil Darko v njegovi prijetni brunarici, kjer smo najprej preizkušali dobrote
posameznih kuharic in kuharjev in tudi doObčinski list / Občina Renče - Vogrsko / april 2013

mačih vinarjev. Ko smo se dovolj
ogreli, pa smo oblikovali in združevali ideje, ki so nam rojile po
glavah. Bile so zelo smešne, a tudi
resne. Končno je obveljala ideja o
prikazu poroke iz daljnih časov,
ko sta se poročila revni ženin in
bogata nevesta. Največja uganka je bila dodelitev posameznih
vlog, saj mora prava maska doživeto predstavljati vlogo in osebo v
skupini, a se je vse lepo izšlo.
Ko so bile vse formalnosti dogovorjene, se je pričela priprava in izdelava
kostumov, opreme in vozila za prevoz ženinov, svatov in ostalega spremstva. Irena, ki
ji je šivanje pustnih oblek v veliko veselje, je
s pomočjo ženskega dela ekipe poskrbela za
zelo izvirne dekoracije, moški del ekipe pa je
pod vodstvom vedno aktivnega Srečka izdelal zanimiv voz z mobilno cerkvijo in okrašenim slavolokom.
Na pustno soboto smo se pustarji že zgodaj zjutraj zbrali pri Tatjani in Stojanu in
se po skupinskem slikanju poročnega fotografa vkrcali na vozilo. Pot nas je prvi dan
vodila od Lamovega, celi Volčji Dragi, delu
Bukovice in Vogrskega zopet do Lamovega. Ko je ob 12. uri zvonjenje v cerkvenem
zvoniku oznanjalo poldne, se je pričel tudi
obred pustne poroke pred dvorano kulturnega doma v Bukovici. Mimoidoči so bili
30

vajah.
Člani orkestra se ob tej priložnosti
zahvaljujejo vaščanom za lep sprejem in
izkazano podporo. Hkrati vas vabimo, da
obiščete spletno stran www.povogrsko.si,
kjer lahko sledite najnovejšim dogodkom v
zvezi z orkestrom.
 Jasna Živec
Foto: domači arhivi godbenikov

priče zanimivemu in smešnemu dogodku,
deležni pa tudi dobrot z obložene svatovske
mize. Kasneje se je na dvorcu Vogrsko pustna poroka zaključila še s civilnim obredom
in pogostitvijo svatov.
Drugi dan smo se odpravili še do dela Volčje
Drage proti sv. Otu in delu Bukovice, ki ga
prvi dan nismo uspeli obiskati. Zavili smo
tudi v Renče proti Martinučem, Podkraju in
Turelom ter se mimo starega placa in Rotonde zopet vrnili v Lamovo. Po dveh napornih
dneh pa je tam nevesta, ki je bila že v visoki
nosečnosti, povila ljubkega črnega dojenčka.
Pustovanje pa ne bi bilo popolno brez pokopa glavnega krivca tega praznika. Na pepelnično sredo se je vsa pustna druščina s
prijatelji in sosedi zbrala v Lamovem in je
skupaj pospremila Pusta k zadnjemu počitku. Po prebrani obtožnici in obredu je sledil
zažig pusta, njegov pepel pa je bil vržen v
potok Lamovšček.
Šege in navade naših vasi so veliko kulturno
bogastvo, saj je v njih zapisana zgodovina
nas samih. Lepo je, da te šege ne gredo v pozabo, da se ohranjajo in prenašajo na mlajše
generacije, lepo pa je tudi zaradi druženja
in lepih trenutkov, ki jih taki dogodki nudijo vsem nam. Hvala tudi vsem tistim koder
smo hodili, za prijazne sprejeme, pogostitve
in darove, saj ste tudi vi prispevali k dobremu vzdušju v teh dveh dneh.
 Mirko R.

•
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Obvestilo o obveznem zatiranju Ambrozije
Obveščeni smo bili, da se na kmetijskih in nekmetijskih površinah
opaža vedno več pelinolistne ambrozije, ki je v tem času v fazi cvetenja. Cvetni prah te rastline je močno alergen in povzroča težave pri
številnih ljudeh.
Na podlagi 73. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Ur.l.RS, št.62/07 – UPB
in 36/10) je bila izdana Odredba o ukrepih za
zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia.
Po tej odredbi je posebno nadzorovano območje celotno ozemlje Republike Slovenije.
Imetniki zemljišč morajo na zemljišču, na
katerem rastejo škodljive rastline iz rodu
Ambrosia, z namenom preprečevanja širjenja in za zatiranje škodljive rastline izvesti
naslednje ukrepe:
• Odstraniti škodljive rastline s koreninami
vred ali odstraniti njihov nadzemni del na
način, da se škodljiva rastlina v tej rastni
dobi ne obraste več;
Na ruralnem področju Občine Renče-Vogrsko je vzpostavljena cestna infrastruktura,
ki omogoča učinkovit dostop do zemljiških
parcel, ki so namenjene kmetijski pridelavi.
Kar velik del javnih cest, tako kategoriziranih kot nekategoriziranih je v občinski lasti. Za občinske ceste skrbi občina z rednim
vzdrževanjem, tako je večinski del le-teh
ustrezno tamponiran.
V Odloku o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi (Uradne objave v občinskem
glasilu št. 7/12), ki je bil sprejet v letu 2012,
je definiran tudi varovani pas ob občinski
cesti, in sicer zaradi preprečitve škodljivih
vplivov raznih posegov v prostor ob cesti. V
tem delu je raba prostora omejena.
Varovani pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta v smeri prečne in vzdolžne osi
ter znaša največ:
• pri lokalni cestah 6 metrov
• pri javnih poteh 4 metrov
• pri kolesarskih poteh 2 metra.
Med inšpekcijskim nadzorom polagamo
pozornost tudi na orače njiv, ki mnogokrat
pozabijo na to določilo in obračajo onesnažene traktorje na cesti ter orjejo tik do roba
cestišča oz. poti, ki je v lasti občine.
Z osveščanjem in ustnim opozarjanjem
sproti odpravljamo nepravilnosti, kajti med
inšpekcijskim delom dajemo prednost preventivi z neposredno komunikacijo na licu
mesta.
Nič ne bo narobe, če ponovno navedemo
metre, ki omejujejo oranje ob cestah. V
skladu z zakonom o cestah in občinskim

 Foto: Bogo Rusjan

• Opraviti nadaljnja redna opazovanja zemljišč v rastni dobi do konca.
Nadzor izvajanja ukrepov iz te Odredbe izvaja Fitosanitarna inšpekcija.
Prosimo, da navedeno vzamete na znanje in
v primeru, da kot imetnik zemljišča opazite
omenjeno rastlino, v skladu z navodili nemudoma ukrepate.

Dodatne informacije lahko dobite tudi
na spletni strani Občine Renče – Vogrsko
http://www.rence-vogrsko.si/.
Prijave najdb rastišč ambrozije, kjer imetniki zemljišč niso ukrepali, lahko oddate
pri Fitosanitarni inšpekciji, Inšpektorat
RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano,
enota Nova Gorica 05/335 11 25.

odlokom je prepovedano izvajati ali opustiti
kakršna koli dela na javni cesti, na zemljiščih ob javni cesti, ki bi lahko ogrožala ali
škodovala cesti ali zmanjšala varnost prometa na njej.
Prepovedano je orati na razdalji manj kot
4 metre od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji manj kot
1 meter od roba cestnega sveta vzporedno
s cesto.

nepravilno

Preden se traktor vključi v promet na javni
cesti s kolovozne poti, nekategorizirane ceste, individualnega priključka, mora z vozila
odstraniti zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo cesto.
Samo z razumevanjem potrebnosti varovanja javnih površin za skupno korist bomo
omogočali varno uporabo oz. promet na
javnih cestah.
V nadaljevanju je prikazanih nekaj primerov v slikah:

nepravilno
Zakon o cestah in občinski odlok podrobneje določata, da so posegi v varovani pas
občinske ceste dovoljeni le s soglasjem upravljalca ceste (upravljavec: Občina Renče-Vogrsko). Upravljavec ceste izda soglasje, če s
predlaganim posegom v varovanem pasu
niso prizadeti interesi varovanja občinske
ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi
prihodnjega razvoja prometa na njej ter varovanja njenega videza.
 Dušan Bremec, inšpektor

pravilno oranje
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Pesticidni pekel
Za pisanje tega članka me je navdahnila knjiga Antona Komata, ki
pesticide poimenuje za ubijalce življenja. Pesticidi so snovi, ki jih v
kmetijstvu uporabljamo za zatiranje škodljivcev, plevelov in rastlinskih bolezni.
Pojem škodljivcev je vpeljal človek, ko je
postal poljedelec. Tega pojma v naravi ni,
saj ima vsako bitje svojo vlogo v naravnem
ravnovesju. Ljudje so se torej v trudu za čim
večji pridelek začeli posluževati mamljivih
snovi, ki jih je kemična industrija, predstavljala kot čudežne. In res, te kemične spojine, so sistematično uničevale škodljivce, ki
so napadali pridelke. Brez večjega truda so
se kmetje lahko znebili nezaželenih organizmov in hkrati obvarovali svoje rastline pred
propadom. Količina pridelka se je povečala
in sočasno je bil tudi zaslužek večji.
Sedaj vemo, da ta zgodba nima srečnega
konca. Res je, da povečan pridelek pomeni
več hrane, a ta hrana je zastrupljena in nehranilna. Poleg tega s pesticidi ne zastrupljamo samo živil, ki jih uživamo, ampak tudi
naše okolje. Veliko ostankov vsemogočih
pesticidov se znajde v tleh in posledično
končajo tudi v podtalnici. Z njimi onesnažujemo zrak, ki ga dihamo.
Nekatere pesticide zaužijemo s hrano, nekaj pa jih pride v naš organizem z dihanjem
ter preko kože. Izpostavljeni smo jim vsi,
če hočemo ali ne. Seveda boste rekli, da je

to nepravično in tudi je. Nekateri ljudje se
na račun drugih okoriščajo in si brezvestno
polnijo žepe. Obstajajo namreč tudi bolj
sonaravni načini kmetovanja, ki prav tako
lahko opravijo s škodljivci. Mogoče je ta način nekoliko zahtevnejši, a je tudi bolj zdrav.
Veliko pesticidov deluje na osnovi strupenih
snovi kot so arzenik, cink, svinec in drugih.
Te snovi se najprej akumulirajo v sami rastlini in njenih plodovih nato pa se prenesejo v prehransko verigo. Glede na to, da je
človek na samem vrhu prehranske verige, se
vse toksične snovi, ki so se nabrale v rastlinah oz. živalih, na koncu znajdejo v človeku.
Ne poznamo še celotne razsežnosti vpliva
pesticidov na zdravje ljudi. A poglejmo le
nekatera dejstva. V svetu je vse več rakavih

bolnikov. Rakave celice so mutirane telesne
celice, ki se začnejo nekontrolirano deliti.
Dokazano je, da imajo pesticidi mutageno
delovanje. Zadnje čase se vse pogosteje srečujemo tudi z problemom neplodnosti, ki ga
nekateri znanstveniki prav tako povezujejo
s temi strupenimi spojinami. Mogoče so ti
dejavniki popolnoma neodvisni od onesnaževanja našega okolja s pesticidi, a vredno bi
bilo premisliti ali je zaslužek res pomembnejši od zdravja nas in naših otrok?
Naš planet je že povsem zastrupljen in skorajda ne moremo več reči, da jemo zdravo
hrano. Ali je res vredno razvrednotiti naša
življenja in se odreči zdravemu življenjskemu okolju? To je očitno cena, ki jo moramo
vsi plačati.
 Anja Bunc

OBVESTILO STARŠEM
O ZNIŽANEM OBRAČUNU PRISPEVKA ZA PROGRAM VRTCA ZARADI
DALJŠIH ODSOTNOSTI OTROK IZ VRTCA IZ ZDRAVSTVENIH RAZLOGOV
Obveščamo vas, da smo na podlagi Sklepa Občinskega sveta o znižanem obračunu
prispevka za program vrtca zaradi daljših
odsotnosti otrok iz vrtca iz zdravstvenih
razlogov (Uradno glasilo Občine Renče-Vogrsko, št. 3/2013) na spletni strani
Občine Renče-Vogrsko v Rubriki »Obrazci – Šola in vrtec« dne 11. 4. 2013 objavili
Obrazec

na plačila za program vrtca skladno z navedenim sklepom dolžni vrtcu, ki ga obiskuje
otrok, najkasneje v roku treh obračunskih
dni od ponovne vključitve otroka v vrtec
vložiti Vlogo za obračun bolniške rezervacije na navedenem predpisanem obrazcu, kateremu morate priložiti originalno
zdravniško potrdilo o dejanski odsotnosti
otroka.

»Vloga za obračun bolniške rezervacije
(znižan obračun programa vrtca za čas
daljše otrokove odsotnosti iz vrtca iz zdravstvenih razlogov)«.

Znižan obračun v višini 50 % z odločbo
določenega plačila se prizna staršem otrok
s stalnim prebivališčem v Občini Renče-Vogrsko, ki so najmanj 15 zaporednih
obračunskih dni odsotni iz Vrtca pri OŠ
Lucijana Bratkoviča Bratuša in Vrtca Vogrsko iz zdravstvenih razlogov; v znižanem
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obračunu prispevka staršev je strošek neporabljenih živil že odštet.
Sklep o znižanem obračunu plačil za neprekinjene odsotnosti velja na podlagi 3.
člena navedenega sklepa od vključno 21. 3.
2013 dalje.
Občinska uprava
Oddelek za družbene dejavnosti
Številka: 60201-2/2013-3
Bukovica, 10. 4. 2013

VABILO

KORK Renče vabi na srečanje starejših krajanov
(nad 70 let starosti),

v nedeljo, 12. maja 2013, ob 16 uri v Kulturni
dvorani Renče.

Aktivistke RK vas bodo obiskale z vabilom.
Ker pa nimamo popolnega seznama starejših, vabimo vse,
ki še ne prejemajo vabila in so rojeni po letu 1938, s stalnim
bivališčem v Renčah, da se oglasijo na tel. št.: 041 621 730.
Pričakujemo Vas.
 Krajevni odbor Rdečega križa Renče

iz
obvestila
občine •

Kozmetični salon

V mesecu maju 20% popusta na vse storitve

•

Mojca
Mojca Vodopivec s.p.
Žigoni 23
5292 Renče

tel: +386(0)40 230 502
www.salonmojca.com

KOLEDAR PRIREDITEV april – maj 2013
Prireditev

Datum, ura

Kje

Organizatorji

Otvoritev razstave likovnih in
drugih umetnikov iz Krajevne
skupnosti Renče

19. 4. ob 19.00

Kulturni dom Renče

Občina Renče-Vogrsko, Krajevna
skupnost Renče, Društvo za kulturo, turizem in razvoj Renče

7. Občinska Škuljada

20. 4. ob 13.00

pri Dvorcu Vogrsko

Športno društvo Škulja

Jurjevanje – blagoslov konjenikov

21. 4. ob 12.00

Pred Kulturnim domom Bukovica

Konjeniško društvo Soča

Otvoritev razstave likovnih in
drugih umetnikov iz Krajevne
skupnosti Bukovica-Volčja Draga

22. 4. ob 19.00

Kulturni dom Bukovica

Občina Renče-Vogrsko, Krajevna
skupnost Bukovica-Volčja Draga,
Društvo upokojencev Renče

Slavnostna seja Občinskega sveta
(podelitev občinskih priznanj,
predstavitev knjige »Odstrta
Bukovica«, filma »Rimskodobna
Bukovica« ter kopije arheološke
najdbe »Skifos«)

23. 4. predvidoma
ob 18.00

Kulturni dom Bukovica

Občina Renče-Vogrsko

Otvoritev razstave likovnih in
drugih umetnikov iz Krajevne
skupnosti Vogrsko

24. 4. ob 19.00

Večnamenska dvorana v OŠ Vogrsko

Občina Renče-Vogrsko, Krajevna
skupnost Vogrsko, Kulturno turistično društvo Vogrsko

Revija pevskih zborov Občine
Renče-Vogrsko ob Občinskem
prazniku

26. 4. ob 19.00

Kulturni dom Bukovica, Velika
dvorana

Občina Renče-Vogrsko in Moški
pevski zbor Provox

Tradicionalni pohod na Trstelj

27. 4. ob 8.00

Start na Placu v Renčah

Športno društvo Partizan

Slavnostni koncert ob 130. obletnici MoPZ Lijak 1883, Vogrsko

5. 5. 2013 ob 18.00

Dvorec Vogrsko

Kulturno turistično društvo
Vogrsko, sekcija MoPZ Lijak 1883,
Vogrsko

Sobotni glasbeni večer: Jazz
glasbeni večer: Big band Nova &
Goran Krmac (tuba)

11. 5. ob 20.00

Kulturni dom Bukovica, Velika
dvorana

Glasbeno društvo Nova, Občina
Renče-Vogrsko

Pevska vas

18. 5. ob 16.00

Pred Kulturnim domom Bukovica

Kulturno turistično društvo
Vogrsko, sekcija MoPZ Lijak 1883,
Vogrsko

Petkov glasbeni večer: Simfonični
glasbeni večer: Nova filharmonija

7. 6. ob 20.00

Kulturni dom Bukovica, Velika
dvorana

Glasbeno društvo Nova, Občina
Renče-Vogrsko

POPRAVEK

V februarski številki občinskega lista, na strani 9, je prišlo do napake navedbe avtorja prispevka. Naveden je bil avtor GB. Avtorica prispevka je Tatjana Gregorič.
Za neljubo napako se opravičujemo!
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Glasbeno društvo NOVA
Gradnikove brigade 25
Nova Gorica
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Nagradna križanka »F. C. C. Frizerska dejavnost Teja Pahor s.p.«

Gesla iz križanke vpišite v priloženi kupon in ga pošljite do 25. maja 2013 na naslov: OBČINA
RENČE-VOGRSKO, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga s pripisom »Nagradna križanka«. Med
pravilnimi rešitvami bomo izžrebali tri nagrajence + še enega nagrajenca, ki bo prejel dve vstopnici za
plesni večer SUMMER MANIA, 14. 6. 2013.
Občinski list / Občina Renče - Vogrsko / april 2013
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Spletna stran Občine Renče-Vogrsko, rubrika Seznam dogodkov. Ta rubrika je namenjena obveščanju o dogodkih in sicer: kaj
se bo zgodilo, kje in kdaj. V tej rubriki se
ne objavlja fotografij, plakatov in podobno.
Objavi se vse prireditve, ki so posredovane
izključno v elektronski obliki, po e-pošti na
naslova: info@rence-vogrsko.si ali ana.stojanovska@rence-vogrsko.si., lahko pa jih
organizatorji prinesejo na ustreznem mediju osebno na občino. Dokumenti morajo biti
dostavljeni vsaj en teden pred prireditvijo, v
wordovi obliki, saj aplikacija za objavljanje
le-teh, ostalih oblik ne podpira (jpg, pdf,…).
Pri posredovanju obvestila o dogodku, mora
biti jasno izražena želja organizatorja po objavi dogodka, saj se vabila za prireditve poslana županu, občinskim funkcionarjem ali
občinski upravi, ne objavlja.
Radio Robin, objave o dogodkih. Ob posredovanju podatkov za objavo na spletni strani, imajo organizatorji možnost izraziti željo
po objavi dogodka tudi na Radiu Robin.
Občina Renče-Vogrsko uredi vse potrebno
za objavo, ravno tako pa je obvezen rok za
prijavo vsaj en teden pred prireditvijo. Radi
bi opozorili, da občina krije stroške objave
obvestil o dogodkih le za tiste, ki jih je sama
posredovala na radio. V primeru, da se organizator odloči in pošlje obvestilo za objavo svojih dogodkov direktno na radio, krije
stroške objav sam.
Plakatiranje na območju Občine Renče-Vogrsko. Organizatorji morajo dostaviti plakate v glavno pisarno občine, za plakatiranje
poskrbijo občinski uslužbenci. Plakate, ki
niso postavljeni s strani občine, se bo odstranilo.
Poudarjamo, da se objavlja le obvestila o
dogodkih za katere je jasno izražena želja
po objavi le-teh in so pravočasno in v pravilni obliki posredovani na občino.
 Za občinsko upravo:
Ana Jovanka Stojanovska

Cenik reklamnih sporočil:
2 strani

297 x 210 + 5mm 400 EUR

1 stran

297 x 210 + 5mm 250 EUR

dodatka za porezavo

Nagradni kupon za križanko

»F. C. C. Frizerska
dejavnost Teja Pahor
s.p.«
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:

odreži in pošlji

Občina Renče-Vogrsko omogoča brezplačno obveščanje o prireditvah na območju Občine Renče-Vogrsko, vsem društvom s
sedežem v občini. Brezplačno obveščanje o prireditvah se izvaja na
več različnih načinov in sicer:

Objava reklamnih oglasov
V Občinskem listu lahko objavljate
reklamne oglase

i
dn
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ag on
N kup

Obveščanje o
prireditvah –
Občina RenčeVogrsko

iz
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telefon:

Nagrajenci za pravilno rešitev
križanke »FRIZERSKI SALON VS«
Izmed 10. prispelih odgovorov so bili
izžrebani:

1. Metoda Gorjan, Palmejeva ul. 10,
1000 Ljublana
2. Marta Abram, Bukovica 43, 5293
Volčja Draga
3. Jejčič Irena, Bukovica 67, 5293 Volčja
Draga
Nagrade lahko dvignejo v pisarni
Avtošola MARUS, Trg 21, 5292 Renče

Rešitev nagradne križanke “FRIZERSKI SALON VS” iz februarske številke:
Vodoravno: KOTALKANJE, OBRAČALNIK, NAIR, LK, ZS, JL, ENKA, ET, ENA, AURORA, NARVAL, KAT, IP, ABANO, I, ŠORN, TOREK, KLADNO, EL, II, AEROLIT, KC, LV,
POSLOVNEŽ, FES, LIE, ARISTOKRATI, RIA, UJMA, JATA, TTO, DISL, BAAS, AT, MO,
SAIZ, O, KASKO, GLENN, ALEL, OGAREV, TA, EOLI, SOS, ALEP, AUKN, LIPARI, DIAZ,
PRIČESKE, CL, AAR, EO, PIA, OSORNOST, BOBR, AORTA, STRIŽENJE. Gesla: FRIZERSKI SALON VS, PRIČESKE, STRIŽENJE.
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Ključna beseda: HIJERONYM
Roland Tischer
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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
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Občinski list - uradno glasilo
OBČINE RENČE-VOGRSKO

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: 19. april 2013
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MoPZ Lijak 1883 Vogrsko praznuje
MoPZ Lijak 1883 Vogrsko letos praznuje častitljivi jubilej 130 let obstoja!

V svojem imenu nosi ime potoka, ki je kraju vedno
dajal življenje in letnico 1883, ki pomeni začetek neprekinjenega delovanja do današnjih dni. Z njo se
uvršča na drugo mesto na Slovenskem med zbori, ki
so morda utihnili le za kratek čas v najtežjih časih,
ostali pa v svoji izvorni vlogi. Od leta 1904 deluje
v okviru vaškega društva, ki danes v kulturo vpenja
vsakega desetega Vogrina.
Zaradi omenjenega slavja ob 130-letnici bomo Vogrini maja pripravili dva velika koncerta. Prvi,
slavnostni del praznovanja bo potekal na dvorcu
Vogrsko 5. maja, kjer se bodo našemu programu
pridružili še Slovenski oktet ter prvi najstarejši zbor
na slovenskem Lira iz Kamnika. Praznovanje tako
pomembnega dogodka, bomo nadgradili 18. maja
pred dvorano Zorana Mušiča v Bukovici, kjer
bomo pripravili “Pevsko vas” s številnimi glasbenimi prijatelji in sopevci bogate pevske tradicije.
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Vljudno vabljeni 5. maja ob 18. uri na dvorec Vogrsko in 18.maja
ob 16. uri pred dvorano Zorana Mušiča v Bukovico!
 Pevci Moškega zbora Lijak 1883 Vogrsko
Foto: Bogo Rusjan
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Petek,
14. 6. 2013, od 19.00

naprej v grajskem vrtu v Ozeljanu

 Skupina Kingston
 DJ Nikki
 DJ Crazy Nutss
 Vinska cesta /predstavili se bodo
vinarji iz Goriških Brd in Vipavske doline/
www.summermania.si
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Naslov
občine:
Renče-Vogrsko,
Bukovica 43, 5293 Volčja
Draga, tel: (05) 338 45 00, e-mail: info@rence-vogrsko.si
36

