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OBČINA RENČE-VOGRSKO
OBČINSKI SVET

PREDLOG

NASLOV:

PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ V LETU 2019
PRAVNA PODLAGA:
•

4. člen Odloka o priznanjih Občine Renče-Vogrsko (Uradne objave v občinskem
glasilu, št. 3/08 in 11/17)

PREDLAGATELJ:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
OBRAZLOŽITEV:
Občina Renče-Vogrsko je na podlagi Odloka o priznanjih Občine Renče-Vogrsko dne 12.
februarja objavila Javni razpis za podelitev priznanj Občine Renče-Vogrsko v letu 2019.
Na podlagi 10. člena odloka je za obravnavo prispelih predlogov in za oblikovanje predlogov
za podelitev priznanj pristojna Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v
nadaljevanju: Komisija).
Komisija je predpisani postopek iz prejšnjega odstavka izvedla dne 1. marca na svoji tretji seji.
V postopku pregleda prispelih predlogov je ugotovila, da:
- sta na javni razpis prispela 2 predloga,
- je župan dne 28. februarja Komisiji podal predlog, da naj na podlagi 5. člena Odloka o
priznanjih Občine Renče-Vogrsko v predlog Občinskemu svetu o podelitvi občinskih
priznanj v letu 2019 umesti tudi predlog o podelitvi Izredne nagrade.
Komisija na podlagi obravnave vseh treh predlogov predlaga Občinskemu svetu, naj priznanja
podeli vsem trem predlaganim kandidatom.
Predstavitve predlogov:
•

Ga. Valentina Gregorič Saksida, Vogrsko 65/b, 5293 Volčja Draga

Krajevna skupnost Vogrsko predlaga Občinskemu svetu, naj ga. Valentini Gregorič Saksida
podeli Plaketo Občine Renče-Vogrsko za večletne izjemne uspehe oz. vrhunske dosežke na
posameznih področjih družbenih dejavnosti.
Obrazložitev:
Valentina Gregorič Saksida je vrsto let zapisana glasbi, njenemu ustvarjanju, predajanju
znanja drugim, zlasti mlajšim rodovom. Svojo glasbeno pot je pričela z učenjem klavirja, pri 9.
letih v Štandrežu (ITA), šolanje pa nato nadaljevala na glasbeni šoli Nova Gorica. Medtem se
je na Vogrskem začela učiti igrati na klarinet in z 12. leti postala članica Pihalnega orkestra
Vogrsko. V srednješolskih letih je obiskovala orglarsko šolo v Novi Gorici, kjer se je naučila
igranja orgel. Ob vsem tem pa se je kot samouk naučila igrati še harmoniko. Na Vogrskem je
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prepevala v takratnem mešanem pevskem zboru, delovala v dramski skupini, bila organistka
v domači cerkvi ter nekaj časa vodila cerkveni pevski zbor. Po poroki in selitvi je aktivnosti s
področja glasbe prenesla v Dornberk, tam poučevala otroški cerkveni pevski zbor ter postala
organistka v Zaloščah, kjer pri nedeljskih mašah vodi zbor in orgla že 28 let.
Po preselitvi oz. vrnitvi je, tudi zaradi obeh hčera, ki sta aktivni godbenici domačega pihalnega
orkestra, zopet začela sodelovati v kulturnem dogajanju na Vogrskem. V letu 2010 je
tedanjemu dirigentu Pihalnega orkestra Vogrsko, Tomažu Škamperletu, priskočila na pomoč
pri delovanju godbeniške šole. Leto kasneje je s takratnimi učitelji in dirigentom vzpostavila
nov sistem delovanja godbeniške šole. Valentino bi lahko danes imenovali kot vodjo
godbeniške šole, vendar kdor jo srečuje v prostorih Zadružnega doma, kjer Godbeniška šola
deluje ve, da je več kot to. Opravlja številna administrativna dela za godbeniško šolo in šolski
pihalni orkester, sklicuje in vodi sestanke, ki so potrebni za delovanje godbeniške šole,
komunicira s starši učencev in drugimi zaradi izvedbe glasbenih dogodkov in aktivnosti. Je
scenografka, koordinatorka in korepetitorka. Je oseba, ki rada priskoči na pomoč tudi ob drugih
dejavnostih, ki se izvajajo v godbeniški šoli in šolskem orkestru (npr. glasbeni vikendi,
družabne igre..).
Skupaj z učitelji in dirigentom šolskega pihalnega orkestra skrbi za prepoznavnost šolskega
pihalnega orkestra in godbeniške šole, ki jo trenutno obiskuje 30 učencev, v njej pa poučuje 6
učiteljev. Načrtovanja in usklajevanja se tako rekoč odvijajo celo leto. Od septembra do junija
meseca se zvrstijo številni nastopi: dva letna interna koncerta in večji koncerti (decembrski,
spomladanski in koncert ob zaključku šolskega leta), potekajo predstavitve instrumentov v
okoliških osnovnih šolah ter na Vogrskem, nastopajo tudi na koncertu mladih glasbenikov naše
občine ter sodelujejo z lokalnimi društvi. Med večjimi dogodki je potrebno izpostaviti projekt
šolskega orkestra - Pevski festival Pojmo (z)godbo, ki je vsaki dve leti. Tak festival je
predviden tudi za letos, v mesecu novembru. Priprave nanj so že v polnem teku, tudi tokrat
bodo k sodelovanju povabljeni učenci okoliških osnovnih šol. Delo v godbeniški šoli ne zamre
niti v poletnih mesecih. Takrat se uredi vsa potrebna dokumentacija tako za preteklo kot za
prihodnje šolske leto, pripravlja pa se tudi letni plan za prihodnost.
Valentina, kot avtorica in soustvarjalka številnih scenarijev se trudi, da je vsak glasbeni
dogodek svojevrsten. Meni namreč, da je pomembno, da se poslušalci veselijo njihovih
koncertov in na njih uživajo. »Če glasbo začutijo jih bolj pritegne, predvsem otroke«, dodaja,
zato je za najmlajše sestavila pravljico »Zebrica Skokica v godbeniški šoli«. Premierno so jo
člani šolskega orkestra že predstavili učencem Podružnične šole Vogrsko in otrokom vrtca
Zvezdica.
Predlagatelj KS Vogrsko predlaga Valentino Gregorič Saksida za letošnjo prejemnico
Občinskega priznanja za večletne izjemne uspehe na področju družbenih dejavnosti v Občini
Renče-Vogrsko. Valentina prispeva h kulturnemu prispevku ne le Vogrskega, temveč cele
občine, skrbi za pomladek Pihalnega orkestra Vogrsko ter otrokom, skupaj z učitelji
godbeniške šole in dirigentom šolskega pihalnega orkestra, predaja glasbeno izročilo in
pozitivno popotnico za prihodnost.
__________________________________________________________________________

•

Boris Arčon, Žigoni 6, 5292 Renče

Krajevna skupnost Renče in Društvo za kulturo, turizem in razvoj Renče predlagata
Občinskemu svetu, naj g. Borisu Arčonu podeli Plaketo Občine Renče-Vogrsko za večletne
izjemne uspehe oz. vrhunske dosežke na posameznih področjih družbenih dejavnosti.
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Obrazložitev:
Boris Arčon se udejstvuje na različnih področjih družbenega življenja v domačem kraju in v
občini, v preteklih letih in desetletjih pa je zavzeto deloval zlasti na področju športa, kulture ter
v organih krajevne skupnosti in občine.
Že v mladosti je bil zapisan športu, saj je bil vaditelj, trener in organizator telesne vzgoje in
drugih športov, kasneje pa je opravljal še funkcije tajnika in predsednika društva TVD Partizan
Renče. Sodeloval je pri pripravi in urejanju društvenih publikacij ter pisal prispevke o športu in
športnih dosežkih. Še najbliže mu je bila reka Vipava in športne dejavnosti na njej. Bil je
organizator vaterpolo tekmovanj na reki Vipavi in skrbnik opreme, potrebne za izvedbo teh
tekmovanj na improviziranem plavališču in igrišču pod renškim starim mostom. Zelo pogreša
čisto Vipavo in kopanje ter športne dejavnosti v njej. Po zaprtju stare telovadnice v Renčah je
sodeloval v gradbenem odboru za izgradnjo novega objekta in s skupino članov društva opravil
veliko prostovoljnih delovnih ur ter tako prispeval delček k uspešni dograditvi nove telovadnice,
ob tem pa je svoje znanje in izkušnje uspešno uporabil tudi pri organizaciji in urejanju vadbe v
novih prostorih.
Boris je v pobudah za nastanek nove občine videl pomembno priložnost za nadaljnji hitrejši
razvoj naših krajev. Aktivno se je vključil v delovne priprave, vodil je zbore krajanov in se
zavzemal za objektivno izmenjavo mnenj. Po ustanovitvi nove občine je bil imenovan v
uredniški odbor Občinskega lista, kar mu je predstavljalo nov izziv, pa tudi neke vrste
zadovoljstvo, saj se je ponovno aktiviral na področju, s katerim se je že v mladosti rad ukvarjal.
Z ostalimi člani uredništva so postavili temelje glasila, ki se je pozneje še razvijalo in
izpopolnjevalo, osebno pa je vseskozi dejavno prispeval h kvalitetni rasti in branosti glasila.
Redno je pisal besedo uredništva, morda najbolj izpostavljeno in odmevno pa je bilo njegovo
novinarsko delo s kolegom Bogom Rusjanom, s katerim sta obiskovala podjetja po občini.
Boris je pisal članke, Bogo pa je prispeval fotografije. Tudi križanke so njegov poseben hobi,
v Občinskem listu pa je z njimi na izviren način dodatno predstavil podjetja, zasebnike ali
dejavnosti z različnih področij življenja in ustvarjalnosti. Posebej moramo naglasiti, da se je
Boris v uredništvu občinskega glasila vseskozi zavzemal za večjo prepoznavnost in
povezanost krajevnih skupnosti in vseh prebivalcev naše občine.
Z nastankom nove občine se je v Renčah pojavila tudi potreba po obnovitvi delovanja
kulturnega društva, saj je ta dejavnost tedaj pretežno slonela na krajevni skupnosti. Pridružil
se je pobudnikom za ustanovitev Društva za kulturo, turizem in razvoj in postal njegov
podpredsednik. Aktivno sodeluje pri organizacijah prireditev, ki jih organizira domače društvo,
pomagal je pri razstavi ob 750-letnici prve znane omembe Renč, pri renškem narečnem
slovarju, kot poznavalec preteklosti je sodeloval z osnovno šolo, še posebej pa se je angažiral
pri izgradnji Gregorčičeve (učne) poti med Renčami in Gradiščem nad Prvačino. Skrbel je za
kvalitetno in smotrno opremljanje Gregorčičeve poti z informacijskimi tablami in bil tudi
vsakoletni vodja tradicionalnega pohoda po tej poti.
Boris je aktivno sodeloval pri poglobljeni predstavitvi krožne pohodniške poti po naši občini, ki
zajema ogled kulturnih, zgodovinskih, naravnih in drugih zanimivosti, o čemer priča tudi
njegova opazna vloga v pripravi obširne reportaže uredništva časopisa Slovenske novice
(januarja 2014) o naših krajih. Vanjo je vključena tudi Gregorčičeva pot, za katero je pomagal
navdušiti različna društva, ustanove in posameznike v bližnjem goriškem, tržaškem in širšem
slovenskem prostoru, pri čemer velja posebej izpostaviti Osnovno šolo Valentina Vodnika iz
Ljubljane.
__________________________________________________________________________

•

Konjeniško društvo Soča, Oševljek 18/b, 5292 Renče

Župan Občine Renče-Vogrsko predlaga Občinskemu svetu, naj na podlagi predloga
Konjeniškega društva Soča podeli Konjeniškemu društvu Soča Izredno nagrado Občine

3. redna seja

6.b. točka

Renče-Vogrsko za izredne dosežke, ki so bistveno prispevali k razvoju in ugledu lokalne
skupnosti.
Obrazložitev:
Konjeniško društvo SOČA je bilo ustanovljeno 10. maja 1997 v okrepčevalnici pri Skalci ob
cesti za Kobarid. Takrat se je zbralo 25 ljubiteljev konj iz širšega Posočja, Nove Gorice,
Banjške planote, Baške Grape in Cerknega. Društvo je združilo rejce in ljubitelje konj, kočijaže
in ljubitelje jahanja po naravi. Cilj ustanoviteljev društva je bil s konjskih hrbtov spoznavati in
raziskovati našo prelepo deželo, sodelovati na prireditvah, tekmovati in ohranjati običaje, šege
in navade, povezane s konji. Leta 2017 je društvo praznovalo 20 let uspešnega delovanja. Po
ustanovitvi Občine Renče-Vogrsko smo sedež društva iz Kobarida prenesli v Renče.
Konjeniško društvo SOČA ima svoj žig, ki je okrogle oblike z obrisom Krna, cerkvice svetega
Lovrenca, kjer je živel in delal pesnik Simon Gregorčič, ter reke Soče ob vznožju, katero
prečkajo jezdeci. Po obodu je napis KONJENIŠKO DRUŠTVO SOČA ter datum ustanovitve.
Društvo ima prapor z istim simbolom.
Člani društva se lahko pohvalimo z veliko opravljenega dela. Največ truda je bilo vloženega
leta 2004 ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo. Organizirali smo mednarodni konjeniški pohod
od izvira do izliva Soče v morje, poimenovan POHOD OB REKI ZDRUŽITVE. Udeležilo se ga
je 58 konjenikov iz cele Slovenije, Italije in Hrvaške. Pohod je trajal 6 dni. Ob tej priložnosti je
bila podpisana spominska plaketa občin ob Soči v Sloveniji in Italiji. Pohod z manj udeleženci
in v krajši obliki smo ponovili leta 2014 ob deseti obletnici vstopa Slovenije v Evropsko unijo in
Pohoda ob reki združitve.
Društvo je v sodelovanju z občinama Renče-Vogrsko in Miren-Kostanjevica ter agencijo RRA
severne Primorske v letu 2009 uredilo, označilo in dalo v uporabo KONJENIŠKO POT.
Otvoritev poti se je udeležilo 68 konjenikov iz Slovenije in Italije. Glavna trasa poteka od
Vogrskega preko Renč, Opatjega sela do Nove Vasi in je dolga 22,5 km, krožna pot pa iz
Renč, preko Oševljeka, Železnih vrat, Temnice, Vojščice do Nove Vasi v dolžini 25 km. Izdelan
je bil zemljevid poti z znamenitostmi ob njej. Vsako leto organiziramo po tej konjeniški poti
dvodnevno jahanje s prijatelji in z ogledi zanimivosti ob njej. To pot uporabljajo tudi kolesarji in
pohodniki.
Leta 2009 smo obudili običaj JURJEVANJE. Vsako leto na dan Svetega Jurija se zberemo v
Bukovici in domači župnik blagoslovi konjenike, kočijaže, ljubitelje konj in kovače za srečo in
zdravo leto. Vsak udeleženec prejme spominsko medaljo, blagoslovljeno vino in kruh. Od leta
2014 v mesecu marcu organiziramo družabno dobrodelno srečanje na Vogrščku. Namen
srečanja je zbrati prostovoljne denarne prispevke in jih podariti pomoči potrebnim. Prvo leto
smo z zbranimi prispevki obdarili družino iz Renč za operacijo in rehabilitacijo sina v tujini, leta
2015 smo otrokom in osebju bolnišnice za invalidno mladino Stara Gora plačali avtobusni
prevoz na izlet na Debeli Rtič, leta 2016 pa smo družini z Vogrskega prispevali sredstva za
nakup in montažo zunanjega dvigala za izboljšanje življenjskih pogojev invalidne hčerke. Leta
2017smo Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava namenili sredstva
za terapevtsko jahanje na konju. Lani smo z zbranim denarjem kupili seno za konje
Rehabilitacijskemu centru SONČEK iz Elerjev, s katerimi opravljajo terapije.
Ob ustanovitvi Civilne zaščite v Občini Renče-Vogrsko smo z ustanovitvijo konjeniškega
oddelka postali člani Civilne zaščite. Sodelujemo ob naravnih nesrečah in vsako leto na Taboru
preživetja v naravi, kjer otroke spoznavamo s konji in predstavimo delo s konji.
Člani Konjeniškega društva Soča, tako jahači kočijaži, sodelujemo na različnih povorkah,
prevažamo obiskovalce na prireditvah, mlaj, vino ob Martinovanju, ter seveda Dedka Mraza.
Poleg tega se udeležujemo raznih taborov, konjenic in pohodov v Sloveniji ter tekmujemo v
hitrostnem in spretnostnem jahanju doma in tujini.
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Društvo šteje danes 38 članov iz Slovenije in zamejstva, ki prihajajo iz Kobarida, Vipavske
doline, Škofje Loke, Logatca in Tržaškega krasa.
Tudi letos imamo obsežen program delovanja. Najprej bomo 31. marca organizirali
dobrodelno srečanje na Vogrščku, kjer bomo zopet zbirali sredstva za dodelitev denarne
pomoči.
__________________________________________________________________________
Predlogi sklepov:
SKLEP ŠT. 1
Na podlagi 4. člena Odloka o priznanjih Občine Renče-Vogrsko (Uradne objave v občinskem
glasilu, št 3/08 in 11/17) in predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je
Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na ___. redni seji dne _______ sprejel naslednji

SKLEP
o podelitvi občinskega priznanja v letu 2019
1. člen
Občina Renče-Vogrsko podeli Plaketo za posebne primere, ki prispevajo k ugledu, razvoju in
prepoznavnosti Občine Renče-Vogrsko, ga. Valentini Gregorič Saksida, Vogrsko 65/b, 5293
Volčja Draga.
2. člen
Priznanje Občine Renče-Vogrsko se podeli na slavnostni seji Občinskega sveta Občine
Renče-Vogrsko, ki bo 26. aprila 2019.
3. člen
Ta sklep velja takoj.

Številka:
Datum:

Tarik Žigon
Župan

__________________________________________________________________________
SKLEP ŠT. 2
Na podlagi 4. člena Odloka o priznanjih Občine Renče-Vogrsko (Uradne objave v občinskem
glasilu, št 3/08 in 11/17) in predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je
Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na ___. redni seji dne _______ sprejel naslednji

SKLEP
o podelitvi občinskega priznanja v letu 2019
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1. člen

Občina Renče-Vogrsko podeli Plaketo za posebne primere, ki prispevajo k ugledu, razvoju in
prepoznavnosti Občine Renče-Vogrsko, g. Borisu Arčonu, Žigoni 6, 5292 Renče.
2. člen
Priznanje Občine Renče-Vogrsko se podeli na slavnostni seji Občinskega sveta Občine
Renče-Vogrsko, ki bo 26. aprila 2019.
3. člen
Ta sklep velja takoj.

Številka:
Datum:

Tarik Žigon
Župan

__________________________________________________________________________
SKLEP ŠT. 3
Na podlagi 4. člena Odloka o priznanjih Občine Renče-Vogrsko (Uradne objave v občinskem
glasilu, št 3/08 in 11/17) in predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je
Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na ___. redni seji dne _______ sprejel naslednji

SKLEP
o podelitvi občinskega priznanja v letu 2019
1. člen
Občina Renče-Vogrsko podeli Izredno nagrado Občine Renče-Vogrsko za izredne dosežke,
ki so bistveno prispevali k razvoju in ugledu lokalne skupnosti, Konjeniškemu društvu Soča,
Oševljek 18/b, 5292 Renče.
2. člen
Priznanje Občine Renče-Vogrsko se podeli na slavnostni seji Občinskega sveta Občine
Renče-Vogrsko, ki bo 26. aprila 2019.
3. člen
Ta sklep velja takoj.

Številka:
Datum:

Tarik Žigon
Župan

__________________________________________________________________________

