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NOVICE OB^INE RA^E-FRAM

@ U PA N O V U V O D N I K
Spoštovane ob~anke, spoštovani ob~ani!
Od lanske jeseni do letošnje pomladi so nam vsi mogo~i strokovnjaki za "klimatske
spremembe" v najrazli~nejših medijih razlagali, da je pred nami sušno obdobje z
manj padavin ter nas opozarjali, da se je nanj potrebno pripraviti.
Zdaj `e vemo, da so se zelo mo~no zmotili. Ne samo, da je letošnje leto zelo mokro,
tudi druga~e je narava v letu 2008 `e nekajkrat pokazala svojo mo~. Hude nevihte s
to~o so prizadele skoraj celotno Slovenijo. Skoraj ni kraja v dr`avi, ki ne bi ob~util
neizprosne mo~i narave. Razmere v dr`avi so nas pretresle in v nas zbudile so~utje
in solidarnost, ~eprav smo tudi sami pogosto v strahu zrli v nebo in se bali najhujšega.
Nekoliko nam je bilo prizanešeno, ~eprav je tudi v naši ob~ini to~a poškodovala
veliko streh in naredila nemalo škode tudi na kmetijskih površinah. Ker je bilo mnogo
poškodovanih streh pokritih s salonitno kritino, smo se v ob~ini odlo~ili, da bomo
poškodovano salonitno kritino, ki so jo oz. jo bodo ob~ani zamenjali z drugo,
brezpla~no odstranili.
V sanaciji objektov po neurjih se je pokazala tudi velika solidarnost ob~anov, ki so marsikomu prisko~ili na pomo~;
še posebej pa so se pri tem izkazali gasilci, ki so pomagali pri sanacijah po neurju najprej v mati~ni ob~ini, potem pa
tudi v krajih iz okolice Ptuja, ki jih je neurje s to~o najbolj prizadelo.
Ko takole do`ivljamo najrazli~nejše naravne katastrofe, bodisi doma ali v tujini, se ve~krat sprašujemo, ali je v našem
odnosu do narave kaj narobe. Ali so mo`ne razumske rešitve, ki bi lahko ~loveštvo obvarovale ali rešile pred vse
ve~jimi naravnimi in ekološkimi katastrofami. Po mojem prepri~anju je usoda našega planeta odvisna predvsem od
razumskih rešitev, ki jih morajo udejanjiti najve~je ekonomije, ki tudi najve~ prispevajo k ekološkemu neravnovesju.
Predvsem v primeru Zdru`enih dr`av Amerike je velik razkorak med njihovo politiko in znanstvenimi dose`ki na
podro~ju varstva okolja. Znano je namre~, da so njihovi znanstveni dose`ki na podro~ju varovanja okolja v samem
svetovnem vrhu, njihova politika pa ni sposobna teh rezultatov prenesti v prakso vsakdanjega `ivljenja; prav nasprotno
- kljub opozorilom ostalega sveta porabijo v ZDA najve~ energije na prebivalca, ustvarijo dale~ najve~ odpadkov na
prebivalca in spustijo v zrak najve~ toplogrednih plinov. Poleg tega no~ejo podpisati mednarodnih sporazumov na tem
podro~ju in enostavno `ivijo svoj na~in `ivljenja, ki je do narave zelo neprijazen. Ameriška praksa torej ka`e, da bi
~loveštvo po njihovem na~inu potrošnje potrebovalo skoraj pet Zemeljskih obel, ~e bi hotelo `iveti skladno z naravo.
Ker pa ima ~loveštvo zgolj eno Zemljo, na kateri lahko pre`ivi, bo torej potrebno korenito spremeniti `ivljenjske
potrebe in navade. Da je temu res tako, nas, kot `e re~eno, iz leta v leto vedno bolj opozarja narava sama, saj smo pri~e
vedno ve~jim podnebnim spremembam. ^e ne bo ves svet spremenil svojih potrošniških in ostalih razvad, se nam
lahko zgodi, da bo narava udarila nazaj s še ve~jo mo~jo, kar bi lahko imelo za slehernega izmed nas nesluteno hude
posledice.
Tako kot narava v~asih preve~ ogreje ali ohladi ozra~je, ob~asno po~nejo tudi politiki. Zato se nam letos znova obeta
vro~a politi~na jesen, ki jo spri~o vro~ega politi~nega septembra `e mo~no ~utimo. Bli`a se namre~ ~as volitev v
Dr`avni zbor Republike Slovenije, zato bodo dnevi do 21. septembra, ko bodo volitve, še precej burnejši od obi~ajnih.
Spet se bomo morali navaditi na velike obete, ki bi jih naj prinesle spremembe. Vsi, ki so na oblasti ali so bili dolga
leta na oblasti, bodo oznanjali novo dobo slovenske prihodnosti. Ker nam je marsikaj od neuresni~enega `e bilo
obljubljeno, ve~krat pomislimo "saj so vsi isti" in podvomimo v smiselnost odhoda na voliš~a, saj se kot posamezniki
po~utimo tako nemo~ni. Sam mislim nasprotno, namre~, da je zelo pomembno, da gremo na volitve in s tem sooblikujemo
dr`avno oblast.
Tudi sam sem se odlo~il, da se letos preizkusim na dr`avnozborskih volitvah. O tem sem veliko premišljeval. Praksa
namre~ ka`e, da ima `upan - poslanec veliko ve~ mo`nosti za predstavitev potreb svoje ob~ine in širšega okolja, ki ga
zastopa. Praviloma hitrejši razvoj ob~in, katerih `upani so tudi poslanci, to potrjuje. Ker sem prepri~an, da bi kot
morebitni poslanec Dr`avnega zbora Republike Slovenije lahko okrepil razvoj ob~ine Ra~e-Fram, bom poskušal priti
v parlament. Bojazen, da bi se odtujil od tega okolja, je odve~, saj dobro sodelovanje z ob~inskim svetom, ob~insko
upravo in ob~ani daje garancijo, da se bodo vsakdanje naloge ob~ine nemoteno izvajale, sam pa bom naredil vse, kar
je mogo~e, za dobro vseh. Ne glede na vaše prepri~anje pa vas še enkrat pozivam, da se v ~im ve~jem številu udele`ite
volitev.
Na koncu vam, spoštovane ob~anke in spoštovani ob~ani, `elim, da u`ivate najbolj barviti letni ~as v vsej njegovi
lepoti in da bi bilo vaše `ivljenje ~im manjkrat odvisno tako od muhaste narave kot od muhastih politikov.
Lep pozdrav!
Branko LEDINEK,
`upan
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P O Z D R AV I Z N A Š E G A U R E D N I Š T VA
Da, jezna sem… Jezna, razo~arana, nemo~na… in utrujena…
utrujena od sprememb, ki so po
mojem prepri~anju - oprostite spremembe zaradi sprememb. In
zgolj to. Toliko v nekakšno
opozorilo, spoštovani bralci in
drage bralke našega ~asopisa,
delno tudi v opravi~ilo, kajti
zavoljo te slabe volje moj letošnji
dopust, torej pedagoške po~itnice,
ni bil dopust. Bil je beljenje glave.
Tuhtanje. Modrovanje. Spraševanje, kako dalje… Kje in v ~em najti motiv, voljo, od kod
~rpati energijo za nadaljnje delo. Po~itnice so torej bolj ali
manj minile v tem duhu. Prehitro. In zdaj, ko je napo~il
september in na svet dobršen del dneva znova gledam izza
katedra ali šolskih knji`ni~nih polic, ko bi morala prekipevati
od zalog energije, priznam, da ni tako. Saj u~encem ne
poka`em, trudim se biti nasmejana, kakršne so me vajeni,
vendar… In zato, ker se od mene (vsaj na delovnem mestu)
pri~akuje prijaznost, potrpe`ljivost in ve~no razumevanje
vseh tudi, kadar bi lahko polivala potoke gnojevke, si bom
vsaj na tej strani dala malo duška. Moram, preden "po~im
po šivih"…
Torej… @iga Gomba~ je v TV Ve~eru (julij 2008; 25.31.7.2008) v intervjuju z osmercem Dubioza iz Bosne in
Hercegovine povzel bistvo naše dru`be: skorumpirano in
nekompetentno okolje, kjer je najbolje, da se "šuti i trpi",
kot govori tudi ena izmed pesmi z njihovega novega albuma
Firma Ilegal. Uporniška energija, zaznana v vsakem ~asu
(spomnimo se James Deana), se najla`e in najbolj odmevno
odra`a prav v glasbi. Tihi uporniki spevno opozarjajo na
ve~ino, ki ima roke obrnjene k sebi, mno`ico, marionete, pa
spretno vodijo s svojimi vrvicami. A v boju za vsakodnevno
pre`ivetje ne preostane dovolj ~asa za ubadanje z mogo~imi
rešitvami in iskanjem izvornih napak. Dejstvo je, da evro
ve~ino pokopava in spodjeda, pri ~emer je zanemarljivo
govoriti o bruto in neto. Preostane nam le viseti na nitki
vladarja cifra-mo` in se je ~im bolj dolgo in vztrajno dr`ati.
Biti pošten, je naslednja dilema. Velikokrat se vprašam,
~emu vzgajati k poštenju in iskrenosti, ko pa vsakodnevne
novice doma in po svetu ka`ejo, da se zlo~in še kako izpla~a
oziroma s~asoma zastari in pade v pozabo. ^e pa ne pla~aš
elektrike v roku, ti grozijo s takojšnjim odklopom in po~utiš
se kot majhna riba v oceanu, katere greh pa ne bo ostal
nekaznovan. No, tu in tam pa ima roka pravice zelo dolgo
palico in veliko mero potrpe`ljivosti, kot se je dokazalo v
primeru Radovana Karad`iæa. Škoda, da se ni `e toliko let
prej raje ukvarjal z medicino, kot pa s poboji nedol`nih.
Morda pa bi mu uspelo odkriti in zdraviti rakovo tvorbo naše
dru`be v za~etnem stadiju.
Prav pehanje za ljubi 'ever~ek' prispeva k razpadu dru`ine,
osnovne celice vsake dru`be. Tako razrahljane vezi ima zaradi
materializiranosti oziroma nemo~i boriti se proti njej, da na
poteh dobesedno ostajajo posamezniki s praznim smerokazom: Kam, kako, ~emu? Verjamem, da je staršem marsikdaj
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hudo, ko so povsem odvisni od delodajalcev, doma pa ~akajo
otroci, nepopisani z izkušnjami, z radovednim in `eljnim
pogledom, ki jim je potrebno ne`no, a vztrajno pripravljati
popotnico za v svet. A kdaj? Vsaj v šoli jim je ta mo`nost
dana. A glej a, ti~ka, tudi tukaj prihaja do zapletov. V dobri
`elji in upanju, da si za otroka vzamemo ~as u~itelji, ki smo
k temu poslanstvu poklicani, ostajamo zvezanih rok, ko na
nas pritiskajo institucije nad nami z nerealnimi pri~akovanji
in zahtevami po bele`enju šolskega utripa v minutah.
Poskusite si ~as za bele`enje vsakodnevnega dru`inskega
`ivljenja vzeti sami, da boste dojeli nesmiselnost takšnega
po~etja. Otrok namre~ ne potrebuje dnevniških zapiskov,
temve~ odraslega ~loveka, ki mu bo znal prisluhniti in ga
napotiti v pravo smer. Vsi smo blodili, otroci komunizma in
socializma, a vselej smo nekoga imeli na voljo, da nas je
usmerjal. Danes je to prepuš~eno gospodu Kapitalu. Ni ve~
socialisti~nega duha, ko smo bili vsi za enega, eden za vse in
še ~utili patriotski zanos ob omembi domovine. Danes sta
domovina in dru`ina preteklost. V~asih smo bili "mi in moje
dol`nosti", danes le še "jaz in moje pravice".
@alostno je, da se tudi v šoli, ki naj bi vzgajala in izobra`evala, iš~ejo le pravice in luknje v zakonu, ki dopuš~ajo
~rnenje ve~ine, ki otroke v šolo sprejema iskreno in s
posluhom. @alostno, da otrok (pre)hitro spozna, kdo je v
sistemu mo~nejši - starši s podporo dru`be, medtem ko
poklicani in zavezani temu poklicu zavoljo ljubega miru
pokimamo in klonemo. Tako dale~ smo `e prišli, da `e v šole
vlamljajo. Nekdanji u~enci, ki so prebili dobršen del ~asa v
šoli, ki jim je nudila tudi varstvo, prehrano, vzgojo ter
tola`ilne besede in stiske rok, so v dragi tehnologiji videli
le zaslu`ek (ljubi 'ever~ek'), ne pa dragocen pripomo~ek pri
izobra`evanju naslednjih generacij.
Ni kaj: zanimivo in pestro še bo, tudi glava bo še bolela,
kajti novo šolsko leto se je komaj pri~elo… In naša generacija,
še za odtenek bolj pa tista pred in malo manj ona za njo (ali
je to res `e EMŠO ali vendarle kaj drugega?) pa znova
ugotavlja, da ni~ ni ve~ kot je bilo v~asih… Negativno, gnilo,
podlo, slabonamerno, škodo`eljno vse preve~ izpodriva
pozitivno, zdravo, iskreno… Vendar: a to sploh koga zares
skrbi, je to komu sploh še mar?!?
Kakorkoli `e: voda je globoka, a plavati znamo. Kljub
neusmiljenim valovom dr`imo glavo nad gladino in svetlo
zrimo v nejasno prihodnost.
Pri tem naj nas spremlja preteklost s plodovi, ki delajo jutri
znosnejši in napolnjen z optimizmom. Med njimi je le en
del~ek tega, ve~ kot vreden naše omembe, namre~ 10-letnica
izhajanja Novic Ob~ine Ra~e-Fram. Uredniški odbor z vestno
in neumorno Simono Antoli~ je v minulem desetletju
kontinuirano skrbel za dobro informiranost in tako nedvomno
pomembno pripomogel k dejstvu, da smo lahko ponosni, da
`ivimo v ob~ini, ki nenehno raste in se razvija. Bogata paleta
najrazli~nejših objavljenih prispevkov, predvsem tistih
zgodovinskega pomena za ta del Štajerske, nas je vse obarvala
z zavestjo, da smo in bomo. Pa sre~no!
Simona NAPAST,
~lanica Uredni{tva Novic Ob~ine Ra~e - Fram
Novice {t. 39 - 2/2008; september 2008
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Z Brankom Ledinekom!
(brezpla~en predvolilni oglas politi~nih strank)

Spo{tovani ob~ani,
spo{tovane ob~anke!
Naslednje Novice
bodo predvidoma iz{le
prazni~nega decembra,
na pragu zime.
Vabimo vas,
da sodelujete s svojimi prispevki,
ki jih na naslov
Ob~ine Ra~e-Fram posredujte
najkasneje do vklju~no
ponedeljka, 17. novembra 2008 in sicer
na disketi, CD, USB klju~u ali preko elektronske po{te, navedene v kolofonu.
Uredni{tvo

NOVICE OB^INE RA^E-FRAM; javno glasilo
Letnik XI, številka 39 - 2/2008; v Ra~ah, septembra 2008 (poštnina pla~ana pri Pošti 2327 Ra~e)
Odgovorna urednica:
Uredniški odbor:
Jezikovni pregled:

Simona ANTOLI^
Lidija BELCA, Simona NAPAST, Jo`e BOBOVNIK
Simona ANTOLI^

Fotografije:
Izdajatelj:
Naslov uredništva:

Nepodpisane fotografije so posneli avtorji ~lankov.
Ob~ina Ra~e-Fram, Grajski trg 14, 2327 Ra~e
Uredništvo Novic Ob~ine Ra~e-Fram
Grajski trg 14, 2327 Ra~e, tel.: 02 609-60-15, fax: 02 609-60-18
e-mail: simona.antolic@race-fram.si
spletna stran: www.race-fram.si
Grafi~ni studio GOGI, Pre~na 9b, Maribor
Tiskarna ROJKO d.o.o., Ptujska c. 80, Ra~e

Ra~unalniški prelom:
Tisk:

Glasilo je tiskano v 2600 izvodih in ga prejmejo vsa gospodinjstva v ob~ini Ra~e-Fram brezpla~no.
Vsi prispevki, ki jih pošiljate za objavo, morajo biti lastnoro~no podpisani, razvidna naj bosta kraj in datum pisanja. Prispevek opremite z naslovom, navedite avtorja besedila in
fotografij. ^e pišete v imenu skupine ljudi - zavoda, društva, politi~ne stranke in podobno, opremite dopis z `igom in podpisom odgovorne osebe. Poleg prispevka, ~e imate le
mo`nost, oddajte tudi ra~unalniški zapis na disketi, CD-ju ali klju~ku. Fotografije oddajte v obliki originala ali jih pošljite v posebni priponki po elektronski pošti (v JPG formatu).
Uredništvo si pridr`uje pravico do krajšanja ~lankov in spremembe naslovov. Ponatis celote ali posameznih delov glasila je mogo~ le s predhodnim pisnim dovoljenjem. Nenaro~enih
fotografij ne vra~amo.
Javno glasilo Novice Ob~ine Ra~e-Fram je vpisano v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS, pod zaporedno številko 52. Za glasilo se pla~uje 8,5 % DDV.

@elimo vam prijetno branje!
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Pozdravljeni! Na lokalnih volitvah 2006 smo dobili kandidati Aktivne
Slovenije dovolj glasov za zasedbo enega svetniškega mesta v
Ob~inskem svetu Ob~ine Ra~e - Fram in takrat sem za~el `e svoj drugi
mandat.
Potem, ko je zunajparlamentarna stranka Aktivna Slovenija (AS), 8.
decembra 2007 na svojem 2. rednem kongresu z veliko ve~ino sprejela
odlo~itev, da se pridru`i parlamentarni stranki Zares, je to imelo za
posledico, da sedaj zastopam v ob~inskem svetu zdru`eno stranko pod
imenom Zares - nova politika.
Skoraj dve leti kasneje se bodo v nedeljo, 21. septembra 2008, odvijale dr`avnozborske volitve, na katerih bo stranka Zares
nastopala prvi~. Ob~ina Ra~e - Fram spada v 7. volilni enoti v 5. volilni okraj, v katerem bo kandidirala Alenka Šoštari~,
rojena 6. februarja 1965 v Mariboru.
Alenka Šoštari~ s svojo dru`ino - mo`em dr. Andrejem Šoštari~em in sinovoma - `ivi v Zgornji
Kungoti. Po študiju na Ekonomsko - poslovni fakulteti v Mariboru se je leta 1995 zaposlila na Pošti
Slovenije, kjer je do leta 2005 vodila kadrovsko slu`bo, trenutno pa je svetovalka direktorja Poslovne
enote Maribor.
5. okraj obsega poleg ob~ine Ra~e - Fram še del ob~ine Ho~e - Slivnica (Zg. Ho~e) ter del MO
Maribor (Limbuš, Pekre, Bresternica, Kamnica), v 7. volilni enoti pa bodo zraven Alenke Šoštari~
kandidirali še: Ivo Vajgl , Janja Vidmar, mag. Zdenka Kova~, dr. József Györkös, Ladimir Brolih in
dr. Dušan Radonji~.

Alenka Šoštari~

Dodatne informacije lahko dobite tudi na internetu - www.zares.si, glede v~lanitve v Zares - nova politika
pa me lahko kontaktirate po e-mailu: lukman.david@gmail.com ali po telefonu 040/900-113.
Naj vas na koncu prav vse lepo povabim na volitve, saj oddani glasovi najve~ štejejo!

Zares - nova politika
David LUKMAN

Naše prilo`nosti in izzivi za prihodnost Slovenije
Ni slu~aj, da je Liberalna demokracija Slovenije prva politi~na
stranka, ki je javno predstavila svoj program z naslovom "LJUDJE,
DEMOKRACIJA, SVOBODA". V tej raznolikosti pisanosti pogleda
na svet, v tej mavrici spoštovanja razli~nosti, ostajamo v LDS
nepopustljivo liberalni in socialni, hkrati ponosni, samozavestni in
kriti~ni," je v uvodu programa zapisala Katarina Kresal, predsednica
LDS.
Program temelji na štirih stebrih:

• konkuren~no gospodarstvo • socialna, vklju~ujo~a dru`ba znanja in zdravja • pravna in pravi~na dr`ava in
• originalna, ustvarjalna Slovenija
V viziji razvoja naše ob~ine, s katero sem kandidirala na `upanskih volitvah 2006, sem zasnovala razvojne strategije za
prihodnjih petnajst, dvajset let. Predstavlja širitev kraja, dolgoro~no na~rtno ustvarjanje novih delovnih mest in stanovanjskih,
poslovnih, izobra`evalnih, sprostitvenih kapacitet. Poudarek je na financiranju razvojnih projektov iz naravnih bogastev
ob~ine, ki jih `elimo izrabljati skrbno, na~rtovano in ekološko nesporno. Dolgoro~na razvojna vizija Ob~ine Ra~e-Fram, ki
sem jo v tiskani verziji dne 05. 02. 2007 naslovila `upanu v lu~i zaš~ite interesov ob~ine in popolnim nadzorom na~ina
izkoriš~anja rudnih bogastev, v katerih se vnaprej onemogo~ajo manipulativna izsiljevanja kapitala nad interesi krajanov,
ostaja do danes brez predstavitve ob~inskemu svetu.
V imenu Ob~inskega odbora LDS Ra~e-Fram vas vabim na sre~anje s predsednico Katarino Kresal in predstavitev kandidatk
in kandidatov LDS na letošnjih volitvah v DZ. Prijazno vabljeni na našo skupno pot v prihodnost.
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Ob~inski odbor LDS Ra~e-Fram
Predsednica: Irena Pernat, univ. dipl. org.
E-mail: irena.pernat@amis.net, www.lds.si/race-fram
(brezpla~na predvolilna oglasa politi~nih strank)
4

Novice {t. 39 - 2/2008; september 2008

