NOVICE OB^INE RA^E-FRAM
TURIZEM
Zaklju~ek projekta "Moja de`ela lepa in gostoljubna 2008"
Podelitev priznanj in plaket za lepo urejeno okolje in
prizadevanje za lepši videz našega kraja za leto 2008
Ob zaklju~ku projekta "Moja de`ela - lepa in gostoljubna
2008" je v petek, 21. novembra 2008, na zaklju~ni slovesnosti
v Beli dvorani gradu v Ra~ah `upan Ob~ine Ra~e -Fram
Branko Ledinek podelil 60 priznanj in 2 najvišji priznanji
nagrajencem za najlepše urejene stanovanjske stavbe,
poslovne in dru`bene objekte ter kme~ka dvoriš~a v ob~ini
(vabimo vas na ogled barvnih fotografij; glejte notranjo
hrbtno stran ovitka in spletno stran www.race-fram.si - op.
ured.).
Slovenija uspešno in zavzeto napreduje pri urejanju
`ivljenjskega okolja in prostora in se skuša upirati slabšanju
podnebnih sprememb ter s tem ustvarja ugodnejše pogoje
za razvoj okolju prijaznega in na trajnostnih osnovah
zasnovanega turizma. Vsebinska zasnova in usmeritev tega
napredka je povezovalna nit v vseslovenskem okoljevarstvenem in turisti~nem projektu "Moja de`ela - lepa in
gostoljubna".
Projekt spodbuja sodelovanje in povezovanje prebivalstva
pri varovanju, ohranjanju in urejanju naravnih vrednot in
kulturne dediš~ine s turizmom. Med najpomembnejšimi
prizadevanji je skrb za pravilno zbiranje, odstranjevanje in
deponiranje odpadkov ter skrb za ohranjanje in varovanje
~iste vode in zraka. Turisti~na in druga društva, krajevne
skupnosti, komunalna in druga podjetja, šole in ostali
prebivalci ustvarjalno in usklajeno delujejo pri celovitem
uresni~evanju projekta.
Tekmovanje v urejenosti krajev in naselij, javnih poslopij,
stanovanjskih hiš, blokov in njihove neposredne okolice,
trgovin s svojimi izlo`bami in okolico, gostinskih lokalov z
okolico, kulturno-zgodovinskih objektov, industrijskih,
obrtnih in drugih objektov, poteka na ob~inski, regionalni in
dr`avni ravni. Vsebina tekmovanja je tako urejenost kraja
kot celote, pa tudi posameznih ambientov in objektov,
kakovost turisti~ne ponudbe, kakovost `ivljenja v kraju za
prebivalce in goste, varovanje naravne in kulturne dediš~ine,
varovanje okolja in gostoljubnost. Ocenjuje se ulice in trge,
objekte razli~nih dejavnosti, upošteva se naravno in gojeno
zelenje in ro`e, skrb za dediš~ino, komunalno in turisti~no
infrastrukturo ipd.
V ponos nam je, da je na tekmovanju v urejenosti okolja
na dr`avnem nivoju v kategoriji manjših hribovskih krajev
~etrto najvišje priznanje (za 4. mesto) prejela tudi naša ob~ina
oz. naselje Planica. Ta laskav rezultat je predvsem priznanje
doma~inom Planice, ki s svojim urejenim okoljem najve~
prispevajo k celotnemu videzu kraja, veliko priznanje pa to
dejstvo zagotovo pomeni tudi ob~ini.
Urejenost okolja v ob~ini Ra~e-Fram je ocenjevala
štiri~lanska komisija, ki je pri svojem delu upoštevala
umetniški vtis urejenosti okolja, cvetje na balkonih, oknih
in gredah, urejenost vrtov - negovanje trate, urejenost
dovoznih poti, na~ela oblikovanja krajine in vrtov, likovno
govorico barv ter ohranjanje, obnavljanje in vzdr`evanje
stavbne kulturne dediš~ine. Ocenjevanje na terenu se je
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pri~elo spomladi in zaklju~ilo jeseni. Potekalo je na podlagi
razpisa, ki je bil objavljen v spomladanski številki ob~inskih
Novic oz. tedaj izdanem Informatorju.
Dosedanje izkušnje komisije izra`ajo prošnjo za ve~je
sodelovanje ob~anov, predvsem glede informiranja o
lokacijah, vrednih obiska in pozornosti. Tako vas `e sedaj
vabimo, da nam pošljete predloge, koga naj Komisija za
ocenjevanje okolja obiš~e in kje naj opravi oceno objektov
in okolja v prihodnjem letu. Ravno tako vabimo posameznike, da se tudi sami prijavijo.
Letošnje sporo~ilo Komisije za ocenjevanje okolja ob~anom
je naslednje:
"V tekmovanje se vklju~ujejo prebivalci tako, da skrbijo
za stalno - celoletno urejenost bivalnega okolja (svoje hiše,
stanovanjskega bloka oz. objekta, kjer stanujejo), okolja,
kjer so zaposleni (podjetja, ustanove, zavodi) in kraja, kjer
`ivijo in se dru`ijo. Kraji, zaselki, ulice naj bodo urejene
vsak dan v letu."
Melita Laši~: "Ko cvetlice spregovorijo in se pojavi spokoj
v duši, se srce umiri in pogled zasanjanih o~i za~ne
ob~udovati. Ne glede na to, ali je pomlad, poletje, jesen,
zima, vedno je cvetica tisto mo~no oro`je, ki nam vzbuja
hrepenenje po ne~em ~istem, lepem.
Nikoli ne bi mogli popolnoma doumeti, niti videti tega, kar
se lahko razvije iz ~isto maj~kenega semena ali sadike, ~e
ne bi bilo pridnih rok in ljubiteljev cvetja. Zato sem bila zelo
vesela, ko sem dobila povabilo za ogled urejenosti hiš in
okolja v naši ob~ini.
Lepotice, ki spomladi odprejo sezono, so prava paša za
o~i, utrujene od dolgega zimskega po~ivanja. Prav cvetlice
nam dajo ponovni zagon, kajti povedo nam, da se narava
za~enja ponovno prebujati, z njo pa tudi mi sami. Pogled se
nam ob~udujo~e ustavi pri marsikateri zgradbi in njeni
okolici, ki jo obkro`a pisano razkošje pre~udovitih barv
cvetic. Te kmalu postanejo paša za ~ebele, ki hite pridno
nabirati med, in po~ivališ~e pisanih metuljev.
Ali ni lepo, ko pride ~lovek utrujen iz slu`be in ga doma
~aka obilica morda še nedokon~anega dela, iz katerega bodo
pod njegovim budnim o~esom in s pomo~jo pridnih rok
nastale prave umetnine zasajenega cvetja in s tem urejenosti
doma~e okolice?
In to je tisto, kar je najlepše in kar nam daje ob~utek
pristnega zadovoljstva in miru, ki si ga po napornem delu
`elimo tudi ob~utiti. Vse to smo do`ivljale prav vse, ki smo
letos pridno fotografirale, si zapisovale in si ogledovale vse
te lepote cvetja in njihove neme, a kljub temu nadvse zgovorne
govorice..."
Vlasta Majari~: "V delo komisije sem pristala sicer z
nekoliko negotovosti, a z velikim optimizmom, saj je bil to
zame nov izziv. Dobro se še spominjam prvega dne ogledov.
Bilo je lepo son~no in vro~e vreme. S fotoaparati, vse
prepotene, vendar dobre volje, smo u`ivale ob pogledih na
prekrasne, lepo urejene zelenice, balkone, gredice… Ob~utkov
se ne da opisati. To je bila prava paša za o~i in balzam za
dušo. Z balkonov so nas pozdravljale prekrasne ro`ice,
obsijane z zlatimi `arki, po stebrih so se ovijale pre~udovite
plezalke, prepletene z bršljanom, ob stezicah je poglede
pritegnila `ametna trata, ob njej so rasle ponosne ciprese,
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sanjave smreke, razcvetele vrtnice. Tu in tam je to lepoto
prekinila lepo urejena gredica z mavri~no pisanimi cvetovi
trajnic in enoletnih lon~nic, za katerimi so se srame`ljivo
skrivali pal~ki in razne `ivalce, ponos lastnikov. Toliko krasot
in o~arljivih trenutkov ne gre kar zlahka pozabiti. Še enkrat
se zahvaljujem za zaupanje, predvsem pa za pre~udovite ure
sprostitve in opazovanja naše urejene ob~ine, ki je del~ek
majhne, a po lepoti zelo bogate de`elice.
Patricija Thaler: "Letošnje leto je bilo z vremenom precej
muhasto. Divjalo je kar nekaj neurij s to~o in bilo je veliko
poletne vro~ine. Za tiste, ki skrbijo za okolje in ga pridno
urejajo, torej ni bilo prav ni~ prijazno leto.
V ob~ini opa`amo še precej neurejenih okolij in dvoriš~.
Takšne lokacije veliko prej opazimo in zelo negativno vplivajo
tudi na sosednje ureditve.
Svoj prostor urejajmo z zadostno mero okusa in izdelanim
na~rtom. Velikokrat se zgodi, da preve~ ro`, njihova
neprimerna razporeditev ali medsebojna neskladnost
pokvarijo ves trud in dober namen, ki ga je nekdo imel, da
uredi svoj prostor. Sve`e znanje in nove trende lahko
pridobimo ne rednih letnih predavanjih Kmetijskega zavoda
Maribor, pod organizacijo doma~ih društev.
Vsako leto pa opa`amo tudi pozitivne spremembe. Vedno
ve~ ljudi sledi projektu ‘Moja de`ela - lepa in gostoljubna’.
To se ne pozna samo po urejenosti okolja, ampak tudi po
odzivu ljudi, ko pridemo s fotografskimi aparati do njih. Še
pred letom ali dvema so nas nekateri lastniki hiš prav
za~udeno gledali, po kratki obrazlo`itvi pa so nekako v
dvomih pristali, da fotografiramo njihovo domovanje.
Letošnje leto je bil odziv ob~anov `e neprimerno boljši.
Nekateri so nam prijazno in samoiniciativno razkazali tudi
koti~ke, ki jih mogo~e sami ne bi opazili.
Z gotovostjo lahko re~emo, da je namen projekta dose`en
in da se naš bivanjski prostor iz leta v leto lepša."
Vsem nagrajencem gredo naše iskrene ~estitke in zahvala
za njihov prispevek k lepo urejenemu okolju. Hvala tudi
vsem tistim, ki na kakršen koli na~in lepšate našo pokrajino,
razpeto med zelenim Pohorjem in rodovitno ravnico
Dravskega polja, pa vas letos nismo opazili in nagradili!
Motiv letošnje prireditve je bil celostna predstavitev ob~ine:
v Beli dvorani in njenem preddverju je doma~i kro`ek
Metulj~ek Ra~e navdušil z razstavo ro~nodelskih izdelkov
svojih ~lanic, pestro društveno predstavitev pa sta nam
pripravili tudi lovski dru`ini iz Ra~ in Frama. Nagrajene
ureditve okolja in krajšo predstavitev ob~ine, njenih kulturnih
in naravnih znamenitosti ter utrinkov letošnjega ocenjevanja
smo si s zanimanjem ogledali v obširni multimedijski
predstavitvi.
Omenjena slovesnost je praznik celoletnega dela in
prizadevanja za urejenost okolja, zato smo ve~er popestrili
z bogatim kulturnim programom; za uvod smo prisluhnili
Mešanemu pevskemu zboru KD Ra~e, ki pod umetniškim
vodstvom Katje Lovren~i~ ohranja doma~e narodno petje.
Glasno, veselo in posko~no je donelo ob zvokih desetih
harmonikarjev sekcije "Štajerski frajtonarji", ki `e osem let
uspešno deluje v okviru Kulturnega društva Valentin @umer
iz Hajdoš. Prireditev se je nadaljevala s kulinari~no
pogostitvijo in dru`abnim sre~anjem v preddverju Bele
dvorane.
@elimo vam prijetno branje!

LETOŠNJI NAGRAJENCI:

* Kategorija: stanovanjske stavbe:
Najvišje priznanje je prejela Štefka Braunsberger,
Ptujska c. 58, Ra~e
Priznanja so prejeli:
• Lidija Šprager, Ul. bratov Turjakov 18, Ra~e • Marija in
Franc Florjan~i~, Ul. bratov Turjakov 21, Ra~e • Gabrijel
Rukelj, Turnerjeva ul. 7, Ra~e • Zofija Lesjak, Gortanova
ul. 16, Ra~e • dru`ina Medved, Drevesniška ul. 21, Ra~e
• dru`ina Polan~ec, Drevesniška ul. 42, Ra~e • Karmen
Kolari~, Ljubljanska c. 95 A, Ra~e • Vida in Vitko Ribi~,
Ljubljanska c. 86, Ra~e • Marija Golavšek, Ljubljanska c.
84, Ra~e • Marija Jelšek, Mariborska c. 19, Ra~e • Renata
Petek, Mariborska c. 35, Ra~e • dru`ina Roner, Cesta talcev
9, Ra~e • dru`ina Hauptman, Ptujska c. 54, Ra~e • Ivana
Klep, Ptujska c. 74, Ra~e • dru`ina Skodi~, Ptujska c. 120,
Ra~e • dru`ina Kmetec, Ptujska c. 116, Ra~e • dru`ina Lesar,
Podova 1 • dru`ina Lah, Podova 29 • Darja Pesti~ek, Podova
32 • Nada Zupani~, Brezula 27 • dru`ina Predikaka, Brezula
59 • Elmaz in Majda Mahmutoviæ, Ješenca 18 c • Ivanka
Klav`, Ješenca 62 • Anica Vihar, Ješenca 29 c • Veronika
Majheni~, Ješenca 2 i • Liljana Hojnik, Ješenca 49 a • Terezija
Zel, Ješenca 7 c • Barbara Ma~ek, Fram 213 b • dru`ina Kolar,
Fram 194 • Marija Mir, Fram 209 • Hermina Šetar, Fram
79 a • Ivana ^elar, Fram 78 b • dru`ina Dove~ar, Morje 72
b • Anica Šoštari~, Morje 71 a • Anica Oberš, Morje 47 b
• Milena Berzelak, Ran~e 3 • Nada Repnik, Kopivnik 24 b
• Zdenka Kerle, Loka pri Framu 4.

* Kategorija: poslovni dru`beni objekti:
Priznanja so prejeli:
1. Prostovoljno gasilsko društvo Ra~e, Ptujska c.15, Ra~e
2. Osnovna šola Ra~e, Grajski trg 1, Ra~e
3. Gostilna Karla, Ivanka Bra~i~ s.p., Ljubljanska c. 17,
Ra~e
4. Marko Tucelj, gradbeništvo, Fram 167
5. Mlinarstvo Pe~ovnik, Fram 37

* Kategorija: kme~ka dvoriš~a:
Najvišje priznanje je prejela Jo`ica Frešer, Kopivnik 9.
Priznanja so prejeli:
• dru`ina Pernat, Zg. Gorica 4 • kmetija Fingušt, Zg. Gorica
5 • kmetija Mlakar, Podova 23 • dru`ina Frange`, Brezula
42 • Marija Lešnik, Brezula 42 • dru`ina Nahtigal, Brezula
44 • dru`ina Krepfl, Mariborska c. 18, Ra~e • Jelka Krajnc
- Ledinek, Fram 26 • kmetija Brezner, Ješenca 18 • Izletniška
kmetija Uranjek "Pri baronu", Planica 6 • Turisti~na kmetija
Štern "Pri kova~niku", Planica 9 • kmetija Greif, Planica 25
• Izletniška Kmetija Kobalej - " Bauhnik", Planica 34
• kmetija Fric - Šlamberger, Planica 24.
Pripravila:
Tanja KOSI
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DRU@BENE DEJAVNOSTI
Nekoliko konkretneje o aktualnostih
• Višina in namen stroškov, ki so zagotovljeni iz prora~una
Ob~ine Ra~e-Fram za podro~ji šolstva in predšolske
vzgoje
V skladu z veljavno zakonodajo je podro~je osnovnošolskega izobra`evanja (v nadaljevanju: šolstva) financirano
iz javnih sredstev (dr`avnega prora~una), sredstev ustanovitelja (mati~ne ob~ine), prispevkov gospodarskih zdru`enj
in zbornic, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz
donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov (šolski
sklad).
Pa v grobem poglejmo, kako so obveznosti porazdeljene
med glavna financerja - dr`avo in mati~no ob~ino.
Dr`avni prora~un osnovnim šolam zagotavlja ve~inski
dele` potrebnih sredstev za pla~e u~iteljev - za vse izvajalce
rednega (obveznega) predmetnika, v njihovi domeni je tudi
kritje materialnih stroškov, vezanih na izvedbo šolskih
programov (t. i. programsko odvisni stroški).
Ob~inski prora~un, skladno z letnim finan~nim in
vsebinskim planom, zagotavlja kritje stroškov izvajanja t. i.
nadstandardnih programov šol (pri nas so to fakultativni pouk
dodatnega tujega jezika, ra~unalništva in priprava kosil za
oddelke podaljšanega bivanja, v OŠ Fram pa še jutranje
varstvo voza~ev ter šofer - vse v dele`u, skladno z vsakoletno
s strani naših vzgojno-izobra`evalnih zavodov posredovano
ter na ob~inskem svetu potrjeno sistemizacijo delovnih mest),
za kar je v prora~unu teko~ega leta zagotovljenih 95.000
EUR. 11.000 EUR je namenjenih za pla~ilo davkov in
prispevkov delodajalca, za poravnavo stroškov dodatnega
prostovoljnega zavarovanja izvajalcev nadstandardnega
programa pa 2.500 EUR. Zakonodaja ob~inam nalaga pokritje
materialnih stroškov, vezanih na uporabo prostora (plan 2008
= 180.000 EUR). Ob~ina, ki je ustanoviteljica šol, skrbi tudi
za amortizacijo oz. posodabljanje opreme (ra~unalniške,
avdiovizualne in tiste v u~ilnicah - stoli, omare ipd.),
investicijsko vzdr`evanje in investicije. Z ozirom na to, da na
podro~ju šolstva v letu 2008 ni potekala nobena investicija,
smo za nakup raznovrstne opreme in izvedbo potrebnih
investicijsko-vzdr`evalnih del zavodoma v ob~inskem
prora~unu namenili skupno 166.000 EUR (v ta znesek je
zajeta tudi ureditev potrebnih prostorov za delovanje dveh
novih oddelkov vrtca Fram v prostorih mati~ne OŠ). Športna
dvorana pri OŠ Ra~e, ki je bila financirana iz prora~unov
ve~ let (prvi stroški segajo v leto 2005 - priprava projektne
dokumentacije, sama investicija pa je bila delno financirana
tudi z dr`avnimi sredstvi) in katere finan~na konstrukcija se
zaklju~uje v letu 2008, je veljala dobrih 1,9 MIO EUR (brez
DDV).
Ob~ina Ra~e-Fram pa našima vzgojno izobra`evalnima
zavodoma za potrebe u~encev zagotavlja tudi dobršen del
finan~nih sredstev za realizacijo tistih vsebin in programov,
ki so odziv potreb in `elja u~encev, u~iteljev in situacije ter
~asa, v katerem `ivimo. Pri tem naj omenimo, da se imajo
naši u~enci mo`nost brezpla~no udejstvovati pri mladinskem
raziskovalnem delu in se z vrstniki iz drugih okolij pomerjati
na tovrstnih tekmovanjih (1.300 EUR), zagotavljamo sredstva
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za delo z nadarjenimi u~enci (5.000 EUR), po potrebi
sofinanciramo izvedbo šol v naravi (1.000 EUR), dodatno
regresiramo prehrano u~encev (dr`ava zagotavlja dele`
brezpla~nih šolskih malic, ki jih je, na ra~un dodatnih sredstev
ob~ine, lahko nekoliko ve~ od števila republiško odobrenih,
poleg tega pa iz 6.000 EUR ob~inskih sredstev v te namene
šoli lahko odobrita tudi brezpla~na kosila u~encem iz najbolj
socialno ogro`enih dru`in). Naši u~enci imajo, ob
izpolnjevanju ustreznih pogojev, tudi mo`nost regresiranega
letovanja, ki ga v ~asu poletnih po~itnic organizirata Zveza
prijateljev mladine Maribor in OO Rde~ega kri`a Maribor
(plan 2008 = 9.500 EUR). Tudi še vedno priljubljeno
tekmovanje za bralno zna~ko in izvedba vsakoletnega
otroškega parlamenta sta stroška, ki ju pokrije prora~un
Ob~ine Ra~e-Fram. ^e k temu prištejemo še 110.000 EUR,
kolikor za teko~e leto znašajo ocenjeni stroški izvedb vseh
šolskih prevozov za potrebe u~encev s stalnim prebivališ~em
v ob~ini Ra~e-Fram (po sklepu ob~inskega sveta zagotavljamo brezpla~en organiziran prevoz v šolo in iz nje tako
reko~ za vse u~ence, saj so linije za izvedbo pogodbenega
prevoza za potrebe šolskih otrok široko razvejane), pridemo
v letu do skupnega zneska okoli 585.000 EUR (brez investicij
- popla~ila stroškov novozgrajene telovadnice pri OŠ Ra~e),
ki smo ga, neposredno ali posredno, zagotovili z namero in
`eljo po udejanjanju mo`nosti za vsestransko uspešno
delovanje naših šol in dobro po~utje u~iteljev, u~encev ter
drugih ob~anov.
Z ne prav opazno ni`jim dele`em finan~nih sredstev je v
prora~unu Ob~ine Ra~e-Fram za leto 2008 zastopano tudi
podro~je predšolske vzgoje (skupno 562.000 EUR), kjer
najvi{ji strošek predstavljajo pla~e zaposlenih delavcev (te
tvorijo cca 80 % eokonomske cene nekega vrtca), visoka pa
je tudi postavka, iz katere ~rpamo sredstva za pokritje stroškov
med ekonomsko ceno in pla~ili staršev za otroke iz ob~ine
Ra~e-Fram, ki so vklju~eni v vrtce izven naše ob~ine; takih
otrok je, upoštevajo~ stanje 1.9.2008, 59, kar je nekoliko
manj kot koncem šolskega leta 2007/08 in ve~ kot predhodna
leta.
• [e o aktualnostih na podro~ju pred{olske vzgoje
Kljub mnenju nekaterih, da smo na podro~ju zagotovitve
vsestransko ustrezno kakovostnih, dovoljšnjih in dovolj
velikih prostorov za izvajanje predšolske vzgoje za naše
najmlajše nekoliko "zaspali", menimo, da tovrstne kritike
nikakor niso upravi~ene.
Ob~ina Ra~e-Fram je na podro~ju dru`benih dejavnosti v
minulem obdobju obema osnovnima {olama zagotovila
primerne prostorske pogoje za realizacijo 9-letnega
izobra`evalnega programa. V OŠ Fram je bila za ~asa
delovanja samostojne ob~ine izgrajena nova, tedaj zelo
sodobna telovadnica; slednji se je pred kratkim pridru`ila še
športna dvorana pri šoli v Ra~ah. Gotovo ni nikogar, ki bi
lahko z argumenti oporekal dejstvu, da gre v vseh naštetih
primerih za velike in pomembne investicije, ki so izdatno
obremenjevale ob~insko blagajno ve~ let, v zameno za to pa
dale odli~ne pogoje za šolanje otrok ter prosto~asno športno
in rekreativno udejstvovanje širokega kroga zdravega na~ina
`ivljenja `eljnih ljudi sedanjih in še nekaj naslednjih generacij.
Peš~ico zadnjih let, ko se je krivulja rodnosti po poprejšnji
stagnaciji najprej umirila, nato pa za~ela postopno naraš~ati
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(ob tem pa so se tudi normativi glede zgornjega števila otrok,
ki predstavlja še dopustno mejo za oblikovanje oddelkov
vrtca, in prostorski normativi, ob~utno spreminjali v korist
vrtcev), se v Ob~ini Ra~e-Fram zavedamo, da sta sedaj v
investicijskem smislu na vrsti oba vrtca. Ker se naše lokalno
okolje tudi pospešeno širi z novimi prebivalci, prete`no
mladimi dru`inami, je poleg dejstva, da trenutno obiskuje
vrtce izven naše ob~ine 59 otrok s stalnim prebivališ~em v
ob~ini Ra~e-Fram, razlog, zakaj smo novogradnjo vrtcev
postavili v prvo prioriteto, še toliko razumljivejši.
Ne glede na to pa naj ne bo odve~ povedati, da imajo otroci,
vklju~eni v slovenske vrtce, pravzaprav odli~en standard, ki
si ga ne morejo privoš~iti vse evropske dr`ave (mnoge druge
pa še manj), tudi tiste, ki so bogatejše od naše, ne. In to velja
`e v ve~ini starejših vrtcev, kamor uvrš~amo tudi naša, kaj šele
v novih, kjer pa je dejansko tako reko~ kot v najlepših
pravljicah. Zgovoren je tudi podatek, pred nedavnim slišan
v enem izmed medijev (`al ne vem, kdo in kje se je do njega
dokopal in ali je popolnoma verodostojen, gotovo pa je v
njem precej resnice), ki govori, da blizu 80 % staršev iz
de`elice na son~ni strani Alp, ki imajo doma svoje otroke,
teh ne bi smelo imeti, ~e bi ustreznost staršev presojali po
zagotovljenih prostorskih pogojih v njihovih stanovanjih in
bi pri tem zanje veljali enaki normativi, kot veljajo za vrtce...
Vendar... Pustimo zdaj to. ^asi, ko se je v bolj ali manj
improviziranih prostorih, z bore malo kurikuluma in sodobnih
didakti~nih igra~, a z veliko ~asa in ljubezni za mal~ke, izvajal
vrtec, v šoli pa so u~itelji z zmerno avtoriteto brez ve~jih
te`av obvladovali tudi po 33 otrok v oddelku (sedaj se pri
29 u~encih razred razdeli na dva oddelka, ki štejeta le 14 oz.
15 otrok, in prav takšni dandanes v šolah prevladujejo), so
nepreklicno mimo. In otroci si zaslu`ijo najboljše; temu nih~e
ne oporeka. Še ve~: v tem jih podpiramo ne samo starši in
vzgojitelji, temve~ tudi lokalna skupnost. Cilj vseh nas je
torej skupen in jasen: v ob~ini Ra~e-Fram potrebujemo nova
vrtca. Nova, ve~ja, sodobnejša vrtca. Taka z mo`nostjo
varstva najmlajših, t. i. jasli~nih otrok, ki so pred kratkim
upihnili svojo 1. sve~ko na rojstnodnevni torti. Nekako
so~asno se morajo namre~ njihove mamice po porodniškem
dopustu vrniti v slu`bo in ~e so svoje mal~ke primorane
zaupati v varstvo kateremu izmed vrtcev izven doma~e
ob~ine, se otroci tam obi~ajno navadijo na okolje, nave`ejo
na vrstnike in kasneje neredko tam ostanejo tudi tedaj, ko bi
bile mo`nosti za prepis v vrtec v Ra~ah ali Framu. To
odhajanje otrok drugam pa nam seveda nikakor ni v interesu.
Otipljivejše aktivnosti za izgradnjo novih vrtcev v Ra~ah
in Framu so se pri~ele leta 2006. Tedaj smo na~rtovali
vzporedno adaptacijo in dozidavo obstoje~ih vrtcev v Ra~ah
in Framu in takšno namero, skupaj s pripravljeno idejno
dokumentacijo, prijavili tudi na republiški razpis, ki ga je
Ministrstvo za šolstvo in šport objavilo v letu 2008. Uvrstili
smo se na 12. oz. 13. prioritetno mesto, dr`ava je zagotovila
sofinancerski dele` prosilcem, uvrš~enim od 1. - 5. mesta.
Do letošnjega razpisa, ki pa je nemestnim ob~inam dovoljeval
prijavo le ene investicije, so se mnenja in mo`nosti nagnile
v smer, da bi v Ra~ah in Framu izgradili povsem nova vrtca,
na novih lokacijah. Z ozirom na dejstvo, da je vpis predšolskih
otrok v Framu pokazal potrebo po takojšnji zagotovitvi dveh
novih oddelkov (do letošnjega šolskega leta so delovali trije,
sedaj jih je pet) in ob so~asni sre~ni okoliš~ini, da je
nezasedenost dela šolskih prostorov omogo~ala preureditev
@elimo vam prijetno branje!

teh u~ilnic v igralnici in spremljajo~e prostore za potrebe
predšolske vzgoje, smo v ~asu poletnih po~itnic pristopili k
intenzivnemu tovrstnemu reševanju problematike. Od 1.
septembra 2008 se tako za najstarejši skupini predšolskih
otrok vzgojni proces izvaja v novem okolju, v lepo urejenih
prostorih OŠ Fram. Kljub prvotnim pomislekom in
negodovanjem nekaterih staršev so nas otroci, ki so,
našemljeni v prikupne Pike Nogavi~ke, s kratkim programom
popestrili uradno popestritev novih prostorov, popolnoma
prepri~ali, da se po~utijo nadvse dobro. In ne, oni niso v
vrtcu, oni so `e v pravi šoli, so ponosno povedali domala v
en glas. Kaj bi si torej lahko oni, njihovi starši, vzgojitelji in
tudi mi, ki smo jim finan~no zagotovili takšne pogoje, `eleli
prijaznejšega in lepšega?

Foto utrinki s slovesnosti ob uradni otvoritvi dveh novih oddelkov vrtca
Fram v mati~ni osnovni šoli; otroci so nas popeljali v dru`bo pravlji~ne
junakinje Pike Nogavi~ke, ki jih je tistega dne v igralnici kar mrgolelo…
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Ravnatelj OŠ Fram Zoran Kregar se je zahvalil
ustanovitelju, torej Ob~ini Ra~e-Fram,
za zagotovitev potrebnih finan~nih sredstev
za nova oddelka vrtca

Zgodba v Ra~ah, kjer `e vsa leta deluje 5 oddelkov
predšolske vzgoje, je nekoliko druga~na. Vpis v vrtec z
letošnjim novim šolskim letom ni tako ob~utno narasel in
tudi ~e bi, staršem ne bi mogli ugoditi, saj je vrtec polno
zaseden, v šoli pa za delovanje vrtca ni na voljo ustreznih
prostorskih pogojev. Zato smo s polno paro pristopili k
na~rtovanju novega vrtca in idejo 7-oddel~nega novega vrtca
Ra~e, ki naj bi v bli`nji prihodnosti zrasel v obmo~ju za novo
športno dvorano, prijavili na letošnji Javni razpis za prijavo
investicij na podro~ju šolstva in predšolske vzgoje v Republiki
Sloveniji za vklju~itev v prora~unsko leto 2009, kjer smo po
sedaj znanih podatkih zasedli 5. prioritetno mesto (zaradi
postopka reševanja prito`b, ki je v ~asu priprave prispevka
še v teku, ta podatek še ni dokon~en). Informacija, da je za
investicije v vrtce na dr`avni ravni za leto 2009 predviden
le 1 (en!) MIO EUR sofinancerskih sredstev, sicer `e sama
po sebi dovolj pove o odnosu dr`ave do tovrstne pomo~i
ob~inam, ~e pa ta podatek podkrepimo z zaenkrat še neuradno
vestjo oz. predvidevanji, da bi ta vsota zadoš~ala za delno
sofinanciranje treh, morda štirih investicij v vrtce, smo znova
tam, kjer ne bi `eleli biti - ob spoznanju, da si bomo najbr`
morali pomagati in sredstva zagotoviti (predvsem) sami.
^e povzamemo: zavedamo se pomena ~im prejšnje
zagotovitve novih vrtcev v ob~ini, pri ~emer je v prvi prioriteti
7-oddel~ni vrtec (vklju~ujo~ jasli) v Ra~ah, ki naj bi mu
sledila izgradnja novega vrtca v Framu. Vse to pa, ne glede
na `elje in domnevno pere~o problematiko, seveda ni realno
pri~akovati "~ez no~". Ker je zamišljena varianta izgradnje
vrtca sicer vše~na, a zelo draga in ker je MŠŠ z razpisanimi
sofinancerskimi sredstvi na dr`avni ravni vsako leto izjemno
skopo, bo potrebno po~akati, da bomo "prišli na vrsto". V
ob~inski upravi se bomo vsekakor maksimalno trudili, da bi
do realizacije `elenih investicij lahko pri{lo ~im prej.
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Projekt izgradnje vrtca v Ra~ah in eden izmed usklajevalnih sestankov;
z leve: projektant Marjan Strnad, avtor zasnove Sre~ko Vidic ter
`upan Branko Ledinek

@elje v zvezi s predvidenim projektom novega vrtca sta v za~etku novembra
2008 predstavila tudi predstavnika zavoda OŠ Ra~e, ki ima v svoji sestavi
tudi vrtec, ravnatelj Jo`ef Juri~ in pomo~nica ravnatelja Zdenka Puhar;
nadaljnji dogovori in usklajevanja sledijo

• @epnine Ob~ine Ra~e-Fram našim dijakom in
študentom s 1.1.2009 predvidoma povišane na 40 evrov,
kar na letni ravni pomeni okoli 62.000 evrov
V mesecu oktobru je na našem naslovu potekalo zbiranje
vlog za pridobitev `epnine za šolsko leto 2008/09. Pristojna
sodelavka Sabina Zorec je s strani dijakov in študentov prejela
183 vlog, od tega je bilo na I. stopnji reševanja 30 zavrnjenih.
@epnino (ta pripada za 10 mesecev, od septembra 2008 do
vklju~no junija 2009) so lahko, v skladu s tozadevnim
ob~inskim pravilnikom, pridobili dijaki in študentje, ki imajo
stalno prebivališ~e na obmo~ju ob~ine Ra~e-Fram, ki se
redno šolajo in katerih bruto dohodek na dru`inskega ~lana
prosilca v letu 2007 ni presegel 4.950,00 evrov.
Predvidena novost, ki bo prav gotovo razveselila vse
upravi~ence do ob~inske `epnine, pa je ta, da bo na pobudo
Odbora za dru`bene dejavnosti ob~inskemu svetu pri
sprejemu prora~una za leto 2009 predlagano, da se znesek
`epnine s 1.1.2009 poviša; ob~inska uprava predlaga, da iz
dosedanjih 35 na 40 evrov.
Novice {t. 40 - 3/2008; december 2008
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^eprav se zavedamo, da ob~inska `epnina ni dohodek, ki
bi lahko bistveno omilil stisko dijakov in študentov iz socialno
šibkejših dru`in, pa vendarle upamo, da Ob~ina Ra~e-Fram
s temi sredstvi vsaj delno pripomore in izkazuje podporo
prizadevanjem, da bi bile eksisten~ne te`ave staršev spri~o
izobra`evanja njihovih otrok nekoliko la`je premostljive.
^e ob~inska `epnina mladim upravi~encem pomaga, da
se vsaj nekoliko la`je in hitreje prebijejo do `elenih poklicev
in lastnega kruha, kar vsem iskreno `elimo, je naš cilj dose`en.
• Še naprej podpiramo izvajanje programov javnih del
Zavod RS za zaposlovanje je na osnovi Programa Javnih
del za leti 2009 in 2010, ki ga je sprejela Vlada RS, v
Uradnem listu RS, št. 91/08, objavil javni razpis za izbor
programov javnih del v RS za leto 2009. Program javnih del
je namenjen aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi
socializaciji oziroma socialni vklju~enosti, ohranitvi ali
razvoju delovnih sposobnosti in spodbujanju razvoja novih
delovnih mest. Ciljne skupine brezposelnih oseb, ki se bodo
vklju~evale v programe javnih del, so dolgotrajno brezposelne
osebe, brezposelni invalidi in brezposelni Romi. Pri
vklju~evanju v programe javnih del bodo imele prednost
brezposelne osebe, ki prejemajo denarno nadomestilo in
denarno socialno pomo~.
Sicer pa so brezposelne osebe lahko vklju~ene v program
javnega dela najve~ eno leto, razen invalidov, katerih
invalidnost je ugotovljena z odlo~bo pristojnega organa in

ki se jim vklju~itev lahko podaljša, ~e jim ni mogo~e
zagotoviti ustrezne ali primerne zaposlitve, ter `ensk, starejših
od 53 let, in moških, starejših od 55 let, ki so v program
javnih del lahko vklju~eni do izpolnitve pogojev za upokojitev. Za leto 2009 je namenjeno 20,350.000,00 evrov,
sredstva pa so razli~no porazdeljena po posameznih obmo~nih
slu`bah ZRSZ; mariborski, ki zajema tudi naše podro~je,
pripada 4,077.700,00 evrov.
Ob~ina Ra~e-Fram sodeluje na razpisu javnih del za leto
2009 kot naro~nik in izvajalec programa javnega dela
"Urejanje, varstvo okolja in ohranjanje naravne ter kulturne
dediš~ine", kjer je prijavila potrebo po vklju~itvi skupno 11
iskalcev zaposlitve (5 s I., 4 s IV., 1 s V. in 1 s VII. stopnjo
strokovne izobrazbe), ki po merilih ZRSZ izpolnjujejo pogoje
za zaposlitev preko javnih del.
Razen tega se Ob~ina Ra~e-Fram pojavlja še kot naro~nik
programov "Informator v osnovni šoli" (2 osebi, 1 za vsako
od obeh OŠ v naši ob~ini), "Individualna pomo~ u~encem z
u~nimi te`avami" (2 osebi, 1 za vsako od obeh OŠ v naši
ob~ini), "Individualna pomo~ varovancem v domu upokojencev Danice Vogrinec Maribor" (1 oseba), "Pomo~ pri delu
z invalidi v VDC Pol` Maribor" (1 oseba) ter "Pomo~ pri
izvajanju socialne rehabilitacije osebam s te`avami v
duševnem zdravju - stanovanjske skupine" (1 oseba), kjer
zagotavlja sredstva za kritje stroškov razlike pla~ v dele`u
40 % ter sredstva za regres udele`encev, ki so, ~e je to le
mogo~e, naši ob~ani.
Simona ANTOLI^

Dragi otroci! Vabimo vas, da napi{ete pisemce Bo`i~ku.

@elimo vam prijetno branje!
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