NOVICE OBČINE RAČE-FRAM
kar se jim ob tej priložnosti javno zahvaljujem.
Ocena v sektorju je, da kmetijska dejavnost potrebuje
tovrstno tekmovanje in ga obravnava kot spodbujevalca
znanja in stroke. Zato je že skrajni čas, da resorno
ministrstvo v svoj program aktivnosti in podpor v sektorju
vključi tudi podporo tovrstnemu tekmovanju - tako na
regionalni kot državni ravni. V nasprotnem primeru bo
aktualnost te manifestacije sčasoma gotovo presahnila.
Tudi posamezni zanesenjaki iz te stanovske dejavnosti s
svojo neomajno pripadnostjo namreč ne zmorejo moči, da
bi spremenili trend zmanjšanja interesa za tekmovanje in
s tem povezanih vseh procesov v kmetijstvu, ki so v tesni
zvezi z ekonomsko situacijo zadnjega časa v kmetijskem
sektorju.
Če so bile uvodne besede namenjene oceni poklica
kmet in odnosu do hrane, bi želel zaključiti z napovedmi
prognostikov za nekaj deset let naprej. Različne napovedi
nakazujejo izreden porast prebivalstva na našem planetu
in s tem bo poleg vode, zraka, energije in znanja prav
hrana predstavljala najpomembnejšo strateško področje.
Njena pridelava bo še vedno odvisna od razpoložljivih
virov, to so plodna tla. Tako moramo vsi, ki smo danes
povezani s kmetijstvom, prevzeti odgovornost, da poleg
ohranjanja kmetijskih zemljišč, ki so nujno potrebna
za proizvodno hrane, ohranjamo tudi njihovo plodnost.
Torej: preprečujmo njihovo zaraščanje, obdelujmo jih,
negujmo in orjimo jih. Izkušnje potrjujemo, da je bilo
vedno vsako človekovo spoštljivo ravnanje do zemlje
nagrajeno.«

Čast slovesnega dviga slovenske zastave, s čemer se je
tekmovanje pričelo, je pripadla lanskoletnima zmagovalcema
(pilotira Bogdan Jehart iz Ranč)

Prireditev je popestril tudi nizek prelet letala Letalskega centra Maribor

Naj dodamo, da je bila prireditev v Račah dobro
obiskana, da je vreme odlično služilo, da so tudi ostali
govorniki z aktualnimi mislimi nagovorili navzoče, da ni
manjkal tudi kratek kulturni program (izvedli so ga člani
dobro znane in priznane vokalne skupine Fantje na vasi
in trije veseli domači muzikanti, ki so se poimenovali
»Enkrat na leto«), organizatorji pa smo seveda poskrbeli
tudi za to, da želodci niso ostali prazni in grla ne suha.
Več vtisov o ostalem dogajanju pa si lahko ustvarite s
pomočjo mini foto albuma, v katerem smo zbrali nekaj
najzanimivejših vsebinskih utrinkov z 52. regijskega
tekmovanja oračev Podravja:

Župani Podravja, ki so 12.8.2011 za nekaj trenutkov srajce in
kravate zamenjali za kmečke predpasnike in postali orači
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• REZULTATI 52. TEKMOVANJA ORAČEV PODRAVJA
2011 (posamično)
KRAJNIKI

Ime in priimek

Št.

DIVJAK Jernej

V konkurenci

Točke

Mesto

3

ORAČ1

243,67 1

PUNGARTNIK Branko

20

ORAČ2

236,33 2

DIVJAK Vlado

19

ORAČ1

228,33 3

OBRAČALNI

Župan Občine Rače-Fram Branko Ledinek med oranjem
s konjsko vprego

Ime in priimek

Št.

V konkurenci

Točke

MATIČIČ Janko

11

ORAČ 4

192,00 1

9

BIOT.Š. Ptuj

190,17 2

25

SK DUPLEK

189

KLEMENČIČ Jernej
KOLAR Albin

Mesto

3

STARODOBNIKII

Naš župan je dokazal, da kar se »Janezek nauči, to Janez zna«…

Ime in priimek

V konkurenci

Mesto

FALEŽ Jože

SK ORAČ

1

AVGUŠTIN Janko

SK ORAČ

2

HIRVAT Vladimir

SK ORAČ

3

• REZULTATI 52. TEKMOVANJA ORAČEV PODRAVJA
2011 (skupno)
KRAJNIKI

DIVJAK Jernej

3

ORAČ 1

DIVJAK Vlado

19

ORAČ 1

PUNGARTNIK Branko

20

ORAČ2

5

ORAČ2

PUNGARTNIK Mate
VOGRIN Janko

22

SK PESNICA

ROPIČ Andrej

6

SK PESNICA

KOLAR Albin

25

SK DUPLEK

MURKO Simon

13

SK DUPLEK

MATIČIČ Janko

11

SK ORAČ 4

JAGODIČ Jure

17

SK ORAČ 4

472,00
444,67
415,33

OBRAČALNI

Razstava starodobnih kmetijskih strojev in na njih mladi rod –
up za prihodnost kmetijstva

KLEMENČIČ Jernej
GAŠPARIČ Dejan

Predstavitev jahalne šole Bregant iz Orehove vasi
Foto: Tanja Kosi in Simona Antolič

Želimo vam prijetno branje!

9
26

372,00
369,50
347,33

Dejstvo, da se v kmetijstvu vztrajnost obrestuje, naj bo
naše skupno vodilo. Zato tudi za bodoče velja nagovor
tekmovalcem, organizatorjem in lokalnim skupnostim,
da skupaj prebrodimo ta razvoju kmetijstva nenaklonjen
čas. Tudi tu velja, da dan, ki ga pričnemo z optimizmom,
prinese lep večer. In ta optimizem, poleg vse resnosti
reševanja nastale situacije, naše kmetijstvo resnično zelo
potrebuje.
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Vodja tekmovanja
dr. Stane Klemenčič
v razgovoru s sodniki

Zmagovalni orači Podravja 2011

Pripravila: Tanja KOSI in dr. Stane KLEMENČIČ,
vodja tekmovanja (v imenu Organizacijskega odbora za izvedbo Regijskega tekmovanja oračev Podravja 2011)

CIVILNA ZAŠ^ITA
V na{i ob~ini obeležili 125 let PGD Ra~e in Fram
11. junija letos v Račah, 12. avgusta pa v Framu, smo obeležili 125 let obstoja in uspešnega delovanja prostovoljnih
gasilskih društev v navedenih krajih. Ob tem častitljivem jubileju v imenu Občinske uprave Občine Rače – Fram izrekam
gasilcem in gasilkam PGD Rače in Fram iskrene čestitke, zahvalo, prijazne misli in dobre želje za nadaljnje dobro ter
uspešno sodelovanje.
V nadaljevanju sledi nagovor in pregled delovanja PGD Rače, ki ga je zbranim ob jubilejnem dogodku predstavil
predsednik PGD Rače Frido Krneža. Prispevek v zvezi z jubilejem PGD Fram, ki ga je pripravila Jožica Ravš, objavljamo
posebej - v rubriki, kjer vas seznanjamo z aktivnostmi društev.
• Kratek oris minulega stoletja in četrt v PGD Rače
PGD Rače letos praznuje 125 let obstoja in delovanja na področju varstva pred požarom. Točnega datuma o ustanovitvi
požarne obrambe v Račah nimamo, ker so se ustanovne listine društva izgubile. Ob pregledu bogatega arhiva društva
pa je nesporno, da je bilo društvo ustanovljeno leta 1886. Največ zaslug za ustanovitev požarne obrambe v Račah je
imel nadučitelj Ivan Paulšek, ki se je rodil leta 1850 v Žalcu. Iz tedanje blagajniške knjige je razvidno, da so jo začeli
voditi 20.2.1886, da so zbrali 105 goldinarjev in za ta denar kupili statute, žige društva in nekaj orodja. Blagajniška
knjiga je najstarejši dokument račke požarne obrambe. Po zapisih z dne 24.4.1886 rački (oz. raški) gasilci nabavijo prvo
brizgalno in 60 metrov cevi.
Leta 1887 so postavili lesen plezalni stolp, vendar njegova lokacija ni znana. Leta 1889 so kupili novo brizgalno in na
novo postavili tudi stolp, saj je stari pogorel, ko je Rače zajel velik požar. Vsa leta obstoja je društvo reševalo, gasilo in
pomagalo, kjerkoli je to bilo potrebno.
Leta 1888 je v Račah zgorelo sedem objektov. Leta 1893 je zopet pogorel del Rač, skupaj z gasilskim orodiščem.
Pogorela je tudi velika grajska pristava, ki so jo gasili tri dni in noči.
Leta 1923 je društvo kupilo parno brizgalno in zgradilo prvi gasilski dom, ki se je moral kasneje umakniti novemu,
ki so ga zgradili leta 1954.
Po prvi svetovni vojni je društvo doživljalo razcvet, saj so leta 1927 kupili gasilski avto znamke Opel in leta 1933
ročno parno brizgalno. Po drugi svetovni vojni je v gasilskem domu ostalo zelo malo gasilskega inventarja. Vojna
uprava je društvu odvzela tudi avto »Dodge« ( izg. Dodž). Edina napaka iz časa po vojni je, da so prodali staro brizgalno
v muzej v Vrhniko. Bila bi simbol društva, če bi ostala v Račah. Leta 1964 dobijo rački gasilci avtocisterno, leta 1969
kupijo orodni voz Moris IMV, 1970 razvijejo prapor, istega leta kupijo brizgalno Rosenbauer, 1972 nabavijo brizgalno
Tomos, leta 1978 kombiniran avto TAM 5500 DG, leta 1983 pa orodni avto TAM 2000.
Od ustanovitve do danes je bilo na stotine sestankov, gasilskih veselic, srečanj društev, razvitih praporov, baklad,
pogrebov, požarov, reševanj, na tisoče mokrih in suhih vaj, predavanj itd. Skratka, nemogoče je na kratko opisati vse,
kar se je pomembnega zgodilo v minulih 125. letih dogajalo.
• Svečana predaja in krst novega gasilskega vozila MAN GVC 16/25 z vso pripadajočo opremo
Ob 125. letnici društva smo zelo ponosni na novo pridobitev - gasilsko vozilo MAN GVC 16/25 z vso pripadajočo
opremo, ki smo ga ob tej priložnosti na najboljši mogoč način predali svojemu namenu.
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V novejšem obdobju se je društvo opremljalo in
posodabljalo na vseh področjih. Zadovoljivo smo
opremljeni z osebno in drugo zaščitno opremo. Prvo veliko
posodobitev našega avtoparka smo izvedli z nabavo nove
gasilske cisterne, ki ji je sledilo vozilo MAN GVC 16/25.
Naše društvo je v visoki 3. kategoriji in smo osrednja
gasilska enota občine Rače – Fram, zato je kontinuirano
posodabljanje voznega parka in gasilske opreme
neobhodno in nujno potrebno.
Velik oz. ogromen prispevek pri nabavi vozila ima
Občina Rače – Fram. Člani in članice občinskega sveta
naše občine so potrdili naše želje in potrebe, zato se jim
zahvaljujemo.
Vse skupaj pa ne bi bilo izvedljivo, če naš župan, Branko Ledinek, ne bi imel razumevanja in širokega pogleda glede
potreb opremljanja gasilskih društev. Zaradi tega ga vsekakor smatramo kot prvega gasilca v občini in edinega, ki ima
moč in vzvode, da omogoči društvu iti s časom in novimi izzivi varno, strokovno in s posodobljeno opremo naprej.
Iskrena hvala!
Ne smemo pa pozabiti naših občank in občanov, ki so prav tako prispevali svoj delež finančne pomoči. Hvala vsem
posameznikom in pravnim osebam za njihov delež ter vsem ostalim, ki so nam na kakršenkoli način stali ob strani in
lahko nanje računamo tudi v bodoče.
Pred zaključkom pa še nekaj fotografij s slovesnosti ob 125-letnici delovanja PGD Rače, 11.6.2011:

Slovesen prihod gasilcev

Utrinka s prireditvenega šotora
Panorama Rač z najvišje poklicne gasilske lestve

Z gasilskim pozdravom: »Na pomoč!«

Želimo vam prijetno branje!

Zapisala: Tanja KOSI in
Frido KRNEŽA, predsednik PGD Rače
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DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Nekaj informacij o stanju na podro~ju pred{olske vzgoje,
socialnega varstva in natalitete v na{i ob~ini
• V šolskem letu 2011/12 malčki v novem vrtcu v Račah, v naši občini sedaj skupno kar 14 oddelkov predšolske
vzgoje (lani 13, predlani 11, predpredlani 10, leta pred tem 8)
S šolskim letom 2011/12, ki se bo v času, ko boste prejeli v roke naše septembrske Novice, že pričelo, prihaja v naši
občini do končne realizacije prve velike in težko pričakovane investicije na področju predšolske vzgoje – dokončanja
izgradnje, namestitve opreme in zagotovitve vseh ostalih pogojev za preselitev otrok in delavcev enote vrtca Rače iz
dosedanjih prostorov v Novi ulici na novo lokaciji ob Ulici Lackove čete v Račah. Investicija je vsestransko pomenila
velik in zahteven zalogaj, zato smo tudi na občini izjemno veseli, da se, vsem spremljevalnim težavam navkljub,
vendarle uspešno zaključuje in da bo (predvidoma v tednu otroka, torej v začetku oktobra) s slovesno otvoritvijo tudi
javno in uradno predana namenu (o tem bomo torej lahko izčrpneje poročali in slikovne utrinke objavili v naslednji
številki našega glasila).
V šolskem letu 2011/12 bo v novem vrtcu Rače delovalo 8 oddelkov (povečanje za enega v primerjavi z letom poprej
in za tri v primerjavi s predpreteklim letom), v vrtcu Fram, ki bo predvidoma še leto dni koristil obe dosedanji lokaciji,
pa 6 (3 oddelki najmlajših otrok v prostorih obstoječega vrtca, 3 v prostorih matične osnovne šole). Skupno je torej
formiranih 14 oddelkov, v katere je vpisanih 262 otrok; ti so razporejeni v 4 homogene skupine I. starostnega obdobja,
3 kombinirane oddelke, 1 heterogeni oddelek II. starostnega obdobja ter 6 homogenih oddelkov II. starostnega obdobja
(od tega dva v starostni skupini 3-4 let).
Vsem malčkom želimo kar se da prijetno počutje v »drugem domu«, medtem pa si, bojujoč z birokratskimi mlini
in čakajoč na razpis za sofinanciranje iz kohezijskih sredstev, prizadevamo, da bi lahko tudi nameravano investicijo
izgradnje 7-oddelčnega otroškega vrtca v Framu iz zajetne papirnate dokumentacije čim prej začeli udejanjati na terenu.

Z usklajevalnega sestanka s projektantom bodočega novega vrtca Fram

• Ne spreglejte in ne pozabite: do 15. 11. 2011 je potrebno vložiti vloge za znižano plačilo vrtca za leto 2012 –
zakonodaja uvaja kar nekaj sprememb
Še nekaj besed o uveljavljanju znižanega plačila za programe vrtca za koledarsko leto 2012: v tej številki Novic na
strani 5 objavljamo poziv in vse osnovne informacije o tem, kdaj, kje in kako je z vložitvijo vlog za znižano plačilo vrtca.
Čeprav, na osnovi že veljavne zakonodaje, država na tem področju že nekaj časa napoveduje tudi spremembo
pristojnosti zbiranja in reševanja vlog za znižano plačilo vrtca (ta naj bi prešla na centre za socialno delo), nam do dne,
ko oddajamo prispevke za glasilo, ni znano, da bi se kaj takega do zaključka termina za zbiranje vlog za znižano plačilo
vrtca za leto 2012 tudi dejansko zgodilo. Zaenkrat torej velja že znan sistem, ki pomeni obvezo oddaje novih vlog za
znižano plačilo vrtca za leto 2012 in to še vedno na naslovu matične občine (stalna prijava otroka v občini Rače-Fram
z vsaj enim od staršev).
Ne glede na to informacijo pa staršem predlagamo, da vse novosti na tem področju pozorno spremljajo v drugih
medijih, ki bodo staršem lahko ažurneje posredovali aktualne informacije.
• Od 1.6.2011 nova cena socialno varstvene storitve pomoč na domu
Zagotavljanje mreže javne službe za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč na domu po določilih področne
zakonodaje (Zakon o socialnem varstvu) sodi med pristojnosti občine. Za nas jo že vrsto let izvaja samostojen zavod
– Center za pomoč na domu Maribor (v nadaljevanju: CPD), ki je izračunal, da v trenutnih razmerah ekonomska
cena storitve, zajemajoč vse stroške izvajanja pomoči na domu, znaša 17,62 EUR, cena za uporabnika na efektivno
uro nudenja storitve pa 4,53 EUR (od 1.4.2008 do 31.5.2011 je bila ta cena nespremenjena in je znašala 3,91 EUR).
Cena je enotna za uporabnike iz Mestne občine Maribor, ki je ustanoviteljica CPD, ter občin sopodpisnic dogovora o
sodelovanju (občine Starše, Hoče-Slivnica in Duplek).
18

Novice št. 51 - 3/2011; september 2011

NOVICE OBČINE RAČE-FRAM
• V zadnjih 15 mesecih (od sredine maja 2010 do
konca avgusta 2011) odobrenih skupno 94 vlog za
prispevek za novorojence, za 97 otrok
Občina Rače-Fram je leta 2002 med drugim sprejela
tudi Pravilnik o denarnem prispevku za novorojence, po
katerem so starši novorojencev s stalnim prebivališčem
v naši občini iz občinskega proračuna upravičeni do
denarnega prispevka ob rojstvu otroka, ki znaša 150,00
EUR za prvega in/ali drugega ter 300,00 EUR za tretjega
in vse nadaljnje otroke.
Po letu 2008, ko se je po vsej Sloveniji zgodil »baby
boom«, se situacija na področju natalitete znova umirja
in bolj ali manj utirja v povprečje pred tem letom, čeprav
se tu in tam vendarle pojavi kakšno številčno odstopanje,
vendar to ni preveč izrazito.
Imena novorojencev, za katere so bile vložene vloge
za prispevek za novorojenca (do njega so upravičeni
vsi starši otrok s stalnim prebivališčem v naši občini,
ne glede na socialni status družin, uveljaviti pa ga je
mogoče do 6 mesecev po otrokovem rojstvu), smo v
Novicah nazadnje objavili v številki, ki je izšla junija
lani. V njej smo zajeli otoke, za katere so bile vložene
vloge od januarja do sredine maja 2010; takih vlog je
bilo 24. Odtlej smo v letu 2010 prejeli in odobrili še
41 vlog, za 44 otrok (Gaja Kocjančič, Bor Ekart, Filip
Sitar, Izak Batagelj, Marko Papec, Vito Lunežnik, Iva
Strnad, Klara Krupić, Vid Kirn, Anna Zorko, Alen in
Zala Bezjak, Luka Lunežnik, Jakob Kobalej, Elin Satler
Klampfer, Jaka Kunej Šajn, Anabel Trstenjak, Urban
Kolenc, Živa Emin, Indi Čepe Sernko, Matic Petrovič,
Filip Medved Vičar, Timotej Greif, Julija Štern, Lia
Kmetič, Liam Ifeanyichukwu Okafor, Urban Petek,
Sara Dajčman, Aneja Krajnc, Mark Švenda, Filip Jurše,
Melanie Dokl, Žiga in Nuša Žgank, Larisa Skrbič,
Ana Lina Gajšt, Lian Hajšek, Gal in Gaber Podlesnik,
Teo Lorenci, Luana Renčelj, Tilen Karo, Zoja Ortl in
Tinka Markovič Strašek), od katerih je bilo 20 prvo-, 15
drugo-, osem tretjerojencev, en otrok pa se je rodil kot
četrti nadobudnež iste družine.
Od vlog, vloženih od začetka leta 2011 do konca
avgusta, je pogoje za dodelitev prispevka za novorojenca
izpolnjevalo 53 staršev, za prav toliko otrok, za naslednje
naše malčke: Tian Gorišek Flajšman, Brina Đurkin,
Tilen Žagar, Jan Meglič, Ajda Majstorovič, Neli Reher,
Tadej Potočnik, Tjaž Kranjčević, Maks Bauman Bunić,
Aljaž Drevenšek, Albert Pihler, Kail Ferenc Pedral,
Tim Trstenjak Ornik, Patrik Petrovič, Lan Pintar, Luka
Zorjan, Jakob Bauman, Nika Jurič, Lana Gaube, Brina
Petrovič, Tiana Jakopin, Gašper Seliškar, Klara Jug, Nik
Rošer, Ana Repnik, Lan Goričan, Nika Bajec Bibianko,
Klara Šega, Ajna Mešić, Bor Krajnc, Mila Vračko Wutt,
Nejc Majerič, Vid Bešter, Filip Frelih, Pia Soršak,
Rene Meglič, Luka Geršak Žgajnar, Tea Kovač, Gaja
Roškarič, Vid Fingušt, Vita Kozoderc, David Ritlop,
Izak Rene Brezovnik, Jan Viltužnik, Alina Berič, Anej
Vodušek Kolman, Alina Osojnik, Ajda Mihurko, Jani
Grobelnik, Mila Zagrajšek, Tiana Lopič, Julija Bradač in
Nika Rubin. V 31 primerih gre za prvega, v 16 primerih
za drugega in v 6 primerih za tretjega otroka družine.
Želimo vam prijetno branje!

Med šopkom letošnjih novorojencev je tudi Vid Fingušt
(na posnetku kmalu po rojstvu),
prvorojenec najmlajšega člana sedanje sestave
Občinskega sveta Občine Rače-Fram,
ponosnega in skrbnega očka Petra Fingušta

Mladim staršem in njihovim malčkom želimo čim več
trenutkov družinske sreče!
Simona ANTOLIČ

Jesenska pobarvanka
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