NOVICE OBČINE RAČE-FRAM

LOKALNE MINI IN MAKSI ZANIMIVOSTI
Letos že dvanajsti~ obeležili
ob~inski praznik
21. junij, prvi poletni dan, je datum, ko naša lokalna
skupnost obeležuje svoj praznik; letos se je to zgodilo že
dvanajstič zapovrstjo. Ob tej priložnosti so se v času od 10.
do 20. junija, kot je to postala že tradicija, zvrstile številne
in raznolike kulturne, glasbene in zabavne prireditve.
Celotno dogajanje je doseglo vrhunec na sklepni dan
prazničnih dogajanj, ko je – tokrat zaradi toplega
predpoletnega večera znova na grajskem dvorišču, ki se
je ponovno izkazalo za fantastičen prireditveni ambient množica ljudi zaploskala prejemnikom zlatih županovih
petic (prejelo jih je petnajst najboljših devetošolcev naših
osnovnih šol), dobitnikom priznanj župana (namenjena
so posameznikom za posebne dosežke in dolgo,
požrtvovalno ter posebej uspešno delo na humanitarnem,
društvenem, športnem ali kakšnem drugem za lokalno
skupnost pomembnem področju) ter prejemnici najvišjega
priznanja - spominske plakete.

Župan je v svojem slovesnem nagovoru strnil dosedanje
skupne dosežke, aktualna dogajanja ter bodoče cilje
Občine Rače-Fram, največ lepih misli, pozornosti in
zahval pa posvetil nagrajencem. Prav tako je iskreno
dobrodošlico zaželel cenjenim gostom, prijateljem iz
hrvaške Marčane.

Župan Branko Ledinek in gostje iz Občine Marčana

Notranje dvorišče gradu Rače je znova potrdilo sloves
fantastičnega prireditvenega prostora

Z udeležbo na osrednji prireditvi ob občinskem prazniku nas je
počastila tudi delegacija iz Občine Marčana ter nekaj županov
sosednjih občin; z leve: Zorica Zajc-Kvas, direktorica OU Občine
Rače-Fram, v družbi pomembnih gostov
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Za tiste, ki se prireditve niste udeležili, pa vas zanima,
s kakšnimi mislimi je prisotne ob priliki občinskega
praznika nagovoril prvi mož občine, objavljamo celoten
letošnji županov praznični pozdrav:
»Spoštovane občanke in občani, cenjeni gostje - tokrat
posebej tisti iz hrvaške občine Marčana, spoštovani
nagrajenci in vsi, ki ste se udeležili današnje slovesnosti –
lepo pozdravljeni na osrednji proslavi ob prazniku občine
Rače-Fram!
V sedemnajstih letih delovanja Občine Rače-Fram
občinski praznik letos obeležujemo dvanajstič, istočasno
pa teče dvajseto leto življenja v lastni državi. Iz malo
poznane jugoslovanske republike smo postali samostojna
država, ki je leta 2004 dosegla svoj najpomembnejši cilj,
ko je postala članica zveze NATO in del združene Evrope
– Evropske unije.
To strmo politično pot, na katero smo lahko upravičeno
ponosni, je spremljal tudi uspešen gospodarski razvoj, ki
je po začetnih težavah zaradi izgube jugoslovanskih trgov
dobil zagon, ki se je kazal tudi po vzpenjanju po lestvici
najuspešnejših držav Evropske skupnosti. Seveda ta razvoj
ni potekal brez temnejših plati, predvsem na socialnem
področju. Na plebiscitu so državljani pričakovali državo,
v kateri bo spoštovanje človeka in njegovega dostojanstva
največja moralna vrednota družbe.
Težko je danes opredeliti, kaj bi bilo potrebno v
družbeni ureditvi spremeniti, da bi se vsak državljan
počutil spoštovanega in da bi se izognili situacijam in
razočaranjem, ko se ozkim elitam v imenu kapitala brez
ovir dovoli domala vse, medtem ko skromnost, delavnost,
poštenje in solidarnost postajajo skorajda osebna in
družbena sramota.
Bolj ko se oddaljujemo od odločitve za samostojno
državo, bolj se udejanja prevlada tuje lastnine nad
domačo; to velja tako na področju kapitala, nepremičnin
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kot tudi na področju znanja, saj vidimo, da sodobna
medijska tehnologija izpodriva slovensko kulturo in
materin jezik.
Mladim se dnevno vsiljuje lažno prepričanje, da imajo
prednost zgolj multikulturne družbe s kapitalističnimi
vrednotami, kjer predstavlja materialno bogastvo največjo
moralno in družbeno vrednoto, materialna revščina pa
največjo moralno in družbeno sramoto.
Razočaranje državljanov je zaradi takšnega stanja v
državi razumljivo. Ljudje se zavedajo, da je nemogoče
živeti brez vrednot, zato pričakujejo, da bo začela država
in družba ceniti odgovornost in pravičnost, saj se sami
zavedajo, da smo vsi odgovorni tako za druge kot tudi
zase.
Zato se bomo morali Slovenci – tako kot v preteklosti
– nasloniti na lastne sile in ponovno dokazati enotnost
v politiki, ki bo znala povezovati. Le tako bo 25. junij,
dan slovenske državnosti, za vselej ostal tisti mejnik
naše zgodovine, ki nas bo navdajal ne le z nacionalnim
ponosom, temveč tudi z zavedanjem, da smo na svojem
ozemlju uspešni in zadovoljni.
Teče torej 17. leto delovanja Občine Rače-Fram in
občutek imamo, da so leta od ustanovitve občine RačeFram pa do danes minila zelo hitro. Čeprav je torej čas
hitro minil, pa so za nami ostale sledi napredka, ki jih ni
mogoče izbrisati in na katere smo ponosni. V ta razvoj so
vpeta prizadevanja številnih občanov, ki jim ni vseeno, v
kakšnem okolju živijo. Velik del prebivalcev v naši občini
vidi možnosti za svoj oseben in družbeni razvoj, zato ne
odhajajo drugam. Prihajajo novi občani, iz leta v leto
več nas živi tu in tudi v prihodnje kaže, da se bo trend
priseljevanja nadaljeval.
Napredek je viden v vseh vaseh, v katerih je čutiti
živahnost in urejenost. Posamezniki in organizirane
skupine se trudijo za razvoj občine. V razvoj vlagajo
opazen del svojih moči, svoje znanje, ustvarjalnost in
izkušnje. Tako je v našem okolju že dolgo, ne le slabo
polnoletnost, odkar smo samostojna občina.
Sedemnajst let pa lahko merimo tudi s kilometri
cest, kanalizacije, vodovodnih cevi, javne razsvetljave,
pločnikov. Lahko jih merimo po urejenih domovih
krajanov, krajevnih kulturnih spomenikih, po obnovljenem
gradu, kapelah, športnih igriščih, po športni dvorani in še
čem. V občino smo pripeljali veliko dodatnega državnega
in evropskega denarja.
Kljub gospodarski krizi in manjšemu prilivu v proračun
se trudimo, da razvoj tudi v bodoče ne bo zaostal. Številne
investicije, predvsem na komunalnem področju, so že v
teku. Obnavljamo lokalne ceste, širimo in obnavljamo
javno razsvetljavo, obnavljamo vodovodno omrežje,
v načrtu je gradnja pločnika v Varto, gradnja 250 m3
vodohrana v Framu, obnova objekta KS Fram in podobno.
Počasi se zaključuje tudi ena izmed večjih investicij v
tem mandatu, to je izgradnja novega otroškega vrtca v
Račah. Danes že vemo, da bodo naši najmlajši letošnjo
jesen v novem vrtcu napolnili 8 oddelkov. Pred nami pa
je še ena investicija na področju predšolske vzgoje, to je
gradnja novega otroškega vrtca v Framu. Začetek gradnje
po novem 7-oddelčnega vrtca v Framu je predviden
že letos, ob tem pa planiramo, da ga bomo svojemu
namenu predali naslednje šolsko leto. Čeprav gre v obeh
Želimo vam prijetno branje!

primerih za velika investicijska zalogaja v kratkem času,
verjamemo, da ju bomo zmogli in izvedli v planiranem
roku, s tem pa mladim staršem zagotovili kar najboljše
pogoje varstva in vzgoje za njihove malčke.

Županov nagovor prisotnih na osrednji prireditvi
ob občinskem prazniku 2011

Spoštovani!
Nocoj so med nami tudi nagrajenci. Priznanja bomo
podelili tistim, ki so v preteklosti dokazali, da jim je še
kako mar za razvoj kraja, društva ali dejavnosti.
Preko vas smo postali še bolj prepoznavni na športnem
in društvenem področju. S svojim vzgledom spodbujate,
motivirate in učite tudi druge, zato vam gre zares posebna
hvala in zahvala.
Še ene nagrajence imamo v naši sredini. To so naši
devetošolci – tisti, pri katerih so prevladovale petice
in ki so oz. ki bi z odličnim uspehom zaključili vsa leta
osnovnošolskega izobraževanja, če bi se uspeh tudi na
začetku šolanja še izražal na tak način. Nocoj smo na
prireditev povabili 15 takšnih učenk in učencev iz OŠ
Rače in OŠ Fram.
Dragi učenci! Uspeh, ki ste ga pridobili in preizkusili v
času osnovnega šolanja, je prvi in pomemben ustvarjalni
del vašega življenja. Dokazali in izkazali ste se na različnih
področjih, dobro pa razumete tudi rek, da je znanje naše
največje bogastvo. Zatorej bodite ponosni na doseženo,
saj vam tega nikoli in nihče ne more vzeti.
Dovolite, da vam na koncu tega pozdrava v imenu
občinskega sveta in v svojem imenu vsem skupaj voščim
ob občinskem prazniku občine Rače-Fram in čestitam
ob skorajšnjem dnevu državnosti, z željo, da skupaj
praznujemo še mnogo naših obletnic.«
V kulturnem programu so se z ubranimi glasovi
predstavili vsem že dobri dve desetletji znani člani
domače vokalne skupine Fantje na vasi, spretni prsti
mladega Brina Bernatoviča pa so izvabljali čudovite in
ušesom blagodejne zvoke s strun impozantne harfe.
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Vsem (sedaj že bivšim) devetošolcem čestitamo za
dosežen uspeh in jim želimo veliko pridobljenih novih
znanj na nadaljnji izobraževalni poti ter uresničitev
poklicnih ciljev.

• Priznanja župana so letos prejeli (podajamo tudi

obrazložitev):

Glasbeni izvajalci: pesem Fantov na vasi
je zadonela izpod grajskih arkad

Brin Bernatovič s harfo

Sedaj pa k letošnjim nagrajencem:
Iz rok župana Občine Rače-Fram Branka Ledineka
so zlate petice prejeli devetošolci Gašper Leva, Gašper
Izidor Gomilšek, Luka Gojkošek, Klemen Petrovič,
Laura Čepe, Urška Butolen, Aljaž Hameršak, Nina
Kač in Domen Napast (iz OŠ Rače) ter Tilen Berglez,
Katja Domadenik, Christian Fluher, Alen Maksimovič,
Metka Pušnik in Larisa Šinkovec iz OŠ Fram.

Letošnji devetošolci – prejemniki zlatih županovih petic,
v družbi župana
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Ivo BABOŠEK iz Frama
Ivo Babošek je postal član DTV Partizan Fram leta
1986, ko je bila na njegovo pobudo in ob velikem lastnem
angažiranju ustanovljena teniška sekcija. V sklopu te
akcije je bilo zemljišče ob nogometnem igrišču, dotlej
velika močvirnata ledina, ki je bila kraju v sramoto,
spremenjeno v lep športni park. Ivo Babošek je ustanovil
gradbeni odbor, ki je bil sestavljen iz zanesenjakov in
ljubiteljev športa. Pod njegovim vodstvom je stekla akcija
zbiranja članstva, sočasno pa je bil narejen in sestavljen
osnutek pravilnika teniške sekcije. Bil je tudi vodja
gradbenega odbora in se v tej vlogi vsestransko izkazal
ter s svojo zagnanostjo in ljubeznijo do tenisa veliko
pripomogel k razvoju tega športa v kraju. Ivo Babošek je
tudi danes še zelo aktiven, saj opravlja delo predsednika
nadzornega odbora v društvu framskega Partizana.
Anton BLAŽIČ iz Frama
Anton Blažič je član PGD Fram že 47 let. V tem času
je opravljal veliko operativnih funkcij, med drugimi je
bil tudi poveljnik društva. Kot aktivni član društva, ki je
sodeloval pri vseh pomembnejših akcijah in ostalih delih,
potrebnih za obstoj društva, je v preteklosti že prejel
številna društvena priznanja, priznanja Gasilske zveze
Maribor in Gasilske zveze Slovenije.
V zadnjem času mu nekoliko nagaja zdravje, vendar
se društvenim kolegom še vedno rad pridruži na raznih
srečanjih, kar je v veselje vsem.
Majda ZAKRAJŠEK
Majda Zakrajšek je prizadevna članica Društva
upokojencev Fram, v sklopu katerega je minulo desetletje
uspešno vodila tamkajšnjo žensko kegljaško sekcijo. Kljub
zdravstvenim težavam je pred štirimi leti prevzela še delo
tajnice društva in delo poverjenice v predelu Morja. Obe
našteti aktivnosti opravlja zavzeto, natančno in vestno, ob
tem pa ne gre spregledati njenega izjemnega sočutja do
pomoči potrebnih in humanega odnosa do starejših ljudi
nasploh, kar ocenjujemo kot vrlino, za katero si zasluži
javno pohvalo.
Ljudmila TOMAŽIČ
Ljudmila Tomažič je članica Društva upokojencev Fram
že skoraj 20 let. V tem času je opravljala najzahtevnejše
naloge in zadolžitve; med leti 2005 – 2008 je bila
predsednica društva, dolgo obdobje je članica upravnega
odbora, 12 let je opravljala dela tajnice. Že tretji mandat
je predsednica Komisije za priznanja in odlikovanja.
Njeno ime je zabeleženo tudi med ustanoviteljicami zelo
uspešne društvene ročnodelske sekcije Unikat, katere
članica je že dobro desetletje. Vse zaupane zadolžitve
in naloge je vsa leta opravljala vestno, požrtvovalno,
natančno, prizadevno in zelo uspešno, to pa počne še
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danes. Vselej je pripravljena na pomoč in sodelovanje,
s svojim odnosom daje pozitiven vzgled. Prejela je že
priznanje KS Fram in spominsko plaketo društva, vse to
pa je lahko zgolj skromna zahvala za leta aktivnosti, ki jih
je posvetila napredku Društva upokojencev Fram.
Dragica JUS
Dragica Jus aktivno deluje v Planinskem društvu Fram
neprekinjeno že več kot 30 let. Lepote gora so jo tako
pritegnile in navdušile, da je leto 1982 uspešno opravila
izobraževanje za planinskega vodnika, leta 1983 pa še za
gorskega stražarja. Delu na strokovnem področju pa je
dodala tudi delo v upravnem odboru društva, katerega
aktivna članica je že dobri dve desetletji. V organih
društva je opravljala različne funkcije, najdlje pa skrbi
za blagajniško poslovanje. Njena društvena aktivnost
pa sega še širše, saj je nepogrešljiva tudi pri nogometni
sekciji DTV Partizan Fram. Za svoje predano delo v
planinstvu je med drugim prejela tudi Srebrni častni znak
Planinske zveze Slovenije in Zaslužni vodnik PZS za več
kot 25-letno delo na področju vodništva.
Redki so danes člani, ki tako dolgo vztrajajo pri
prostovoljnem delu društev in s tem dajejo pečat organizaciji in društvu, ki mu pripadajo.
Domen KUGL
Domen Kugl iz Rač je član Kluba borilnih veščin
KETER HWARANG, varovanec trenerja Tomaža
Barade. V zadnjem obdobju, predvsem v letih 2010 in
2011, je dosegel nekaj vrhunskih športnih rezultatov,
med katerimi naj omenimo le najodmevnejše: 1. mesto
na državnem tekmovanju v kicboyu, na državnem
tekmovanju v taekvwondu-ju, na Printis Open TKD in na
tekmovanju Istra Open Pula ter 3. mesto na tekmovanju
Nizozemska Open TD, borbe in forme in na Best fighter
Kickbox v Italiji. Tudi na tekmovanjih za evropski pokal
TDK je lani večkrat stal na stopničkah za zmagovalce,
letos pa je zmagal na državnem tekmovanju v kickboxu,
na tekmovanju na Nizozemska open TKD je dosegel 3.
mesto v formah, z odprtega prvenstva v TDK Ahac se je
vrnil z osvojenim 1 . mestom. Posebno mesto v njegovi
športni karieri ima svetovno prvenstvo v Novi Zelandiji,
kjer mu je bila tako posamezno kot ekipno nadeta zlata
medalja.
Anton ŠEŠERKO
Anton Šešerko je član PGD Sp. in Zg. Gorica že skoraj
50 let. Ves čas članstva se je aktivno izobraževal ter je
tako pridobil čin gasilskega častnika 1. stopnje, prav tako
pa je opravil tečaj za strojnika. Skoraj 20 let je opravljal
funkcije poveljnika in podpoveljnika društva, oboje
nadvse vestno in požrtvovalno.
Bil je eden od glavnih motorjev izgradnje novega
gasilskega doma na Gorici, pri katerem je opravil
ogromno ur prostovoljnega dela.
Do sedaj je prejel različna priznanja in odlikovanja, ki
jih podeljujeta Gasilska zveza Maribor in Gasilska zveza
Slovenije.
Anton Šešerko je brez dvoma ena najzaslužnejših oseb
za razvoj gasilstva v kraju in občini in njegovo ime je s to
humanitarno dejavnostjo nerazdružljivo povezano.
Želimo vam prijetno branje!

Marija LEŠNIK
Marija Lešnik iz Ranč je bila ustanovna članica Društva
žena Framsko Pohorje in tamkajšnja prva predsednica.
Tako aktiv kmečkih žena (ta je bil predhodnica tega
društva) kot kasneje navedeno društvo je bilo pod njenim
vodstvom zelo uspešno. Vedno je znala prisluhniti sleherni
članici, ji pomagati in svetovati. Zelo uspešne so bile pod
njenim vodstvom tudi razne delavnice, predavanja, tečaji,
ekskurzije ipd. Na njeno pobudo so bila pred zaključkom
vsakega leta organizirana družabna srečanja, na katera
so članice povabile tudi svoje može in partnerje. Vsaj
enkrat letno je poskrbela, da so se članice lahko udeležile
strokovnih ekskurzij v Sloveniji in tudi tujini. Leta 2005
je nosila glavni delež organizacije medobčinskega
srečanja društev žena iz občin Rače-Fram, Hoče-Slivnica
in Starše, katerega organizator je bilo Društvo žena
Framsko Pohorje. Sedaj je članica upravnega odbora in
podpredsednica društva. Njeno delo pa je prepoznavno
tudi v vaški skupnosti Ranče. Kot žena gasilca rada
pomaga tudi pri tem društvu.
Romana MATE
Romana Mate je kot učiteljica glasbe na OŠ Fram veliko
prispevala k uveljavitvi in razvoju kulturnega življenja v
kraju. Pred 15. leti je na njeno pobudo oživelo delovanje
KUD dr. Pavel Turner Fram, katerega predsednica je
postala in ga vodi še danes.
V okviru društva je v tem času nastalo več kulturnih
zvrsti in skupin, ki so s svojim delovanjem zaznamovale
dogajanje v Framu in njegovi okolici. Naj naštejemo
nekatere: ustanovitev vokalne skupine Virtus, etno
skupine Zala, instrumentalne skupine Secunda Volta in
mešanega pevskega zbora, ki bo letos praznoval svojo
peto obletnico. V obdobju njenega predsednikovanja
se je trudila organizirati številna gostovanja navedenih
skupin doma in v tujini, poskrbela pa je tudi, da so člani
društva na mnogih izletih združevali svoje potenciale in
se prijetno družili. Iz ljubezni do kulture izhajata znanje
in sposobnosti, ki ju nesebično prenaša in mlade in tudi
malo manj mlade.
Jožef PREMZL
Življenjska pot Jožefa Premzla je hotela, da je leta 1965
postal član zelene bratovščine iz Rač. Velik je njegov
prispevek v mozaik uspehov Lovske družine Rače, v
katerih odsevajo tudi njegovo delo, zavest in predanost. S
svojim delovnim in značajskim pristopom je Jožef Premzl
v veliki meri in z vso odgovornostjo znatno prispeval h
krepitvi lovske organizacije, predvsem v smislu njenega
strokovnega, organizacijskega in kulturnega delovanja
na celotnem območju mariborske lovske organizacije, pa
tudi preko njenih meja.
Bil je eden od pobudnikov pobratenja z LD Ribnica na
Dolenjskem.
Vse njegove odločitve so bile vedno pretehtane in
pravilne, zato nikoli ni nehal uživati zaupanja članov.
V svojem razmišljanju in delovanju je vedno zagovarjal
načelo, da je na prvem mestu divjad in lovišče, ob
vzporedno iskrenih, poštenih medsebojnih odnosih. Velika
ljubezen do narave in čistega okolja je v njem prisotna
tudi na jesen življenja, razveseljivo pa je tudi, da je kljub
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visoki starosti in krhkemu zdravju še vedno prisoten na
vseh delovnih akcijah in pri krmljenju male divjadi.
Gledališka skupina KUD Rače
Gre za mlado in na novo oživljeno gledališko skupino, ki
pa je pod režiserskim vodstvom Melite Lašič in po zaslugi
delovno vnetih, nadarjenih domačih amaterskih igralcev
v kratkem času uprizorila že dve igri – komediji Toneta
Partljiča »Partnerska poroka« in Vinka Möderndorferja
»Šah mat«, s katerima so že nekajkrat uspešno preizkusili
domače in bližnje odrske deske ter izdatno nasmejali
občinstvo. Med igralsko ekipo gre pohvaliti vse, posebej
izpostaviti pa predvsem Simono Napast, ki je za sezono
2009/10 prejela regijsko priznanje Javnega sklada
Republike Slovenije za kulturne dejavnosti za dosežke
na področju gledališča za najboljšo žensko vlogo – kot
čistilka Marija v komediji Toneta Partljiča »Partnerska
poroka«, letos pa ji je pripadel še naslov komedijantke 7.
Festivala komedije v Pekrah.
Tudi komedija »Šah – mat« je bila strokovno opažena;
nagrado za svojo igralsko vlogo v njej je pred kratkim
prejel Darko Bedjanič.
Vsem, ki so zaslužni, da gledališka skupina deluje in se
razvija, iskrene čestitke!
Podelitvi priznanj župana je sledila podelitev najvišjega
občinskega priznanja, to je spominske plakete. Slednjo
podeljujemo zaslužnim občanom, podjetjem, zavodom
ter organizacijam, ki so dosegle pomembne uspehe na
področjih, na katerih delujejo, in s tem bistveno prispevale
k razvoju in ugledu občine, ali bo njihovih jubilejih.
Letos je najvišje priznanje – spominsko plaketo prejela Sonja TIŠIČ, ki jo je predlagala KO RK Fram.

Imenovana aktivno sodeluje v vseh akcijah, ki jih
organizira KO RK Fram.
Sonja Tišič je oseba z vsemi vrlinami dobrega in
humanega človeka, saj je pripravljena pomagati ljudem v
stiski tudi v svojem zasebnem življenju in to z nesebičnimi
dejanji ves čas tudi vedno znova dokazuje. Tudi v KS
Fram in med krajani nasploh je Sonja Tišič, ki je sicer
skromna in se veliko bolj izpostavlja za druge kot zase,
cenjena in spoštovana občanka.
Zaradi njenih dolgoletnih in plemenitih človeških
lastnosti smo prepričani, da je bila s predajo najvišjega
občinskega priznanja v njene roke storjena kar najbolj
prava in zaslužena poteza.

Župan Občine Rače-Fram Branko Ledinek s prejemniki priznanj
župana in spominske plakete

Fotografije letošnjih nagrajencev si lahko ogledate tudi
na notranji hrbtni barvni strani Novic.
V sklopu letošnje osrednje prireditve ob občinskem
prazniku pa se je zgodilo še nekaj lepega, veselega in
pomembnega: načelnik Občine Marčana (Republika
Hrvatska) Marijan Kostešić in župan Občine Rače-Fram
Branko Ledinek sta s podpisom Listine o prijateljstvu
še na ta simboličen način potrdila nameri obeh občin za
nadaljnjo krepitev medsebojnega druženja, prijateljevanja
in sodelovanja ljudi obeh okolij na vseh področjih dela in
življenja.

Listina o prijateljstvu
OBČINA RAČE-FRAM

OPĆINA MARČANA

Župan Občine Rače-Fram – Republika Slovenija in
načelnik Općine Marčana – Republika Hrvatska
Danes, dne 20. 06. 2011, na osnovi sklepa organov obeh občin slovesno potrjujeva,
da bomo tesno sodelovali z uradnim partnerstvom.
Na poti v združeno Evropo želiva še naprej poglabljati pravo prijateljstvo
med obema občinama.
Obljubljava, da bova sodelovala v duhu medsebojnega razumevanja, skrbela za prijateljsko
povezovanje občank in občanov na kulturnem, gospodarskem in športnem področju,
spodbujala medsebojna srečanja, posebej med mladimi obeh občin.
V upanju, da bova lahko sodelovala pri ustvarjanju mirne prihodnosti in učinkovito prispevala
k boljšemu razumevanju med Republiko Slovenijo in Hrvatsko, danes s podpisi
potrjujeva listino o prijateljstvu.

Nagrajenka Sonja Tišič in župan Branko Ledinek med
poslušanjem obrazložitve za prejemnico najvišjega
občinskega priznanja - spominske plakete

Danas na 20. 06. 2011, na temelju odluke tijela dvije općine, svečano potvrđujemo
da ćemo usko surađivati sa službenin partnerstvom.
Na putu do ujedinjene Europe želimo razraditi dalje iskreno prijateljstvo
između dvije općine.
Obećavamo da ćemo sudjelovati u duhu uzajamnog razumijevanja,
brinut o prijateljskom povezivanju naših građanki i građana na kulturnom,
gospodarskom i sportskom području,
potičući susrete, osobito među mladima iz obje općine.
U nadi da možemo pridonijeti mirnu budućnost i učinkovito doprinijeti
boljem razumijevanju između Republike Slovenije i Hrvatske, sada potpisima
potvrđujemo instrument prijateljstva.
Občina Rače-Fram
Župan
Branko Ledinek

Sonja Tišič aktivno deluje v Krajevni organizaciji
Rdečega križa Fram kot tajnica že od leta 1979. Svoje
delo opravlja vestno, odgovorno, z veliko mero dobre
volje in z izjemnim občutkom za ljudi in njihove stiske.

Načelnik
Marijan Kostešić

Listina je sestavljena v dveh izvodih, v slovenskem in hrvaškem jeziku, pri čemer
sta obe besedili enako obvezujoči.
Povelja je sastavljen u dva izvornika, na slovenskom i hrvatskom jeziku,
oba teksta jednako vjerodostojna.
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NOVICE OBČINE RAČE-FRAM
Virtuozi na strunah
Občina Rače-Fram – občina s posluhom za kulturo
Organizatorji Festivala glasbe, vina in mode, ki pod
okriljem Maribor - Evropska prestolnica kulture 2012,
že v letošnjem letu pripravljamo uverturne kulturno –
umetniške dogodke v Mariboru in partnerskih mestih EPK
2012, smo z velikim veseljem in hvaležnostjo sprejeli
pomoč, podporo in razumevanje Občine Rače - Fram pri
organizaciji tako zahtevnih dogodkov, kot so koncerti
priznanih umetnikov. Tokrat so se v Občini Rače - Fram
odzvali sponzorskemu povabilu za nakup vstopnic za
sklop koncertov Virtuozi na strunah, mladim glasbenikom
iz svoje občine pa omogočili obisk glasbene učne ure pri
velikem mojstru kitare, Edinu Karamazovu.
Slavnosten podpis Listine o prijateljstvu med Občino Rače-Fram
in Občino Marčana

Prijateljsko rokovanje načelnika Občine Marčana Marijana
Kostešića in župana Občine Rače-Fram Branka Ledineka

Verjamemo, da se bodo dijaki in vsi, ki so se s tovrstno
pomočjo udeležili koncertnega sklopa Virtuozi na strunah,
še dolgo spominjali tega dogodka.
V upanju na sodelovanje tudi v prihodnje se občini
iskreno zahvaljujemo.
Polona RAČIČ, direktor
SAGA Evropsko središče za raziskave in kulturo
Kulturist - organizacija kulturnih prireditev
Turizem, vodenja, kulturna križarjenja

Znana sre~na nagrajenka
Pozejdon turizma

Marčanski načelnik in naš župan sta nazdravila drug drugemu in
vsem prisotnim, s povabilom, da raven prijateljevanja prenesemo
na vsa področja in med ljudi obeh okolij

Naj bo prijateljstvo iskreno, vsestransko in dolgotrajno!
Marjetka SONIČKI in
Simona ANTOLIČ
Želimo vam prijetno branje!

Lea Cvetko iz Frama potuje v Gardaland
Ob izdaji 50. številke Novic in hkrati že kot napoved
skorajšnje 5. obletnice uspešnega delovanja turistične
agencije Pozejdon turizem je njen lastnik Matjaž Tomanič
iz Rač v prejšnji številki našega glasila bralcem in bralkam
zastavil nagradno vprašanje, s pravilnim odgovorom na
katerega je bilo mogoče (z nekaj sreče pri žrebu, seveda)
pridobiti lepo nagrado – enodnevni izlet v Gardaland za
eno osebo.
Žrebanje je Matjaž opravil 11.7.2011, na zelo vroč
poletni dan, tik preden se je z novo veliko Pozejdonovo
turistično skupino odpravil na križarjenje na mrzlo
Aljasko.
Matjažu se zahvaljujemo za sodelovanje, srečni izžrebanki Lei pa (če izlet v času izida jesenskih Novic ne
bo že za njo) želimo čudovito doživetje atraktivnega in
adrenalinskega Gardalanda!
Uredništvo
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