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Obvestilo
uredniškega odbora

Spoštovane občanke, spoštovani občani!
Prijazno vas vabimo k sodelovanju s svojimi pri-
spevki tudi v naslednji številki. Naprošamo vas, da 
nam prispevke posredujete v .doc obliki. Članek 
naj vsebuje največ 1000 znakov (brez presledkov). 
Opremljen naj bo z naslovom in avtorjem članka (v 
primeru citiranja ali povzemanja je potrebo navesti 
vir dejanskega avtorja).
Veseli bomo, če boste članku dodali fotografije in s 
tem bralcu še bolj približali vsebino. Fotografije nam 
posredujte v .jpg obliki (do tri fotografije na članek) 
in jih prav tako 'opremite' z naslovom in avtorjem.
Vsebine za objavo v naslednjih novicah nam posreduj-
te najkasneje do 20. 02. 2023 na elektronski naslov:  
novice.racefram@gmail.com.

Spoštovani bralci!

Ker trenutno še vedno nimamo odgovornega urednika, 
vabimo vse tiste, ki bi jim bilo to delo izziv, da se nam 
pridružijo in skupaj z uredniškim odborom ponovno 
Novice občine Rače - Fram postavimo na svoje mesto ka-
tero jim tudi pripada. 

Prosimo, da vaše prijave, čim prej pošljete na elektronski 
naslov: novice.racefram@gmail.com, da boste lahko s 
svojimi idejami, izkušnjami in veseljem do uredniškega 
dela sodelovali že pri izdaji naslednje številke. 

Občina Rače - Fram

Novice Občine Rače - Fram
Javno glasilo št. 91-2/2022; v Račah, december 2022
Fotografije: nepodpisane fotografije so poslali avtorji člankov 
Izdajatelj: Občina Rače - Fram, Grajski trg 14, 2327 Rače
Računalniški prelom: Grafična forma Hutter, Tržaška c. 34, 2000 Maribor
Tisk: Tiskarna Rojko d.o.o., Ptujska c. 80, 2327 Rače
Glasilo je tiskano v 2800 izvodih in ga prejmejo vsa gospodinjstva 
v občini Rače - Fram brezplačno. 
Ponatis celotne ali posameznih delov glasila je mogoč le s predho-
dnih pisnim dovoljenjem uredništva. 
Javno glasilo Novice Občine Rače - Fram je vpisano v razvid medi-
jev pri Ministrstvu za kulturo RS, pod št. 52. 
Naslovna fotografija: Knjigobežnica grad Rače, foto: Mateja Frešer



DECEMBER 2022

3

Smo v mesecu decembru. V mesecu, ko polni pričakovanj čakamo na praznike 
in novo leto. Pred nami je torej mikaven pravljični svet in prav je da se v teh 
dneh predamo prazničnemu razpoloženju. V času, ko boste brali te vrstice, se 
bomo že poslovili od Miklavža, čakali pa bomo še na obisk Božička in dedka 
Mraza. Prepričan sem, da se bo vsaj eden naštetih dobrih mož na kakršenkoli 
način spomnil na vsakega od nas in vdihnil dodatno čarobnost tega koledar-
skega obdobja ne le otrokom, ampak tudi nam, ki kljub odraslemu izgledu v 
tem času ohranjamo v sebi kanček otroške duše. 
Za nami je super volilno leto in tudi osrednji lokalni dogodek letošnje jeseni – to 
so lokalne volitve. Pri nas so minile mirno, marsikje drugje pa so dvignile og-
romno prahu, ki se še ni povsem polegel. Ko pišem te vrstice, sem še poln vtisov 
po volitvah in še zmeraj se sprašujem, s čim sem si ponovno »zaslužil«, da tudi 
na tokratnih volitvah za župana nisem imel proti kandidata. Ker ga nisem imel, 
sem bil hitro razbremenjen pričakovanj in dvomov, bil pa sem (in sem še ved-
no) tudi počaščen in hvaležen, da mi ponovno zaupate vodenje občine. S tem 
mi je bila v vašem imenu ponovno dana odgovornost odločanja o marsičem, to 

pa razumem kot gesto zaupanja in potrudil se bom, da ga ne bom zapravil. Za takšno zaupanje pa je zaslužno 
dobro delo občinske uprave in dobro sodelovanje s člani občinskega sveta v vseh preteklih mandatih. Potrditev 
mandata prav tako razumem kot namig, da večina med vami želi, da v prihodnjem štiriletnem obdobju sledi 
poti, ki smo jo začrtali v minulem obdobju. Zavedam pa se, da je potrebno to vaše zaupanje razumeti tudi kot 
pričakovanje, da bomo nadaljevali z doslednim uresničevanjem zastavljenih projektov. S polno odgovornostjo 
zagotavljam, da se bom še naprej trudil po svojih najboljših močeh. Vsak od prejetih 2062 glasov je zame prijet-
no in zavezujoča spodbuda za nadaljnjo zavzeto delo na vseh področjih življenja v naši občini, ujeti med Gorico 
in Planico. Hvala torej, da ste mi še enkrat več dali priložnost, da še štiri leta vodim to našo občino – kar zadeva 
mene, strpno in prijazno.
V preteklem mandatu smo realizirali veliko projektov, tudi takšnih, ki so bili finančno zelo zahtevni, kar nekaj 
pa jih čaka v novem mandatu. Prepričan sem, da bomo tudi z novim občinskim svetom znali skupaj začrtati 
občinske prioritete. Dosedanje sodelovanje z občinskimi sveti v prejšnjih mandatih je bilo korektno in kon-
struktivno in takšno sodelovanje si želim tudi v prihodnje, ne samo zaradi številnih lokalnih izzivov ampak 
tudi zaradi precej nestabilnega makroekonomskega položaja doma in v Evropi, pa tudi zaradi nepredvidljivega 
političnega dogajanja po celem svetu. Naši cilji pa ostajajo enaki. Vsi si želimo premišljen razvoj in predvsem 
dobre pogoje za bivanje. Želimo si varno odraščanje svojih otrok in prijetno staranje generacije, ki se je upo-
kojila. Sam pa si želim čim več sloge med državljani, več medgeneracijskega povezovanja, zdravja in dobre 
zdravstvene pogoje za vse državljane, predvsem pa več strpnosti in medsebojnega spoštovanja. 

Spoštovani!
Pred nami so prazniki – Dan samostojnosti, torej državni praznik, na katerega smo še posebej ponosni, pa tudi 
božično novoletni prazniki, ki v nas vsako leto vzbudijo polno pričakovanj. 
V dneh, ki so namenjeni praznikom, praznujte, ustavite delo in se veselite. Želim vam, da praznične dni, ki so 
pred nami, preživite kar se da prijetno in da optimistično odprete vrata novemu letu 2023, ki naj bo zdravo, 
srečno in uspešno.
Pa še tole: vetra ne moremo ujeti, lahko pa po njem naravnamo svoja jadra. Naravnajte jih tako, da bodo v času 
praznikov in v novem letu, ki je že na obzorju, ulovila mir, zdravje in zadovoljstvo. 
Vse dobro vam želim in vas lepo pozdravljam.
                                      Branko LEDINEK ,

župan  

Spoštovane občanke, spoštovani občani!

Županov uvodnik
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POROČILA OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

POROČILO
Občinske volilne komisije Občine Rače - Fram  o rezultatih glasovanja

za župana Občine Rače - Fram
na lokalnih volitvah 20. novembra 2022

Občinska volilna komisija Občine Rače - Fram je v skladu z 90. in 107. členom Zakona o lokalnih volitvah - ZLV 
(Uradni list RS, št. 72/93 s spremembami in dopolnitvami) po pregledu zapisnikov o delu volilnih odborov pri 
ugotavljanju izida glasovanja za volitve župana Občine Rače - Fram na volitvah 20. novembra 2022 ugotovila.

I.
Na lokalnih volitvah dne 20. novembra 2022, je imelo pravico glasovati 6.408 volivcev, ki so vpisani v volilni imenik.

II.
Glasovalo je 2.187 volivcev, kar pomeni, da je bila udeležba 34,13 %. Oddanih je bilo 2.187 glasovnic, od tega je bilo 
neveljavnih 125. Veljavnih glasovnic je bilo 2.062. 

III.
Kandidat je dobil naslednje število glasov:
                                                                    št. glasov                            % glasov
1. Branko LEDINEK     2.062                                                100,00%   

IV.
Občinska volilna komisija je na podlagi 1. odstavka 107. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za župana 
Občine Rače - Fram na volitvah dne 20. novembra 2022, izvoljen Branko LEDINEK, roj. 14. 4. 1958, stanujoč 
Turnerjeva ul. 52, Fram, po poklicu inženir agronomije, župan. 

V.
Poročilo se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. 
 
     
                                                                                                               Predsednik
Štev.: 040/37-2022                                                                    Občinske volilne komisije
Datum: 22. 11. 2022                                                                               Občine Rače - Fram      
                                                                                                                   Marjan Glavar univ. dipl. prav.  

Samostojnost in enotnost sta večni vrednoti. Brez dvoma drži, da je prav 
naša takratna enotnost zagotovila uresničenje naše samostojnosti. 

Če v odločilnih trenutkih ne bi bili enotni, najbrž tudi samostojni ne bi bili.  
Samostojnost je postala cilj, enotnost volje ljudi pa mu je pred 32 leti dala 

podlago za dokončno uresničitev.

Iskrene čestitke ob dnevu samostojnosti in enotnosti!

Župan, Branko LEDINEK



DECEMBER 2022

5

POROČILO
Občinske volilne komisije Občine Rače - Fram o rezultatih glasovanja

za člane občinskega sveta Občine Rače - Fram
na lokalnih volitvah 20. novembra 2022

Občinska volilna komisija Občine Rače - Fram je v skladu s 86., 87. in 90. členom Zakona o lokalnih volitvah - ZLV 
(Uradni list RS, št. 72/93 s spremembami in dopolnitvami) po pregledu zapisnikov o delu volilnih odborov pri 
ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov občinskega sveta Občine Rače - Fram na volitvah 20. novembra 2022 
ugotovila.

I.
Na lokalnih volitvah dne 20. novembra 2022, je imelo pravico glasovati 6.408 volivcev, ki so vpisani v volilni imenik.

II.
Glasovalo je 2.187 volivcev, kar pomeni, da je bila udeležba 34,13%.

III.
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:
Lista:            št. glasov                    %
1. SDS – Slovenska demokratska stranka    327    15,23            
2. SD – Socialni demokrati         82         3,82
3. Nova Slovenija      187         8,71
4. Neodvisna gasilska lista     389    18,12             
5. Gibanje Svoboda      352    16,39
6. SNS – Slovenska nacionalna stranka             7         0,33
7. SLS – Slovenska ljudska stranka    632    29,44
8. Neodvisna lista upokojencev Fram    171         7,96
SKUPAJ:                                                                          2147                        100

IV.
Po d' Hondtovem sistemu, ki je podlaga za razdelitev mandatov izračunani količniki so:
                  
Zaporedna številka Količnik Izžrebana številka Ime liste
 1  632,00   7  Slovenska ljudska stranka
 2  389,00   4  Neodvisna gasilska lista
 3  352,00   5  Gibanje Svoboda
 4  327,00   1  Slovenska demokratska stranka
 5  316,00   7  Slovenska ljudska stranka
 6  210,67   7  Slovenska ljudska stranka
 7  194,50   4  Neodvisna gasilska lista
 8  187,00   3  Nova Slovenija
 9  176,00   5  Gibanje Svoboda
 10  171,00   8  Neodvisna lista upokojencev Fram
 11  163,50   1  Slovenska demokratska stranka
 12  158,00   7  Slovenska ljudska stranka
 13  129,67   4  Neodvisna gasilska lista
 14  126,40   7  Slovenska ljudska stranka
 15  117,33   5  Gibanje Svoboda
 16  109,00   1  Slovenska demokratska stranka
 17  105,33   7  Slovenska ljudska stranka
 18    97,25   4  Neodvisna gasilska lista
 19    93,50   3  Nova Slovenija
 20    90,29   7  Slovenska ljudska stranka
 21    88,00   5  Gibanje Svoboda
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Mandate so dobile naslednje politične stranke oz. liste kandidatov:

Število mandatov Izžrebana številka   Ime liste
           
 3   1    SDS – Slovenska demokratska stranka
 0   2    SD – Socialni demokrati
 1   3    Nova Slovenija – N.Si
 3   4    Neodvisna gasilska lista
 3   5    Gibanje Svoboda
 0   6    SNS – Slovenska nacionalna stranka
 5   7    SLS – Slovenska ljudska stranka
 1   8    Neodvisna lista upokojencev Fram

VI.
Za člane občinskega sveta Občine Rače - Fram je izvoljenih naslednjih 16 kandidatov:

1. Branko LEDINEK  roj. 14. 04. 1958  Turnerjeva ul. 52, 2313 Fram
2. Simona STERNAD VOGRIN roj. 20. 03. 1973  Mariborska c. 12, 2327 Rače
3. Boštjan LEŠNIK  roj. 06. 11. 1972  Ranče 106, 2313 Fram
4. Milojka DREO  roj. 21. 04. 1958  Morska c. 66, 2313 Fram
5. Aleš GREIF   roj. 30. 06. 1972   Planica 25, 2313 Fram
6. Irena ŠPANINGER  roj. 22. 03. 1966  Morska c. 44, 2313 Fram
7. Sašo NOVAK   roj. 09. 08. 1982  Podova 17, 2327 Rače
8. Laura PUKL   roj. 07. 05. 1999  Bistriška c. 122, 2313 Fram 
9. Srečko TRGLEC  roj. 18. 09. 1954  Koropčeva ul. 15, 2313 Fram
10. Sebastijan SORŠAK  roj. 26. 12. 1973  Cesta talcev 56, 2327 Rače
11. Mateja BERANIČ  roj. 10. 08. 1982  Spodnja Gorica 14, 2327 Rače
12. Miran PREDIKAKA  roj. 05. 10. 1951  Podova 24, 2327 Rače
13. Klemen HAMERŠAK  roj. 09. 09. 1994  Cesta talcev 84, 2327 Rače
14. Ivan KOVAČIČ  roj. 27. 01. 1959  Poljska c. 10, 2327 Rače
15. Simona MURKO  roj. 22. 09. 1974  Bistriška c. 98, 2313 Fram
16. Zdravko JELŠEK  roj. 07. 06. 1962  Mariborska c. 19, 2327 Rače
 

V.
Poročilo se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. 

                                                                                                                     Predsednik
Štev.: 040/38-2022                                                                   Občinske volilne komisije
Datum: 22. november 2022                                                               Občine Rače - Fram      
                                                                                                            Marjan Glavar univ. dipl. prav.  

V okviru humanitarnega projekta Zbiranje plastičnih zamaškov, izdelal Ignac Habjanič    Peter Mesarič 
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POROČILO
Občinske volilne komisije Občine Rače - Fram o rezultatih glasovanja 

za člane sveta KS Fram  na lokalnih volitvah 20. novembra 2022

Občinska volilna komisija Občine Rače - Fram je v skladu s 85. in 90. členom Zakona o lokalnih volitvah - ZLV (Uradni 
list RS, št. 72/93 s spremembami in dopolnitvami) po pregledu zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju 
izida glasovanja za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Fram na volitvah 20. novembra 2022 ugotovila.

I.
Na lokalnih volitvah dne 20. novembra 2022 je imelo pravico glasovati 3.179 volivcev, ki so vpisani v volilni imenik 
Krajevne skupnosti Fram.

II.
Glasovalo je 1.119 volivcev, kar pomeni, da je bila udeležba 35,20 %. Oddanih glasov je bilo 1.132 od tega neveljavnih 
57. Veljavnih glasov je bilo 1.075.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

Volilna enota 1- za naselje Planica
1. Marjan ŠLAMBERGER  39 glasov
2. Jožef CAPL       2 glasova

Volilna enota 2 – za naselje Ranče
1. Vlado PETROVIČ  17 glasov
2. Jože STAVBAR  13 glasov
3. Vinko DOMADENIK  54 glasov
Volilna enota 3 – za naselje Loka pri Framu
1. Igor VREČKO   17 glasov
2. Jože POTOČNIK   23 glasov

Volilna enota 4 – za naselje Kopivnik
1.  Stanislav HOJNIK  24 glasov
2. Stanislav STAVBAR  51 glasov
3. Peter ZALOŽNIK  14 glasov

Volilna enota 5 – za naselje Požeg in Ješenca
1. Blanka PERNEK  66 glasov
2. Romana FIŠER  96 glasov
3. Franc KMETEC  57 glasov
4. Anton TRLEP   52 glasov

Volilna enota 6 – za naselje Fram 
1. Jožica PLANJŠEK   58 glasov
2. Zdenka MAROLT   65 glasov
3. Miran FRIC    99 glasov
4. Miran CVETKO   65 glasov
5. Anton PLANJŠEK   36 glasov
6. Gabi BEZJAK     43 glasov
7. Bogdan VEBER 106 glasov
8. Irena BAUMHAKL   25 glasov 
9. Barbara DOMADENIK   75 glasov
10. dr. Vlasta STAVBAR 151 glasov
11. Stanko ZOREC   65 glasov

Volilna enota 7 - za naselje Morje
1. Adriano GORIČAN 138 glasov
2. Andreja MOM 100 glasov
3. Stanislava KRAJNC   38 glasov
4. Srečko TRGLEC 103 glasov
5. Tomislav POKRIVAČ 161 glasov
 

IV. 
Za člane sveta KS Fram je izvoljenih naslednjih 11 kandidatov:

1. Marjan ŠLAMBERGER roj. 04. 09. 1960 Planica 21, 2313 Fram
2. Vinko DOMADENIK  roj. 31. 03. 1970 Šestdobe 3, 2313 Fram
3. Jože POTOČNIK  roj.12. 03. 1975      Loka pri Framu 27, 2313 Fram
4. Stanislav STAVBAR  roj.16. 03. 1969  Kopivnik 26 b, 2313 Fram
5. Romana FIŠER  roj. 25. 02. 1957 Ješenca 32a, 2327 Rače
6. Blanka PERNEK  roj. 21. 05. 1967 Požeg 10, 2327 Rače
7. dr. Vlasta STAVBAR  roj. 13. 01. 1967 Turnerjeva ul. 112, 2313 Fram
8. Bogdan VEBER  roj. 11. 06. 1962 Na hribu 15, 2313 Fram
9. Miran FRIC   roj. 24. 07. 1968 Črešnjev vrh 5, 2313 Fram
10. Tomislav POKRIVAČ  roj. 27. 12. 1976 Brezovec 43, 2313 Fram
11. Adriano GORIČAN  roj. 07. 08. 1991 Ob gozdu 5, 2313 Fram

V.
Poročilo se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. 
                                                                                                                   Predsednik
Štev.: 040/40-2022                                                                      Občinske volilne komisije
Datum: 22. november 2022                                                                                Občine Rače - Fram      
                                                                                                                            Marjan Glavar univ. dipl. prav. 
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POROČILO
Občinske volilne komisije Občine Rače - Fram o rezultatih glasovanja

 za člane sveta KS Rače
 na lokalnih volitvah 20. novembra 2022

Občinska volilna komisija Občine Rače - Fram je v skladu s 85. in 90. členom Zakona o lokalnih volitvah - ZLV (Uradni 
list RS, št. 72/93 s spremembami in dopolnitvami) po pregledu zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju 
izida glasovanja za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Rače na volitvah 20. novembra 2022 ugotovila.

I.
Na lokalnih volitvah dne 20. novembra 2022 je imelo pravico glasovati 3.229 volivcev, ki so vpisani v volilni imenik 
za Krajevno skupnost Rače.

II.
Glasovalo je 1.027 volivcev, kar pomeni, da je udeležba 31,81%. Oddanih je bilo 1.055 glasov od tega je bilo 
neveljavnih 87. Veljavnih glasov je bilo 968.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

Volilna enota 1 – za naselje Brezula
1. Vladimir PREDIKAKA     23 glasov
2. Boris FUREK      67 glasov  

Volilna enota 2 – za naselje Podova 
1. Srečko FUREK     77 glasov

Volilna enota 3 – za naselje Sp. Gorica
1. Damijan LONČARIČ                 109 glasov

Volilna enota 4 – za naselje Zg. Gorica
1. Marta SALAJ      43 glasov

Volilna enota 5 – za naselje Rače
1. Zlatka NAPAST   388 glasov
2. Maja CRNOBRNJA  243 glasov
3. Danilo SKODIČ  358 glasov
4. Marko SOVDAT  316 glasov

IV.
Za člane sveta KS Rače je izvoljenih naslednjih 8 kandidatov:

1. Boris FUREK   roj. 18. 06. 1964  Brezula 12, 2327 Rače
2. Srečko FUREK  roj. 24. 10. 1968  Podova 29, 2327 Rače
3. Damijan LONČARIČ   roj. 08. 07. 1962  Sp. Gorica 12, 2327 Rače
4. Marta SALAJ   roj. 20. 09. 1948  Zg. Gorica 23, 2327 Rače
5. Zlatka NAPAST  roj. 25. 08. 1968  Cesta talcev 16, 2327 Rače
6. Maja CRNOBRNJA  roj. 04. 01. 1987  Cesta talcev 6, 2327 Rače
7. Danilo SKODIČ  roj. 05. 02. 1971  Ljubljanska c. 60, 2327 Rače
8. Marko SOVDAT  roj. 02. 02. 1987 Grajski trg 16, 2327 Rače

V.

Poročilo se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. 

                                                                                                              Predsednik
Štev.: 040/39-2022                                                                    Občinske volilne komisije
Datum: 22. november 2022                                                                      Občine Rače - Fram      
                                                                                                                      Marjan Glavar univ. dipl. prav.  
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Silvestrovo – vabilo na grajsko dvorišče v Račah
Nadvse nas veseli, da se lahko po treh »coronskih« silvestrovanih končno lahko vsi skupaj zberemo na 
najdaljšo noč v letu in skupaj pozdravimo leto 2023. V občinski upravi smo se tako ponovno lotili organiziranja 
skupnega skoka v novo leto. 
Zadnji dan v letu ponuja številne razloge, zaradi katerih je vstop prijetno pričakovati in dočakati v družbi 
veselih znancev in neznancev, ki ste se v preteklosti z veseljem v precejšnjem številu zbrali na grajskem 
dvorišču, da bi staro leto skupaj pospremili v zgodovino 
ter družno odprli prvo stran novega lista življenja. 
V obdobju, ko je vsakodnevno vse več hitenja, stresa in skrbi, 
je še toliko bolj pomembno, da si znamo vzeti čas za sprostitev, 
veselje in drug za drugega. Da bi bilo tudi letos tako, bomo 
skušali poskrbeti s pomočjo glasbenih gostov Ansamblom Galama.
Zavedajoč se, da vreme decembra lahko pokaže ostre zobe, se bomo, 
kolikor bo v naši moči, tudi tam zgoraj skušali pravočasno dogovoriti 
za praznični večer brez prehudega mraza, vetra in padavin. 
Torej pridružite se nam 31. 12. 2022 ob 22.00 uri ter nam pomagajte 
odštevati sekunde do polnoči in s tem do začetka leta 2023.
Vljudno vabljeni!

Srečno 2023!

Novo leto je priložnost za nove odločitve, nove ideje, za nove uspehe, za novo srečo.
Naj bodo vaše odločitve modre, ideje ustvarjalne in sreča brezmejna.

 Želim vam mirne božične praznike,
v novem letu  2023 pa veliko sreče, zdravja, miru,

topline in osebnega zadovoljstva.

Župan Občine Rače – Fram
Branko Ledinek
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Seznam izvajalcev z navedbo območja izvajanja storitev zimske službe na LC, JP in drugih javnih površinah v 
upravljanju občine Rače – Fram:

Program izvajanja zimske službe 2022/2023
na območju občine Rače – Fram

1. Cestno podjetje Ptuj d.d.                                                                           
- državna cesta Šikole - Podova - Rače                         
- državna cesta Rače (Cesta talcev, Ljubljanska c.) - Fram 
- Planica
2. Franc Hvauc s.p., Rače
- LC - Mariborska cesta
- LC Sp. Gorica - Stražgonjca                                                                                                
- JP Rače - Sadjarska ulica
- LC Marjeta - Rače
- JP Rače - Pot na gomilo - podvoz
- LC Podova - Brunšvik                                 
- LC Podova - Brunšvik
- LC Brezula - Brunšvik
- LC Rače - Marjeta
- LC Rače zbirni center - Dravski dvor
- JP za Mariborsko cesto - Jakopin
- JP za Mariborsko cesto - Glavar - Benkovič
- JP Križna pot - Brezula
- JP Sp. Gorica - h. št. 20a
- JP Sp. Gorica - h. št. 47
- JP Sp. Gorica - h. št. 61
- JP Sp. Gorica - Sagadin - Eker - Žbogar
- JP Sp. Gorica - Zg. Gorica
- JP Zg. Gorica - h. št. 31a
- JP Zg. Gorica - h. št. 16
- JP Zg. Gorica- Podova
- JP Podova - ribogojnica Požeg
- JP Podova - Žbogar
- JP Podova - Otič h. št. 27
- JP Podova - h. št. 20b
- JP Podova - h. št. 58/a
- JP Podova - Galerija h. št. 61a
- JP Brezula
- JP Brezula - Braunsberger - Švegl - ČN Rače
- JP Brezula - Braunsberger - LD Podova - Klemenčič
- JP Brezula - Čelan
- LC Morje - Priolova cesta 
  (križišče RII - Dom krajanov Morje)
- LC Morje - Morska cesta
- LC Morje - Fram - Mlinska ulica
- vsi pločniki v KS Fram
- avtobusne postaje na Mariborski cesti
- avtobusne postaje na Ljubljanski cesti, Ptujski cesti 
   in Grajskem trgu
- avtobusne postaje v Brezuli, Podovi, Sp. in Zg. Gorici
- vsi pločniki v KS Rače
- pluženje in posip navedenih pločnikov in cest
 3. Predan d.o.o., Rače                                                                                            
- JP Obrtniška ulica

- JP Pot k mlinu
- JP Vrtna ulica
- JP Pred njivami
- JP Poljska cesta
- JP Ozka ulica
- JP Cesta talcev - h. št. 28b
- JP Cesta talcev - Anton Novak
- JP Sončna ulica z naseljem Plečko
- JP Pri kozolcih
- JP Lončarska ulica
- JP Za vrtovi
- JP Ul. Lackove čete - Lobnik
- JP Pot na gomilo - Greif - podvoz
- JP Grajski trg
- JP Nova ulica
- JP Glaserjeva ulica
- JP Ob potoku
- JP Gasilska ulica
- JP Drevesniška ulica
- JP Kolodvorska ulica
- JP Mladinska ulica
- JP Ul. Ivana Šalamuna
- JP Gortanova ulica
- JP Gortanova ulica - Batagelj
- JP Ob železnici
- JP Prečna ulica
- JP Turnerjeva ulica
- JP Delavska ulica
- JP Gozdna ulica
- JP Mejna ulica
- JP Ul. bratov Turjakov
- JP Ješenca - Brodej
- vsa javna parkirišča v Račah
- parkirišče ob železniški postaji v Račah
- parkirišče bloki Ljubljanska c. (Sortima)
- pluženje in posip navedenih cest in odsekov
4. Fredi Petrovič s.p., Ješenca
- LC Fram - Cesta na Ješenco
- LC Ješenca - Gostilna Kostanj
- JP obvozna cesta Ješenca - Rače
- LC Ješenca (Vihar) - Požeg
- JP Požeg - Kelhar (za pekarno)
- JP Ješenca - h. št. 1g
- JP Ješenca - Krajnc
- JP Ješenca - Ribič
- JP Ješenca - Jelšek
- JP Ješenca - Marin
- JP Požeg - Zorčič
- JP Ješenca - Mom
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- JP Fram - Potisk
- JP Fram - Petrol skladišče
- JP Fram - Majcen
- JP Ješenca - Kolman
- JP Ljubljanska cesta - ribniki TAM
- JP Ljubljanska cesta - proti Tekolu
- JP ob Ljubljanski cesti proti Predanu
- JP ulice za Ljubljansko cesto
- JP Rače - Opekarniška ulica – Tekol – Gorjak
- JP Fram - Turnerjeva ul. 10 (S. Fišer)
- TP Fram - okolica
- JP Ješenca - Trlep - Partlič
- pluženje in posip navedenih cest in odsekov
5. Špes Matej s.p., Morje
- JP Fram - Dobrava
- JP Morje - Detela
- JP Morje - Gobec
- JP Morje - Sončne terase
- JP Morje - Cvetlična ulica
- JP Morje - Cvetlična ul. - Gajzer
- JP Morje - Pod terasami
- JP Morje - Cestnik - Podbojec
- JP Morje - Kobilica
- JP Morje - Cestarska pot
- JP Morje - Ob gozdu
- JP Morje - Potrč - Koren
- JP Morje - Butolen
- JP Morje - morsko igrišče
- JP Morje - Pepelnik
- JP Morje - Repnik
- JP Morje - Ob potoku
- JP Morje - Jurič - Hojnik
- JP Morje - Leskovar
- JP Morje - Prisojna ulica
- stara cesta - Ačko
- odsek Morje - Zajmi - Bržan
- odsek Morje - Domanjko
- odsek Morje - Skrbič – Hafner
- odsek Morje – Zavita ulica (novo gradnje Repnik)
- pluženje in posip navedenih cest in odsekov
6. Anton Majal, Planica
- LC Planica - Gradišče - Loka - Zg. Polskava
- JP Planica - Bezovnik
- JP Planica - Vešner
- JP Planica - Harbul
- JP Planica - cerkev
- JP Planica - Dominek
- JP Planica - Kovačnik - dom Planica
- JP Planica - Lovski dom - Rožman
- JP Planica - Uranjek
- JP Planica - Capl
- JP Planica - Mom
- JP Bogdan Domadenik - Bračič
- JP Vrhovšek
- JP Šlamberger
- odcep Fifer
- JP Planica - mlekarne
- JP Loka vaški dom - Bukovec

- JP Loka - Potočnik
- JP Loka - Šlamberger
- JP Loka - Kokol
- JP Loka - Trglec (Gradišče)
- JP Loka - Štefan Tomše
- JP Loka - Edi Tomše
- JP Loka - Karolina Trglec
- JP Loka - Bukovec
- JP Mlekarna Brdnik
- JP Štern v Gradišču
- JP Gradišnik v Gradišču
- odcep Silvo Jurič
- odcep Kapelar
- zbiralnica Ivo Tomše
- odcep Slavko Koren
- odcep Rovtet
- JP Štefan Tomše
- pluženje in posip navedenih cest in odsekov
7. Miran Potočnik s.p., Morje
- LC Morje - Cesta na Bukovec in odcepi do križišča Sernc
- JP Morje - Vauhnik
- JP Morje - Med vinogradi
- JP Morje - Papež Gril
- JP Morje - Račič
- JP Morje - Majerič
- JP Morje - Miro Sernc
- LC Morje - Strma ulica
- JP Morje - Štefanec
- JP Morje - Tajna
- JP Morje - Na livadi
- LC Morje - dom krajanov, do križišča Loka Kopivnik
- JP Morje - Ivan Podlesnik
- JP Morje - Anton Kerle
- JP Morje - Rak
- JP Morje - Knez
- JP Morje - Potnik
- JP Morje - Stara gora
- JP Morje - Cvirn - Visočnik
- JP Morje - Meklav
- JP Morje - Veličkovič
- JP Morje - Čebelarska ulica
- JP Morje - Lunežnik
- JP Morje - Jani Klauž
- JP Morje - Nikolič
- JP Morje - Zelena ulica
- JP Morje - Senčna ulica
- JP Morje - Brezovec
- JP Morje - Klemen Cehtel
- JP Morje - Loka
- pluženje in posip navedenih cest in odsekov
8. Boštjan Koželj s.p., Kopivnik                                                                            
- LC Kopivniška cesta (odsek Strehar - Jarc)
- JP Lepi vrh - Kotnik
- JP Lokmirce
- JP Lokmirce - Lunežnik - mlekarna
- JP Lepi vrh
- JP Lepi vrh - Lokmirce
- JP Lepi vrh - Repnik
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- JP Lokmirce - žaga
- JP Fram - Čurič
- JP Lokmirce - Zvonko Ačko
- JP Planica - Lipej
- JP Lepi vrh - Planica
- JP Jug - Ačko
- LC Kopivnik - Loka (do križišča za Morje in Loko)
- JP Kopivnik - Kuki
- JP Fram - Nad gradom
- odcep proti Jarcu
- odcep Auda - Žerjav
- JP Kopivnik - Bučar - Kokol
- JP Kopivnik - Špindler
- JP Planica - Krlej
- JP Kopivnik - Repnik
- JP Kopivnik - Marica Stauber
- JP Kopivnik - gozdarska hiša
- odcep proti Repniku (mlekarna)
- pluženje in posip navedenih cest in odsekov
 9. Vinko Domadenik, Ranče
- LC Fram - Cesta v Ranče                                                
- LC Fram - Ranče - Domadenik - bolnica
- JP Šestdobe - Robič
- JP Šestdobe - Repnik
- JP Šestdobe - Ovnik
- JP Ranče - Jug
- JP Ranče - Cvirn
- odcep Andi Falež
- odcep Belinšek
- JP Ranče - dom krajanov - Kolarek
- JP Ranče - Repnik
- JP Ranče - Milan Meglič
- JP Ranče - vikendi Bergauer
- JP Ranče - vikendi - Krajnčič - Šauperl
- JP Ranče - vikendi - Petrovič
- JP Ranče - ulica pod Borovim gajem
- JP Fram - Kugl
- JP Fram - Črešnjev vrh
- JP Fram - Na hribu (odcepa Veber in Žgalin)
- JP Fram - Oljarska ulica
- JP Fram - Oljarska ulica (odcep Tišič)
- JP Fram - Cafova ulica
- Parkirišča nogomet in tenis
- JP Fram - Bregar
- JP Kopivnik - Osterc
- JP Kopivnik - Pliberšek
- JP Ranče - Rudolf
- JP Fram - Golčnik 
- pluženje in posip navedenih cest in odsekov
10. KO-BAU, Koren Aleksander s.p., Fram
- JP Fram - V gaj
- JP Varta - Prejac
- JP Varta - Mikolič - Greif
- JP Varta - Helbl - terase
- JP Varta - Beli dvor - Milan Koželj
- JP Varta - Mom - Kosmačin - Ličen
- JP Varta - Vlado Poljanec

- JP Varta - Rotko
- JP Varta - Sončna ulica
- JP Varta - Sončna ulica (odcep Fuchs)
- JP Varta - grob talcev
- JP Varta - Ulica talcev
- JP Fram - Framska ulica
- JP Fram - Framska ulica (odcep Zamolo h. št. 6)
- JP Fram - Turnerjeva ulica 
  (odcep Hojnik – Pisanec h. št. 96 )
- JP Fram - Kratka ulica
- JP Fram - Eberlova ulica
- JP Fram - Pirkmajerjeva ulica
- JP Fram - K ribniku
- JP Fram - Ob sadovnjaku
- JP Fram - Koropčeva ulica
- JP Fram - Za vrtcem
- JP Morje - Log
- JP Morje Log - odcep Bedenik
- JP Fram - Čerič
- JP Fram - odcep Klančnik-Satler
- parkirni prostor pod cerkvijo v Framu
- vse avtobusne postaje v KS Fram
- parkirni prostor ZD Fram
- JP Fram - pokopališče
- JP Fram - za pokopališčem
- parkirni prostor pri mrliški vežici Fram
- parkirišča nogomet in tenis
- dvorišče KS Fram
- parkirni prostor pred DTV Partizan Fram
- parkirišča v okolici novega vrtca v Framu
- pluženje in posip navedenih cest, odsekov, parkirišč in 

javnih površin Deponije peska:
- parkirišče pri pokopališču v Framu,
- Hvauc - Mariborska cesta 57,
- Mejal - Planica 29,
- Planica - odcep Lepi vrh,
- Domadenik - Ranče,
- Dom krajanov Morje,
- Potočnik - Morje,
- Križišče Loka - Lokmirce,
- Loka - Kokol.

Samo RAJŠP

Vsi vozniki motornih vozil morajo imeti obvezno 
zimsko opremo.
Pluženje se bo izvajalo po prioriteti in sicer najprej 
državne ter lokalne povezovalne ceste s
pločniki, nato krajevne ceste in na koncu javne poti. 
Plužiti se prične, ko zapade 10 cm snega.

Uvoze in dovoze do svojih parcel so lastniki dolžni 
očistiti sami, prav tako prostore pred trgovskimi, 
gostinskimi in drugimi lokali. Vse tiste občane, ki 
puščajo avtomobile in tudi posode za smeti pred 
hišami ob cestah ter tako ovirajo pluženje, prosimo, 
da jih umaknejo in tako omogočijo neovirano in 
učinkovitejše izvajanje zimske službe. 
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Občina Rače – Fram zagotavlja proračunska sredstva 
našim občankam in občanom, ki so se znašli v nenadni 
socialni stiski in zaradi katere so primorani zaprositi za 
dodatno denarno pomoč. Vloge za pridobitev občinske 
enkratne denarne socialne pomoči je potrebno oddati 
na obrazcu, ki ga najdete na spletni strani Občine Rače 
– Fram.
Do občinske enkratne denarne socialne pomoči so upra-
vičeni občani s stalnim prebivališčem v občini Rače – 
Fram, katerim je zaradi trenutne materialne ogroženosti 
nujno potrebna pomoč občine, predhodno pa so izko-
ristili že vse razpoložljive zakonske možnosti za rešitev 
socialne stiske.
Občinsko enkratno denarno socialno pomoč se lahko 
dodeli največ enkrat letno. Maksimalni znesek občinske 
enkratne denarne socialne pomoči znaša 300 €, odvisno 
od pogojev in socialnih razmer vlagatelja.

IZ DELA OBČINSKE UPRAVE

Občinska enkratna denarna socialna pomoč v občini Rače – Fram
V letu 2022 na TRR socialno ogroženih, dijakov, študentov in družin z dojenčki skupno okoli 270.000 €

Občinska enkratna denarna socialna pomoč je v osnovi 
namenjena za:
-  pomoč pri nakupu osnovnih življenjskih potrebščin;
-  pomoč pri nakupu šolskih potrebščin, kurjave, ozimni-

ce;
-  pomoč pri plačilu zapadlih položnic za standardne ži-

vljenjske potrebe in storitve;
-  plačilu ali doplačilu zdravil in zdravstvenih storitev, ki 

so posamezniku nujno potrebne ali mu bistveno lajša-
jo težave, sredstev za pokritje teh stroškov pa ne zago-
tavlja ZZZS;

-  kritje drugih stroškov, ki se vsebinsko nanašajo na za-
gotavljanje osnovnih življenjskih potreb.

Občinska enkratna denarna socialna pomoč se upravi-
čencu nakaže na transakcijski račun, gotovinsko izplači-
lo ni mogoče.

Ob začetka leta 2022 do vključno novembra 2022 smo prejeli 62 vlog 
za prispevek za novorojence (dve vlogi sta bili vloženi za dvojčke) in 
sicer za 35 deklic in 29 dečkov. Med njimi je 26 prvorojencev, 24 dru-
gorojencev, 13 tretjerojencev in 1 četrtorojenec.
Prispevek za novorojenca iz proračuna Občine Rače – Fram znaša za 
prvega otroka 250 €, za drugega 300 €, za tretjega in morebitne na-
daljnje otroke pa prispevek znaša 400 €.
Vsem staršem ob rojstvu otroka iskreno čestitamo ter želimo obilico 
zdravja, veselja, radosti, raziskovanja in vsega lepega.

Občinski denarni prispevek za novorojence

Tudi v letošnjem letu smo pripravili Javni razpis za do-
delitev žepnin dijakom in študentom za šolsko/študij-
sko leto 2022/2023. Do občinske žepnine so upraviče-
ni dijaki in študenti, ki izpolnjujejo splošne in posebne 
pogoje navedene v javnem razpisu, ki je bil objavljen na 
spletni strani Občine Rače – Fram in katerega ste občani 
skupaj z vlogo, prejeli v poštne nabiralnike v juliju 2022.
Pravočasno je bilo vloženih 483 vlog za pridobitev žep-
nine. Ugodeno je bilo 463 vlogam, od tega 275 dijakom 
in 188 študentom. 20 vlagateljem zaradi neizpolnjeva-
nja katerega izmed razpisanih pogojev, želje po pridobi-
tvi občinske žepnine letos žal nismo mogli izpolniti.
Občinska žepnina pripada upravičencem v višini 50 € za 
posamezen mesec in za obdobje 10. mesecev. Tako bo 
vsak upravičen dijak oz. študent v šolskem/študijskem 
letu 2022/2023 prejel skupno 500 €. Upravičenci so 
prvo nakazilo na svoje transakcijske račune prejeli že 
17. 11. 2022, s poračunom za september in oktober. Na-

Občinska žepnina za dijake in študente

dalje bodo žepnine izplačane najkasneje do 15. v mesecu 
za pretekli mesec.
Vsem dijakom in dijakinjam ter študentom in študent-
kam želimo uspešno šolanje in pot do uresničitve svojih 
ciljev.

Tamara Repnik

DRUŽBENE DEJAVNOSTI
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 KOMUNALNO - CESTNO GOSPODARSTVO

Lepo pozdravljeni!

V zadnjih novembrskih dneh zaključujemo z investicij-
skimi deli na komunalnem področju, ki so bila v prora-
čunu predvidena za koledarsko leto 2022. Ob koncu leta 
običajno analiziramo ali smo izpolnili začrtane plane na 
področju komunale.

V drugi polovici letošnjega leta smo imeli »odprtih« kar 
nekaj gradbišč, vezanih tako na vzdrževalna kot tudi na 
investicijska dela. Obseg vzdrževalnih del se iz leta v 
leto povečuje, saj kanalizacijsko in vodovodno omrežje 
zaradi potreb občanov vsakoletno širimo, obenem pa je 
komunalna infrastruktura na posameznih odsekih tudi 
dotrajana. V delu naselja Ranče je potrebna izgradnja 
kanalizacijskega omrežja za odvajanje odpadnih voda. 

Na osnovi izdelane PZI projektne dokumentacije za iz-
gradnjo javnega kanalizacijskega omrežja na širšem 
območju naselja Ranče smo tudi v letu 2022 intenzivno 
pristopili k nadaljevanju širitve javnega kanalizacijske-
ga omrežja za odpadne vode. S širitvijo kanalizacijskega 
omrežja na navedenem območju bomo nadaljevali tudi v 
letu 2023, zato prosimo občane za posluh in razumeva-
nje med samo gradnjo fekalnih kolektorjev, saj bodo za-
radi slednje na posameznih cestnih odsekih postavljene 
začasne delne ali popolne cestne zapore. 

Prav tako je bila v letu 2022 izvedena in predana v upo-
rabo kanalizacija za odvajanje odpadnih voda ob Tur-
nerjevi ulici in delu Bistriške ceste v Framu, ki je zaje-
mala tudi izgradnjo črpališča ter položitev tlačnih in 
elektro vodov.

Leto 2022 se zaključuje z začrtanim planom za novo koledarsko leto

Na območjih, kjer zaradi razgibanosti terena, manjše po-
seljenosti in posledično nesorazmernih stroškov izved-
be ne predvidevamo izgradnje javnega kanalizacijskega 
omrežja za odvajanje odpadnih voda, bomo, tako kot v 
preteklih letih, tudi v koledarskem letu 2023 iz občin-
skega proračuna nudili sofinanciranje za izgradnjo ma-
lih bioloških čistilnih naprav in hišnih črpališč za odpa-
dne vode.
Na cestni infrastrukturi je bilo v jesenskih mesecih 
izvedenih precej vzdrževalnih del; predvsem gre za 

dotrajana vozišča na asfaltnih površinah, udarne jame z 
mrežastimi razpokami ter ob povečanem številu tovor-
nih vozil, za sprotne sanacije obcestnih bankin. V zve-
zi s tako pričakovano izvedbo izvennivojskega križanja 
(podvoza) državne ceste z železniško progo v Račah je 
na potezi Ministrstvo RS za infrastrukturo, ki pripravlja 
projektno dokumentacijo in usklajuje potek trase z la-
stniki zemljišč, kjer bodo potrebni gradbeni posegi. Se-
veda si zaradi velike frekvence vozil skozi naselje Rače 
močno prizadevamo, da bi do realizacije projekta prišlo 
v doglednem času.

Gradbena dela vezana na izvedbo hodnika za pešce na 
Morski cesti v Morju so bila s strani glavnega izvajalca 
podjetja Predan d.o.o. zaključena v mesecu novembru. 
Isti izvajalec bo v sklopu položitve komunalnih, elektro 
in telekomunikacijskih vodov rekonstruiral tudi poho-
dne površine v zaselku Varta v Framu v dolžini 580 me-
trov.
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V kolikor bodo vremenski pogoji dopuščali bo na raz-
pisu najugodnejši ponudnik Cestno podjetje Ptuj d.d., 
decembra zaključil z obnovo naslednjih šestih odsekov 
občinskih cest:
Zgornja Gorica mimo Čelofigov, v Brezuli do športnega 
parka, v Požegu do novega naselja, javna pot od Ope-
karniške ulice do Gorjakov in v nadaljevanju mimo No-
voselnikov v Račah ter v Kopivniku - Lepi vrh in Planici 
mimo Brdnikov (kot že omenjeno bosta zadnja dva od-
seka letos zaključena v primeru »znosnih« vremenskih 
razmer). 

jeseni zgrajeno in predano v uporabo križišče z levim 
zavijalcem, ki omogoča lažji dostop do novega naselja in 
predvsem zaradi zmanjšanja frekvence vozil mimo vrt-
ca v Framu, večjo varnost otrok, staršev in zaposlenih v 
vrtcu.
S ciljem kar najvišje ravni prometne varnosti skušamo 
(v skladu z veljavno prometno zakonodajo in cestno 
varnostnimi predpisi) poskrbeti tudi za ustrezno verti-
kalno in horizontalno prometno signalizacijo. Vlaganja v 
cestno razsvetljavo prav tako pripomorejo k zmanjšanju 
porabe električne energije (varčne LED svetilke z reduk-
cijo) in povečani varnosti udeleženih v prometu. Omrež-
je javne razsvetljave smo v letu 2022 obnavljali in širili 
v sklopu izvedbe vodovodnega, optičnega in kanaliza-
cijskega omrežja. V zimskem času je prometna varnost 
zaradi neugodnih vremenskih razmer še posebej odvi-
sna od prizadevnih lokalnih izvajalcev zimske službe, ki 
bodo tudi to zimo sedli na delovne stroje in po najboljših 
močeh odstranjevali sneg s cestišč in drugih javnih po-
vršin. Sodelavci v Režijskem obratu Občine Rače – Fram 
so v začetku novembra poskrbeli za postavitev snežnih 
količkov ob voziščih ter namestitev ustrezne vertikalne 
signalizacije (prometni znaki za snežne verige).
Pozabiti ne smemo na področje ekologije in ravnanja z 
odpadki, ki se jih prav v prazničnih dneh pojavi največ. 
Rekonstruiranega in posodobljenega zbirnega centra 
za ločeno zbiranje odpadov v Račah se nekateri občani 
pridno poslužujejo. Odlaganje ločenih odpadkov je za 

Gradbeno podjetje Krt gradbeništvo d.o.o. je v jesenskem 
času saniralo in asfaltiralo dva cestna odseka v Morju – 
Cesta na Bukovec do Srncev in Črnecev ter dva odseka 
v Framu – ulica v Gaj mimo Kosmačinov in Sončni uli-
ci do Fuchsov. Dolžinsko zgoraj navedeni obnovljeni in 
novo asfaltirani cestni odseki predstavljajo približno 
3.700 metrov. V naselju Morje na Bistriški cesti je bilo 
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naše občane ob predložitvi odrezka Komunale Sloven-
ska Bistrica d.o.o., ki dokazuje vključenost posameznega 
gospodinjstva v redni odvoz gospodinjskih odpadkov, 
brezplačno. Podjetnikom pa vnovič velja opozorilo, da 
so dolžni odvoz in odlaganje odpadkov iz dejavnosti 
organizirati v lastni režiji, saj zanje odlaganje tovrstnih 
odpadkov na zbirnem centru ni predvideno! Podjetje 
Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. na osnovi veljavne 
uredbe in Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki od-
važa odpadke izpred domov občanov; termine odvozov 
boste prejeli zraven položnic izdanih s strani izvajalca 
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, prav tako 
pa so termini odvozov za posamezne ulice in naselja ob-
javljeni na spletni strani Komunale Slovenska Bistrica 
d.o.o. 

Z obnovo žične ograje ter postavitvijo visokih stebrov 
in namestitvijo lovilnih mrež za žoge na igrišču v Zgor-
nji Gorici je uporabnikom športne površine omogočena 
kvalitetnejša raba rekreacijskih površin.

Spoštovani lastniki psov 
v občini! 
Biti lastnik psa je odgovornost, pri tem mora lastnik pos-
krbeti za zdravje in dobrobit psa, kot tudi za dejanja in 
morebitno škodo, ki jo njegov pes povzroči. Namen tega 
obvestila je, da vam predstavimo obveznosti lastnikov in 
skrbnikov psov, ki izhajajo iz zakonodaje. 
Po Zakonu o zaščiti živali mora lastnik oziroma skrbnik 
psa zagotoviti fizično varstvo, tako da je le ta obvezno 
na povodcu, nevarne pasme psa pa opremiti z nagob-
čnikom. Prosto gibanje psa na javnih površinah lahko 
za ostale uporabnike teh površin predstavlja določeno 
nevarnost, še zlasti na cestah in ob cestnem svetu javne 
ceste je prepovedano puščati živali brez nadzorstva (Za-
kon o cestah). 
Poleg zgoraj navedenega je potrebno še posebej opozo-
riti tudi na pasje iztrebke, ki predstavljajo veliko nadlo-
go, tako z vidika higiene in zdravja, kot tudi estetike. Ži-
val ima svoje potrebe in zato pobiranje pasjih iztrebkov 
na javnih površinah in tudi na privatni zelenici za svoji-
mi psi ni nadležno opravilo, pač pa je to naloga vsakega 
odgovornega lastnika psa. 
Lastnike psov pozivamo, da za svoje ljubljenčke skrbijo 
odgovorno, poskrbijo za njihovo zdravje, jih imajo za-
prte v za to primernih prostorih in ogradah, jih v času 
sprehodov vodijo na povodcu in ne puščajo njihovih 
iztrebkov na javnih površinah in zasebnih zelenicah. 
Samo tako bomo skupaj pripomogli k bolj sproščenim 

sprehodom in kar je najpomembneje zagotovili varnost 
rekreativcev, sprehajalcev, starejših občanov, predvsem 
pa naših/vaših otrok. Pes je najboljši človekov prijatelj 
in v sožitju z ljudmi živi že tisočletja. Zavedajmo se od-
govornosti in poskrbimo torej, da bo sobivanje psa in 
človeka tudi v prihodnosti prijetno. Vnaprej hvala za ra-
zumevanje in upoštevanje tega obvestila.

Odvoz kosovnih odpadkov
Odvoz kosovnih odpadkov poteka po sistemu »na klic«. 
Gospodinjstva vključena v odvoz komunalnih odpadkov 
lahko kadarkoli (enkrat v koledarskem letu) obvestijo 
Komunalo Slovenska Bistrica d.o.o. o želenem odvozu in 
o vrstah kosovnih odpadkov. To je mogoče storiti s pri-
javnico, ki je objavljena na spletni strani: http://www.
komunala-slb.si/kosovni-odpadki.html. Izpolnjeno pri-
javnico pošljete (po pošti, faxu ali e-pošti) na naslov: 
Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Ul. Pohorskega ba-
taljona 12, 2310 Slovenska Bistrica ali pa izpolnite kar 
spletni obrazec za naročanje odvoza kosovnih odpadkov. 
Za odvoz kosovnih odpadkov se lahko prijavite tudi po 
telefonu (tel. št.: 02/80 55 416).
Odvoz kosovnih odpadkov poteka ob sobotah, ko je 
zbranih dovolj prijav oz. najkasneje v 6. tednih od na-
ročila. O odvozu boste vsaj 3 dni prej pisno obveščeni. 
Prijavljene kosovne odpadke na dan odvoza nastavite na 
stalno prevzemno mesto (do 6. ure zjutraj).

Obvestilo o »zimskem« obratovalnem času Zbir-
nega centra za ločeno zbiranje odpadkov v Račah
V zimskem času (med 1. novembrom in 15. marcem) bo 
Zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov Rače odprt 
vsako sredo med 13.00 in 17.00 uro ter vsako soboto 
med 9.00 in 14.00 uro. Ob prazničnih dneh bo zbirni 
center zaprt. Sprememba urnika obratovanja velja do 
15. marca 2023, ko bomo znova prešli na poletni delovni 
čas zbirnega centra v Račah.
Ponovno poudarjamo, da zbirni center za ločeno zbi-
ranje odpadov ni namenjen pravnim, temveč zgolj 
fizičnim osebam oz. gospodinjstvom v naši občini. 
Podjetniki si morajo v lastni režiji zagotoviti ločen 
odvoz odpadkov iz dejavnosti. Mešanih oz. nesorti-
ranih odpadkov na zbirnem centru v Račah ne bomo 
prevzemali, saj je zbirni center namenjen zgolj zbi-
ranju LOČENIH ODPADKOV!
Občane vljudno prosimo, da ločene odpadke (na osno-
vi izkazanega odrezka položnice o vključenosti v sistem 
odvoza komunalnih odpadkov) odložijo v obratovalnem 
času zbirnega centra in ne izven obratovalnega časa 
pred sam vhod, kar je nekaterim že prišlo v grdo navado, 
ki med drugim onemogoča optimalni logistični proces 
praznjenja zabojnikov. Prav tako je vsakršno odlaganje 
odpadkov in ostalih materialov v bivšo SCT jamo strogo 
prepovedano!
Ob zaključku koledarskega leta in bližajočih se praznikih 
vam želim obilo zdravja in veselih decembrskih dni.

Samo RAJŠP

Ko že govorimo o ločevanju odpadkov še obvestilo 
občanom, da so novembra vsa gospodinjstva v obči-
ni, ki so vključena v sistem rednega odvoza odpad-
kov in nimajo zabojnikov za embalažo, prejela vre-
če za ločeno zbiranje embalaže v gospodinjstvih, ki 
bodo posameznemu gospodinjstvu zadostovale do 
konca prihodnjega koledarskega leta.
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OBVESTILA
Policijska postaja Rače
Nasilje v družini
Nasilje v družini je vrsta psihičnega, fizičnega, ekonom-
skega nasilja, ki veliko bolj prizadene žrtve, kot druga 
kazniva dejanja. Gre namreč za kaznivo dejanje, ki se 
dogaja znotraj družine, nad partnerjem, otroki, starši 
ali drugimi osebami znotraj istega gospodinjstva. To pa 
je okolje, kjer bi se moral človek počutiti varno, slišano, 
enakovredno, ljubljeno, sproščeno, torej okolje kjer bi 
naj imeli podporo družinskih članov. Nasilje v družini 
je specifično tudi zato, ker je to ena redkih kaznivih de-
janj, pri katerem ima žrtev čustven in zelo osebni odnos 
s kršiteljem/osumljencem. Nenazadnje je to tudi kazni-
vo dejanje, ki pri žrtvi pusti največ posledic, psihičnih in 
fizičnih, ter kaznivo dejanje iz katerega žrtve težko naj-
dejo izhod.
Kot že omenjeno, je nasilje v družini lahko fizično, kar 
hitro zaznamo in opazimo. Večja težava predstavlja psi-
hično in ekonomsko nasilje, ki je v zadnjem času v po-
rastu. Predvsem psihičnega nasilja žrtve na začetku, ko 
je to še v manjšem obsegu, niti ne zaznajo. S časoma pa 
se začnejo žrtve privajati na vedno hujše oblike psihične-
ga nasilja, ki ga partner, ali pa starejši otroci, vršijo nad 
njimi. Žrtev po navadi razvije veliko mero tolerance, ob-
časno za nasilje krivi celo sebe in naredi vse, kar od nje 
zahteva kršitelj/osumljenec, samo da bo »mir pri hiši«, 
da bi s tem zaščitila tudi svoje otroke, ter sebe, pred na-
daljnjim vpitjem, zmerjanjem, žaljenem, razbijanjem in-
ventarja v stanovanja ali celo fizičnem nasilju nad njo.
Žrtve nasilja v družini se tako znajdejo v začaranem kro-
gu, iz katerega ne najdejo izhoda. Kršitelji oz. osumljenci 
se namreč pogosto naslednji dan žrtvi opravičijo za svo-
ja dejanja in celo znajo vso dogajanje obrniti sebi v prid, 

ter zmanipulirati žrtev do te mere, da ta dejansko misli, 
da je sama kriva, da se nad njo dogaja nasilje. Poudariti 
je treba, da je nasilje v družini kaznivo dejanje, pri kate-
rih kršitelj oziroma osumljenec grobo posega v pravice 
in svoboščine žrtve, prav tako pri žrtvi to pušča hude in 
dolgotrajne posledice. 
Žrtve nasilja v družini, predvsem psihičnega, so vse po-
gosteje tudi moški, očetje. Vendar ti redkeje prijavljajo 
kazniva dejanja policiji. Pogosto, ker jim je »nerodno«, 
pogosto pa zaradi zmotnega prepričanja, da se moškim 
tako ne verjame, da so žrtve nasilja v družini. Vendar je 
takšno razmišljanje zmotno in policisti obravnavamo 
vsako žrtev nasilja v družini enako, neglede na spol, 
spolno usmerjenost, versko pripadnost ipd. 
Tako družba, kot posameznik ne sme tolerirati kakršne-
ga koli nasilja v družini. Policisti imamo pri tovrstnih ka-
znivih dejanjih in prekrških ničelno toleranco. Nasilje v 
družini je uradno pregonljivo kaznivo dejanje, ki ga lah-
ko prijavi vsakdo: žrtev, priča, otrok, mladoletnik, nevla-
dna organizacija, zasebne in državne ustanove. K prijavi 
so posebej zavezani vrtci, šole, zdravstvene organizacije 
(zdravniki, terapevti, psihiatri idr.), po uradni dolžnosti 
pa jo morajo vložiti uradne osebe. 
Vse informacije v zvezi ukrepanja policije v primeru na-
silja v družini lahko dobite na internetni strani policije: 
https://www.policija.si/svetujemo-ozavescamo/ooseb-
na-varnost/nasilje-v-druzini.   

Maja Martinšek,  
      vodja policijskega okoliša

Lokacije za območje KS Rače
• PGD Rače - v vozilu enota prvih posredovalcev PGD Rače,  

klic na 112
• Zdravstvena postaja Rače - v stavbi ordinacije (dosegljiv od  

ponedeljka do četrtka med 7.00 in 19.30 uro, petek med 7.00  
in 14.00 uro  

• PGD Sp. in Zg Gorica - gasilski dom, nameščen na stavbi 
• Zasebna fizioterapija Vivagib Zdenka Strelec, Gozdna ul. 24,  

nameščen na stavbi

Lokacije defibrilatorjev v občini Rače – Fram

Lokacije za območje KS Fram
• PGD Fram - gasilski dom, nameščen na stavbi 
• PGD Fram v vozilu, enota prvih posredovalcev PGD Fram, klic  na 112
• Shell Fram v objektu, v omarici prodajalne dosegljiv 24 ur na dan
• Skladišče Petrol - pri vratarju, dosegljiv 24 ur na dan

Tanja Kosi
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Kakšno dovoljenje je potrebno za graditev nadstreška ali nadstrešnice?
Nadstrešek ali nadstrešnica spadata med objekte, ki se običajno gradijo za pokritje terase ali parkirnega mesta za 
avtomobile ob osnovnem objektu – stanovanjski hiši ipd., zato vas želimo informirati o tem, kako se objekta razvr-
ščata in kakšna dovoljenja so za postavitev potrebna.
Nova Tehnična smernica TSG-V-006:2022 razvrščanje objektov, ki jo je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor v letu 
2022, ločuje med nadstreškom in nadstrešnico:
Nadstrešek je del objekta, ki služi zaščiti pred zunanjimi vplivi in je konstrukcijsko povezan z objektom (npr. kon-
zolni nadstrešek, ki sloni na objektu, nadstrešek na ravni strehi, …)
Nadstrešnica je stavba, ki nima nobene obodne stene. Konstrukcijsko je samostojna, lahko se dotika glavnega 
objekta, ne glede na njeno morebitno fizično povezanost.

SOU Maribor – Skupna služba urejanja prostora

CC-SI Klasifikacija 
objektov

Podrobnejša  
klasifikacija

Enostavni  
objekti

Nezahtevni  
objekti

Zahtevni  
objekti

12745 Stavbe za funkcionalno 
dopolnitev nadstrešnice Površina do 20m2 Površina do 50m2 noben

Iz obrazložitve izhaja, da je nadstrešek prizidava osnovnega objekta, za kar je potrebno pridobiti gradbeno dovolje-
nje za manj zahteven objekt, saj je konstrukcijsko povezan z osnovnim objektom. Prav tako se gradbeno dovoljenje 
potrebuje za nadstrešnico kot nezahtevni objekt, v kolikor se le ta ne prišteva med enostavne objekte, za katere ni 
potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja. Nadstrešnica ni konstrukcijsko povezana z osnovnim objektom, lahko pa 
se ga dotika, ali se pod njo skozi vrata prehaja v osnovni objekt.
Poznamo dve vrsti gradbenega dovoljenja, s katerima se uredi postavitev nadstrešnice ali nadstreška: gradbeno 
dovoljenje za nezahtevne objekte in gradbeno dovoljenje za manj zahtevne in zahtevne objekte, ki jih opredeljuje 
Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22), ki objekte razvršča na naslednji način: enostavni, nezah-
tevni, manj zahtevni in zahtevni objekti.
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Po Uredbi je nadstrešnica razvrščena po naslednjem kriteriju:
Za nezahtevne objekte je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje za nezahtevni objekt (DNZO), ki vsebuje (izsek 
iz Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov; Uradni list, št. 
36/18,51/18 – popr.,197/20 in 199/21 – GZ-1): 
- podatke o udeležencih in objektu, ki se navedejo na listu 1 obrazca iz priloge 6 navedenega pravilnika, in
- grafične prikaze.

Grafični prikazi iz druge alineje prejšnjega odstavka so:
- tloris objekta, značilni prerezi ali profili objekta, pogledi ter prikaz oblikovanja terena, ki se vrišejo na list 2 obraz-

ca iz priloge 6 navedenega pravilnika in
- prikaz objekta na zemljiškokatastrskem prikazu tako, da je razvidna njegova tlorisna velikost na stiku z zemljiš-

čem s kotiranimi odmiki od sosednjih zemljišč in vodnih zemljišč, ki se vloži v dokumentacijo za pridobitev grad-
benega dovoljenja za nezahtevne objekte kot list 3 iz priloge 6 navedenega pravilnika.

- na prikazu objekta iz druge alineje prejšnjega odstavka se prikažejo tudi prometna ureditev, druge funkcionalne 
površine objekta (vključno z dostopi, dovozi, parkirišči, mestom za odpadke), mesto priključevanja na gospodar-
sko javno infrastrukturo, zaščito in prestavitve infrastrukturnih vodov, če se zaradi gradnje nezahtevnega objekta 
spreminja prometna ureditev ali se objekt priključuje na gospodarsko javno infrastrukturo.

Vsaka vloga za gradbeno dovoljenje mora vsebovati tudi mnenje o skladnosti s prostorskim aktom, ki ga investitor 
pridobi z vlogo na Občini in mnenja za posege v varovalne pasove ali na varovana območja posameznih upravljavcev 
komunalnih in energetskih vodov ali varovanih območij narave, ali zaščitenih območij Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine.
Na spletni strani Občine Rače - Fram se nahajajo vloge:
- Vloga za izdajo mnenja k projektni dokumentaciji (in projektni dokumentaciji za nezahtevne objekte) za skla-

dnost s PIA,
- Obrazec: Priloga 11B – Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt (format XLSX, PDF)
- Obrazec: Priloga 6 – Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte (format XLSX, 

PDF)
- Tehnična smernica-TSG-V-006 2022 razvrščanje objektov.

Vir:
- Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22)
- TSG-V-006:2022 RAZVRŠČANJE OBJEKTOV
- Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov; Uradni list, št. 36/18,51/18 – 

popr.,197/20 in 199/21 – GZ-1)

mag. Špela Lesnik

Novo leto je topel stisk tvoje in moje dlani. 
Novo leto je iskriv pogled iz oči v oči.

Novo leto je tista pesem, ki upanje budi. 
Novo leto je gaz nove, še neutrte poti.
Novo leto je nepopisan list za 365 dni. 

Novo leto po zdravju, sreči, uspehu hrepeni.
Novo leto upanje vzbuja in vsem zgolj vse dobro želi.

Naj bo božič do vseh prijazen, poln tople človeške bližine,
leto 2023 pa naj vse slabo odnese, v vaša življenja vnaša le vedre vsebine,

vam nakloni najlepše spomine in poskrbi, da lepo nikoli ne mine.
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Podelitev priznanj za lepo urejeno okolje in prizade-
vanje za lepši videz naše občine v letu 2022
Za izboljšanje kakovosti življenja občanov, prispevek 
k trajnostnemu razvoju občine v urejenem in zdravem 
okolju, večjo turistično privlačnost in promocijo kraja 
ter prispevek k razvoju turistične in ekološke zavesti 
ljudi, smo tudi letos izvedli ocenjevanje urejenosti oko-
lja občine Rače - Fram v okviru vseslovenskega natečaja 
»Moja dežela – lepa in gostoljubna«. 
Zaključek projekta je potekal v petek, 18. novembra 
2022, na slovesni podelitvi priznanj v Beli dvorani gradu 
v Račah. Župan Občine Rače – Fram, Branko Ledinek in 
ocenjevalna komisija, so podelili skupno 45 priznanj (od 
tega eno najvišje) nagrajencem za najlepše urejene sta-
novanjske stavbe, poslovne objekte in kmečka dvorišča 
v občini Rače - Fram. Namen je spodbujati in ozavešča-
ti ljudi, da urejajo svoje bivalno, krajevno, podjetniško 
in društveno okolje. Letošnji slogan projekta »Kjer je 
zdravje doma«, poudarja, da je Slovenija država v kateri 
pripisujemo velik pomen zdravemu načinu življenja in 
spoštovanju načel trajnostnega povezovanja z naravo. 
Zdravilni turizem postaja čedalje bolj uveljavljen turi-
stični trend.
Središče občine Rače – Fram krasi grad Rače, biser našega 
kraja, eden najlepše ohranjenih ravninskih gradov v Slo-
veniji in v Evropi. Ponosni smo, da je Turistična zveza Slo-
venije na Dnevih slovenskega turizma v Postojni, 13. ok-
tobra lani, Račam in gradu Rače podelila priznanje za 2. 
mesto v eni najzahtevnejših kategorij trških jeder. Prejeti 
naziv nam pomeni potrditev dosedanjega dela, obenem 
pa spodbudo za nadaljnje razvojne projekte.

Letošnji nagrajenci:  
Kategorija 'stanovanjske stavbe'; priznanja so prejeli: 
• Pečovnik Marija, Pohorska c. 9 • Družina Vihar, Turner-
jeva ul. 111• Družina Gabrijan, V gaj 20
• Gorišek Irena, Ul. Talcev 1 • Božnik Branko, V gaj 24 • 
Anka Pečovnik, Turnerjeva ul. 97, Družina Gradišnik Žižek, 
Strma ul .49 • Družina Založnik Florjančič, Kopivnik 24d
• Edita Pulko, Kidričeva c. 44, Miklavž na Drav. Polju• 
Družina Vrečko, Loka pri Framu 12

• Štern Milena, Loka pri Framu 24 • Zdenka Čretnik, Ješen-
ca 63 • Karolina Mojzeš, Ješenca 25 • Veršič Martin, Ješenca 
25c • Družina Majhenič, Ješenca 2i • Ribič Vida, Ljubljan-
ska c. 86 • Družina Gorinšek, Ul. Ivana Šalamuna 3 • Krajnc 
Jože, Mejna ul. 9 • Drevenšek Anica, Ul. bratov Turjakov 29 
• Krenker Barbara in Dušan Jesenko, Mariborska c. 55a
• Nedelko Aleksander, Cesta talcev 37• Družina Gril Ha-
meršak, Cesta talcev 84 • Simenčič Leon, Drevesniška ul. 
16 • Kamenik Viktorija, Sp. Gorica 6 • Družina Ačko, Sp. 
Gorica 10• Družina Zupe, Sp. Gorica 27 A • Dolenc Mari-
ja, Podova 54 • Družina Lah Furek, Podova 29 • Družina 
Mlakar, Podova 23 • Družina Bezjak Novoselič , Brezula 
61 • Nataša Krčmar, Ptujska c. 109 • Družina Braunsber-
ger, Ptujska c. 58 • Družina Hauptman, Ptujska c. 54.
Kategorija 'poslovni in družbeni objekti'; priznanja 
so prejeli: 
• Mizarstvo Kmetič, Andrej Kmetič in Jožica Vajngerl, Ko-
pivnik 12 • Prostovoljno gasilsko društvo Podova, Podova 
26 • Fizioterapija Vivagib Zdenka Strelec, Gozdna ul. 24
Kategorija 'kmečka dvorišča'; priznanja so prejeli:  
• Kmetija Mohorko, Zg . Gorica • Kmetija Pernat, Zg . Go-
rica 4 • Bandur Cvetka, UL. bratov Turjakov 38 • Kmetija 
Horvat, Poljska c. 18 • Krajnc Silva, Grajski trg 7• Kmetija 
Plečko, Ul. Lackove čete 24 •Turistična & eko kmetija Pri 
baronu, Planica 6 • Turistična kmetija Štern Pri kovačni-
ku , Planica 9
Najvišje priznanje v kategoriji 'stanovanjske stavbe' 
je letos prejela Jožica Zorec, Turnerjeva ulica 88 iz 
Frama. Čestitamo!  

Zaključek projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna 2022

Harmonikarski orkester Primoža Zvira

Občinska komisija in župan ob podelitvi najvišjega priznanja Jožici Zorec

Predstavitev urejenega okolja nagrajencev smo izvedli 
tudi virtualno in si jo lahko ogledate na spletni strani 
naše občine (www.race-fram.si). 
Večer je z glasbenim nastopom mladostno obarval Har-
monikarski orkester Primoža Zvira iz Šentjanža, Reči-
ca ob Savinji. V preddverju Bele dvorane je pozornost 
obiskovalcev pritegnila  kreativna razstava cvetličnih 
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aranžmajev ter voščilnic, ki sta jo pripravili likovna sek-
cija KUD Rače in knjižnica Rače. Družabno srečanje smo 
zaključili z bogato pogostitvijo lokalnih kulinaričnih 
dobrot, ki jo tradicionalno pripravljajo članice Društva 
podeželskih žena Klasje. 

Vsem nagrajencem, udeležencem prireditve in tistim, ki 
doprinašate svoj delež k urejenosti občine, gredo naše 
čestitke in zahvala!

Tanja KOSI  

Martinovanje na grajskem dvorišču 2022
Pisala se je sobota, 12. november 2022, ko smo se po-
novno po dveh letih lahko skupaj veselili na štajerskem 
prazniku, ki ga obeležujemo v čast Sv. Martina. Seveda 
govorimo o martinovanju, ki je že po tradiciji potekalo 
na grajskem dvorišču v središču Rač. Občina Rače – Fram 
je skupaj z Društvom vinogradnikov Rače – Fram ponov-
no zelo uspešno realiziralo priljubljeno druženje pride-
lovalcev in ljubiteljev dobre kapljice. Ljudje so prišli iz 
vseh koncev in krajev. Vse je potekalo po načrtu, številne 
stojnice so ponujale raznolike lokalne dobrote glasbeni 
izvajalci Ansambel Pajdaši pa so poskrbeli za odlično 
vzdušje in pomagali pričarati veselo praznično ozračje. 
Na prireditvi so zapeli tudi člani Moškega pevskega zbo-

ra KUD dr. Pavel Turner Fram. Glavni dogodek večera je 
bil seveda šaljivi krst mošta. Ko je mošt končno postal 
vino so naši poznavalci vina opravili tudi tekmovanje 
v Naj špricaru. Za laskavi naziv so je borilo 9 lokalnih 
pridelovalcev vina. Strokovna komisija je po okušanju 
špricarjev za Naj špricar razglasila Vino Greif iz Frama. 
Prejemniku najvišjega priznanja iskreno čestitamo ter 
se veselimo skupnega rajanja tudi drugo leto.

Tamara Repnik in Marjetka Kristl

V nedeljo, 4. decembra so si otroci v 
spremstvu staršev, babic, tet ogledali 
lutkovno predstavo katero je vsem pri-
dnim otrokom podarila Občina Rače 
– Fram z naslovom »Kdo je napravil 
Vidku srajčico«, v izvedbi lutkovnega 
gledališča Pika. 
Kinodvorana je bila polna do zadnjega 
kotička radovednih otrok zato je bila 

predstava uprizorjena kar dva krat. Na lutkovno predstavo je bil 
povabljen tudi Sv. Miklavž, ki pa se druženja zaradi velikega števila 
otrok, ki jih mora v tem času obiskati žal ni mogel udeležiti. Vendar 
Sv. Miklavž dobro ve, da je v naši občini velikoooooo pridnih otrok 
katere ni želel pustiti na cedilu. V kinodvorano je poslal njegove 
pomagače, da so vsem otrokom razdelili zaslužena darila. Lutkov-
no predstavo so otroci z darili v rokah zapustili nasmejani do ušes. 
Upamo, da se naslednje leto ponovno snidemo in pozabavamo.

Miklavževa lutkovna predstava

 Tamara Repnik in Marjetka Kristl
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Mozaik Dobrot – 
Zavod za zaposlovanje invalidnih oseb, Fram
Narejeno z veseljem, skrbno zapakirano in postre-
ženo z nasmehom. Preplet domačih okusov, zdravih 
sestavin, inovativnih izdelkov in človeških zgodb, 
tvorimo Mozaik dobrot iz Frama.
Zavod Mozaik dobrot je s svojim poslanstvom in vizijo 
usmerjen v vključevanje težje zaposljivih oseb na trgu 
dela. Nudimo namreč zaposlitvene možnosti osebam z 
znižano delovno storilnostjo. Zanje imamo izoblikovan 
delovni program znotraj katerega so učinkoviti in znot-
raj katerega imajo možnosti razvoja. 
V našem podjetju dnevno pripravljamo različne vrste 
svežega peciva, potic, gibanic, kruhov, piškotov. Naše 
proizvode prepoznate po bogatem in tradicionalnem 
okusu. Ker zelo dobro poznamo zahteve lokalnih potro-
šnikov glede okusov in načina priprave hrane, v svoje re-
cepture vnašamo tudi tradicionalne okuse in postopke, 
kar bogati pestrost ponudbe naših izdelkov. Naši izdelki 
so narejeni ročno iz skrbno izbranih surovin. 
Preko projekta Na skupni poti (Podkrep 16.9: Podpora 
za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v 
zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključeva-
njem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraže-
vanjem o okolju in hrani) smo se s to miselnostjo pove-
zali s sodelujočimi partnerji, ter z njimi pridobivali nove 
izkušnje na področju usposabljanja in zaposlovanja in-
validov, medgeneracijskega sodelovanja, ter iskanja no-
vih možnosti razvoja že obstoječih dejavnosti.
Pri iskanju partnerstva smo se zato usmerili v iskanje 
kmetij s podobno miselnostjo, s podobnimi načeli delo-
vanja, ter primerljivim pogledom na metode in tehnike 
dela s temeljnimi človeškimi dobrinami. Kot primerno 
za partnerstvo smo se odločili za sodelovanje s kmeti-
jo Frešer iz Frama ter kmetijo Krajnčič iz Slovenske Bi-
strice. Z izoblikovanjem partnerstva s kmetijo Frešer in 
kmetijo Krajnčič smo naša znanja in izkušnje povezali. 
Tako smo omogočili invalidom zaposlenim v naši usta-
novi pridobivanje novih delovnih znanj in izkušenj. Pri-
dobili so znanja, katera jim ne bodo koristila le znotraj 
delovnega procesa, ampak tudi v ožjem in širšem ži-
vljenjskem okolju. Kot osrednji cilj projekta smo dosegli, 
da sta kmetiji pridobili teoretična znanja s področja so-
cialnega in invalidskega varstva, ter praktične izkušnje 
dela z invalidi. Ob realizaciji vseh načrtovanih projek-
tnih aktivnosti pa smo dosegli končen cilj in sicer, da sta 
kmetiji prepoznali sodelovanje v projektu kot priložnost 
za nadgradnjo svojega programa, ter izvedene aktivno-
sti prepoznali kot priložnost dodatnega vira zaslužka po 
zaključku projekta. 
Projekt Na skupni poti je preizkus novega modela in me-
tode usposabljanja v praksi, s konkretnimi rezultati:
• razvili in izvedli smo usposabljanje na kmetijah, ki je 

posameznim skupinam invalidov na prilagojen na-
čin zagotovilo konkurenčno znanje in kompetence ki 
ustrezajo kmetiji kot morebitnemu delodajalcu,

• preko neposredne izkušnje smo preučili, ali lahko na 

kmetijah zagotovimo ustrezne pogoje za zaposlitev 
specifičnih skupin invalidov, ter preučili možnosti na-
daljevanja aktivnosti, katere so se poskusno izvedle v 
času trajanja projekta, 

• vključenost različnih ranljivih skupin in medgeneracij-
sko sodelovanje.

Petra Živko
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Muzej oljarstva v Framu – dediščina oljarne Bezjak
»/.../ Tu si dela, prav vesela olje ženkica /.../«
Oroslav Caf, Verz iz pesmi o Framu, 1854 
V središču Frama obiskovalca pozdravi markantna stavba 
tehnične dediščine, ki je bila pred kratkim s pomočjo LAS 
projekta delno obnovljena. S tem se v kraju postavlja na 
noge muzej oljarstva, ki bo pomembno poživel ponudbo 
občine in regije, za katero je značilno uživanje in pride-
lovanje bučnega olja ter izdelkov iz bučnega olja in buč-
nih semen. Zato velja k zgodovini oljarstva, po katerem je 
Fram prepoznaven tudi širše, nameniti nekaj vrstic. 
Oljarstvo, ki ga danes predstavlja Oljarna Fram, je dediš-
čina dveh oljarn, ki imata v kraju daljšo zgodovino. Oljar-
na Krainz/Krajnc išče svoje začetke delovanje okoli leta 
1750, Oljarna Bezjak pa ima svoje začetke v letu 1886, 
ko je Blaž Bezjak (1840 - 1931) v Framu kupil posestvo 
z mlinom in žago. Mlini, žage in oljarne so v Framu ko-
ristile moč potoka za pogon strojev in tudi električnih 
turbin. V mlinu in oljarni je Blaž začel izdelovati bučno 
olje iz bučnih semen z lupino (bele bučnice), ki jih je dro-
bil na mlinskih kamnih. Sledilo je ločevanje olupka od 
jedrc, izdelava testa, praženje, stiskanje in skladiščenje. 
T.i. »slovenska golica« se je pričela za pridelavo bučne-
ga olja uporabljati kasneje. Večji del prometa (prodaje 
olja) je opravil s kmečko izmenjavo. Leta 1919 je oljarno 
prevzel sin Ivan Bezjak (1881-1949), ki je začel poso-
dabljati tehnologijo izdelave bučnega olja s sodobnej-
šimi in zmogljivejšimi stroji. Sodobnejši tehnologiji je 
moral prilagoditi oziroma povečati zgradbo, tako da je v 
njej pridobil prostore za sušilnico, mlin, skladišče in več-
jo oljarno. Stanovanjska hiša v podaljšku oljarne, na pro-
storu prvotne hiše, je bila zgrajena leta 1925. Povečana 
oljarna (kot stoji danes) pa je bila dokončno dograjena 
leta 1933, modernizacija z najsodobnejšimi stroji pa do 
leta 1936. 
Po dokončani modernizaciji je Tovarna bučnega olja 
Ivan Bezjak Fram, spadala med modernejše industrijske 
objekte, tako po tehnološki opremljenosti, kot po ka-

paciteti in kvaliteti. Tako velike oljarne bučnega olja ni 
bilo ne v Sloveniji in ne na Hrvaškem. Leta 1933 je Ivan 
Bezjak svojemu najstarejšemu sinu Adolfu Bezjaku kupil 
oljarno bučnega olja v Varaždinu na Hrvaškem. 
Leta 1944 je Tovarno bučnega olja v Framu prevzel Iva-
nov sin Stanko. Bezjakovi v Framu so načrtovali širitev 
proizvodnje z rafinerijo belega olja ob železniški postaji 
v Račah, kjer bi v proizvodne prostore speljali tudi žele-
zniški tir. Vendar je namere preprečila druga svetovna 
vojna in sprememba družbenega reda v takratni Jugosla-
viji. Nacionalizacija (odvzem premoženja) je povzročila, 
da so živahni zametki industrializacije v podobi števil-
nih polindustrijskih podjetij v Framu po letu 1948 zamr-
li. Stroji so bili iz gospodarskih objektov (tudi iz Oljarne 
Krainz/Krajnc) odpeljani v manj razvite dele Jugoslavi-
je. Oljarna Bezjak je bila leta 1948 nacionalizirana in je 
prešla v družbeno last. 
To, kar danes predstavlja Oljarna Fram, pa je skoraj iz-
ključno dediščina Tovarne bučnega olja Bezjak Fram. 
»Staro« oljarno, ki je na »Bezjakovih« strojih delala do 
leta 1996 in ki se sedaj deloma obnavlja, je leta 1933 po-

Prva hiša Oljarne Bezjak okoli leta 1920. (Družinski arhiv)

Posodobljena oljarna Bezjak in nov stanovanjski del leta 1925. (Družinski arhiv)

sodobil Ivan Bezjak (1881-
1949), proizvodne prostore, 
kjer danes poteka proizvo-
dnja bučnega olja, pa je na 
prostoru nekdanjih skladi-
ščnih površin Oljarne Bezjak 
zgradil konec 50. in v začet-
ku 60. let 20. stoletja Stanko 
Bezjak (1907 - 1989). Kmalu 
po letu 1950 so namreč nove 
oblasti prosile Stanka Bez-
jaka, da prevzame vodenje, 
sedaj podružbljene Tovarne 
bučnega olja Bezjak Fram – 
Oljarne Fram. Razlog je bilo 
slabo »družbeno« upravlja-
nje oljarne, pogoj pa, da je 
družina Bezjak med drugo 
svetovno vojno prepoznala 
nevarnost nacizma in je pod-
pirala lokalno partizanstvo. 
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Ti partizani so pripomogli, da družina ni doživela po-
dobne usode, kot nekatere druge premožnejše družine 
v kraju. 
Stanko Bezjak je želel rešiti problem skladiščenja bučnic 
in urediti prostore za polnjenje, zato je na odkupljenem 
zemljišču nekdanjih Bezjakovih gospodarskih poslopij 
okoli leta 1960 zgradil moderno skladišče in prostore 
za polnilnico, ki jih je z nadhodom povezal s proizvodni-
mi prostori. Tako je omogočil, da se je oljarstvo v Framu 
sploh ohranilo.
Oljarni Fram je bila kmalu po letu 1945 priključena 
stavba nekdanje Oljarne Krainz/Krajnc in stanovanjski 
prostori, ki so se držali proizvodnih prostorov. V času 
svojega direktorovanja Oljarni Fram, so Stanku Bezjaku 
priznali visoko strokovnost v oljarstvu, zato je postal 
član in nekaj časa tudi predsednik Jugoslovanske oljar-
ske zajednice s sedežem v Beogradu, kamor je redno ho-
dil na sestanke. Ko so ustanavljali na Biotehnični fakul-
teti Maribor različne oddelke za prehrambena področja, 
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Priznanje Gustava Šiliha
Odličja in priznanja Gustava Šiliha se podeljujejo za dosežke, ki pomembno 
prispevajo h kvalitetnemu delu v vzgoji in izobraževanju, k razvoju pedagoške 
teorije in prakse ter k povezovanju z ožjim in širšim okoljem.
Med ponosnimi prejemniki tega priznanja za leto 2021, ki so bila podeljena v 
Kazinski dvorani Slovenskega narodnega gledališča Maribor, je bila tudi naša 
učiteljica Jelka Bojc. Podelitev je napovedovalka pospremila z naslednjimi be-
sedami:
Jelka Bojc, profesorica razrednega pouka, s svojo pozitivno energijo, idejami, spod-
budami in z že več kot tridesetletno delovno dobo, deluje kot učiteljica na OŠ Fram. 
Je tudi aktivna članica Etno skupine Zala, ki jo v večini sestavljajo učiteljice naše 
šole, članica KUD-a dr. Pavel Turner Fram ter tako posledično aktivno vpeta v šol-
sko, lokalno in širše delovanje. Vedno je pripravljena prisluhniti, s strokovnimi nas-
veti pomagati, svetovati vsakemu posameznemu učencu, sodelavcu, članu društva 
oz. krajanu.
Njeno delo odlikuje predanost poklicu učitelja, strokovna avtonomnost in 
ustvarjalnost. Skozi svoje delo je spodbujala in navdihnila mnoge študente in 
pripravnike, ki so pri omenjeni učiteljici izvajali prakso. Jelka Bojc je članica 
več razvojnih skupin in tako skrbi za lasten napredek in razvoj, predvsem pa 
svoje znanje predaja sodelavcem, skrbi za prenos dobre prakse z opisi in zapi-
si v strokovnih člankih in predava na seminarjih, posvetih in strokovnih sre-
čanjih. Največja nagrada pa je ta, da so njeni učenci zelo uspešni na mnogih 
področjih, kjer dosegajo vidne nagrade in priznanja. Redno pomaga in ureja 
razstavne prostore, idejno večkrat poskrbi za dekoracijo prireditev ter šole. 
Poleg nesebičnega predajanja otrokom, kjer z veliko zagnanostjo deli znanje, 
nasvete in vzgaja, je tudi soavtorica priročnika z naslovom »Pouk na prostem« 
– priročnika za učiteljice in učitelje razrednega pouka, ki je izšel v letu 2022 v sodelovanju z Zavodom za šolstvo. Z 
omenjenim zavodom sodeluje v mnogih projektih. S tem in mnogimi drugimi projekti je ponesla ime našega kraja 
tudi širše izven okvirjev domače občine in matične šole. Predlog za priznanje Jelki je pripravila šolska razvojna 
skupina Učnih okolij 21. stoletja.
Iskrene čestitke!                          Vesna Lešnik

so za strokovno mnenje in napotke s področja oljarstva 
prosili prav njega. 
Po odhodu Stanka Bezjaka v pokoj leta 1964 je bila do 
danes na nekdanjem vrtu družine Bezjak zgrajena v 
šestdesetih letih samo upravna stavba in pred dobrim 
desetletjem nadstrešek za avtomobile in manjše skladi-
šče na nekdanjem zemljišču družine Krainz/Krajnc. 
Zapisana družinska zgodovina odseva spremenljivo zgo-
dovino zadnjega stoletja in pol na Slovenskem. Oljarstvo 
ima v Framu dolgo tradicijo. Zato je pomembno, da se ta 
tradicija ohrani in neguje. Napori Občine Rače-Fram in 
Oljarne Fram za ohranjanja oljarstva v kraju in predsta-
vitve le-tega javnosti, pa bogatijo naše okolje in vedenje 
o lokalni zgodovini.

                                                   dr. Danijel Grafenauer in 
                                  Gabi Bezjak, dipl. vzg. predš. otrok
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Nacionalni mesec skupnega branja 2022  
(9. september – 10. oktober)
Z oktobrom smo se pridružili vseslovenski akciji skupnega branja. 
Ker je letošnja rdeča nit Beremo skupaj povezava med branjem in 
gibanjem, je vsak razred (1. – 6.) med uro športne vzgoje, medse 
povabil starše, stare starše, ostale starejše občane, ki so prebirali 
različno literaturo. Obiskali so tudi knjigobežnico v ZD Fram in jo 
obogatili s svojim knjižnim izvodom. 
Izhodišče Nacionalnega meseca skupnega branja 2022 predstavlja 
misel irskega pisatelja in politika Richarda Steela (1672–1729), ki 
poudarja povezanost med umom in telesom, med gibanjem, špor-
tom in duševnim razvojem: »Branje je za duha to, kar je telovadba 
za telo.«                                     
 (Vir: https://nmsb.pismen.si/)
Branje in gibanje smo povezali preko raznovrstne literature:
Biba leze: izbor pesmi za najmlajše – slovenske ljudske igre, pesmi 
in izštevanke;
Baron Baptiste: Moj očka je presta – joga za otroke;
Gregor Preac: Žuganke – uganke o ptičih in žuželkah; 
Christine Nöstlinger: Franceve nogometne zgodbe; 

ERASMUS+ izmenjava v Italiji 
(2. 10. –  8. 10. 2022)
Šolsko leto smo pričeli z glasbo ter prepletom slogov 
in kulturnih ozadij štirih evropskih držav, partneric v 
glasbenem projektu, ki je svojo povezovalno pot začel v 
lanskem in se bo sklenil konec letošnjega šolskega leta. 
Druga izmenjava je tokrat potekala v sosednji Italiji, v 
mestu v bližini Benetk, na šoli Istituto comprensivo 
Roncalli, z učenci starimi od 11 do 14 let. Osmošolci Zala 
Badrov, Maša Frešer in Žak Orešek so med pripravo in 
izvedbo koncertnega nastopa pogrešali Nino Mikolič, ki 
je bila zaradi bolezni primorana ostati doma.
Vaje instrumentalistov (učiteljev) in pevcev (učencev) 
so v tedenski ritem vnesle prešerno vzdušje in veliko 
pozitivne energije, katero so učenci izkazovali na gostu-
joči šoli med obiski pouka, pri izvedbi delavnic, športnih 
igrah, predvsem pa v popestritvenih popoldanskih aktiv-
nostih, kot je bilo veslanje v beneški laguni, sprehajanje 
po Benetkah in ob reki Sile. Zaključni koncert je framsko skupino (pevci Zala, Maša in Žak, učitelja Blaž Preglau na 

kitari in Dora Ožvald na violini in bobnih) izstrelil med 
zvezde večera, saj so izbrane pesmi predstavili suvereno 
in brezhibno.
Ponovno se je izkazalo, da je glasba svojstven, vsem ra-
zumljiv jezik, ki gradi mostove in povezuje ljudi. Mladi 
Erasmusovci so se med enotedenskim druženjem moč-
no zbližali in ob slovesu je teklo veliko solza. A framska 
šola se že pripravlja na veliko nalogo gostiteljice v apri-
lu, ko se bodo mladi umetniki ponovno videli in utrdili 
prijateljske vezi, ki se po vsakem srečanju v živo poglab-
ljajo še naprej preko družabnih omrežij.

Simona Napast

Petdeset korakov – zakaj je šport koristen in kako ga približati mladostnikom.  
Simona Napast
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Jesenska tržnica s kostanjevim piknikom
Šolski sklad Osnovne šole Fram, je v četrtek, 20. 10. 2022 
organiziral Jesensko tržnico s kostanjevim piknikom v 
sodelovanju z Osnovno šolo Fram. 5. Jesenska tržnica je 
potekala v popoldanskem času na nogometnem igrišču 
v Framu. 
Obiskovalci so se lahko sprehodili med bogato založe-
nimi stojnicami, kjer so lahko izbirali med različnimi 
domačimi jogurti, rogljički, različnimi vrstami kruha in 
medu, kozarčki marmelade, sadja, zelenjave, ki so jih 
pripravili starši in ki so jih donirali lokalni pridelovalci 
ter šolski dobavitelji.
Zraven bogato založenih stojnic so potekale različne je-
senske delavnice, za kar so poskrbeli učitelji Osnovne 
šole Fram ob pomoči učencev. Učenci so se lahko preiz-
kusili v nogometnem poligonu, ki so ga prav tako pripra-
vili učenci naše šole. 
Tudi kostanji in palačinke so bili več kot odlični, za kar 
so poskrbeli naši kuharji (Romana Jurič, Polona Lešnik, 
Marko Tepej in Boštjan Zmazek).
Zahvaljujemo se Turistični kmetiji Pri Kovačniku, EKO 
kmetiji Pri Baronu, podjetju Pohorske dobrote, gospodu 
Boštjanu Lešniku, Mozaiku Dobrot, Apihiški in kmetiji 
Tomše, ki so naše stojnice obogatili s svojimi pridelki in 
izdelki.
Iskrena hvala vsem, ki ste nam pomagali, da je dogodek 
tudi to leto uspel. 
Hvala, ker nas podpirate.

Na tradicionalni, že 5. jesenski tržnici s kostanjevim pi-
knikom, je potekala tudi licitacija dresa Nogometnega 
kluba Maribor s podpisi igralcev. Izklicna cena je bila 
50,00 €. Najvišji znesek, v vrednosti 110,00 €, je ponudil 
gospod Tomaž Krajnc iz podjetja Pohorske dobrote. Po 
predaji dresa smo videli, da je ta šel v prave roke. Na-
smeh na obrazu je povedal vse.
Naj velja: »En klub, ena čast,« in »Ni predaje,« kot pravijo 
naši vijolični bojevniki.

Maša Stres

Delo v okviru projekta Spirit
Že drugo leto smo ponosna šola, ki se lahko pohvali, da 
sodeluje v okviru projekta Z ustvarjalnostjo in inovativ-
nostjo do podjetnosti. 
Tehniški dan z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do  
podjetnosti
Učenci osmih razredov so 29. 9. 2022 preživeli pester, 
inovativen, ustvarjalen in zabaven dan. 
V okviru projekta Spirit so krepili podjetniške in druge 
kompetence in pri tem zelo uživali. 
Najprej so se urili v osnovah podjetnosti, nato so reševa-
li probleme s pomočjo Design Thinking, nato s pomoč-
jo Canvasa načrtovali svojo pot od ideje do realizacije. 
Slednje so dosegli z delom v skupinah. Svoje dokaze so 
nato predstavljali drug drugemu, pri čemer jih je budno 
spremljala komisija. Učence je izvajalka dneva (Barba-
ra Pribozic) ves čas opozarjala tudi na govorico telesa. 
Najboljša podjetniška ideja je bila nagrajena. Ob koncu 
so se prav vsi strinjali, da bodo podjetniško ustvarjali še 
naprej. Pri tem jim seveda prav vsi želimo obilo užitkov 
in uspehov.  
Spirit vikend
Učenci osmih razredov so s podjetniškimi idejami na-
daljevali v oktobru, natančneje 14. in 15. oktobra 2022. 
Z zunanjo izvajalko (go. Barbaro) so nadgrajevali že 
ustvarjene Canvase, ki so bili namenjeni načrtovanju 
otvoritve kulturne poti v našem kraju – dogodek ob 
otvoritvi tabel – kulturna dediščina našega kraja. 
Ker ni dela brez veselja, so bili učenci nagrajeni s spa-
njem v šoli. In seveda ni spanja brez plesa in kino večera, 
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ki je sledilo. Vse skupaj smo popestrili s pra-
znovanjem rojstnega dne učiteljice Tatjane. 
Prihodnjo jutro so svoje predstavitev 
predstavili komisiji (učiteljici Maja in Nata-
ša), ki sta skupaj z Barbaro nato izbrali naj-
boljše. Le ti so bili nagrajeni. 
Vsi smo se strinjali, da smo se ogromno nau-
čili za življenje in kaj je pomembneje, pri tem 
izredno uživali. Zaželeli smo si še več takšnih 
izkušenj.

Nataša Maver Šoba

Uspešna sezona Oskarja v dirkanju z gokarti
Za Oskarjem Vedlinom, učencem 7. razreda OŠ Fram, je 
zelo uspešna sezona v amaterskem prvenstvu v dirkanju 
z gokarti v kategoriji do 15 let. Kar 12-krat je bil uvrščen 
na stopničke, dosegel dve zmagi, pet drugih in pet tretjih 
mest. To je bilo dovolj za skupno drugo mesto po osvo-
jenih točkah na domačem dirkališču Cibikart Maribor, 
hkrati pa ga je popeljalo na drugo mesto v državi. Bolj-
ši od njega je bil samo klubski kolega in prijatelj, Nejc 
Košenina iz Celja, ki je letos v Parizu osvojil celo naslov 
svetovnega prvaka v tej kategoriji.
Ker pa lahko tovrstno vožnjo doživi vsakdo, tudi čisto 
pravo dirkaško doživetje, predlagamo, da (na šolskih 
hodnikih) pocukate Oskarja za rokav in z veseljem vam 
bo vse razložil.

Dejan Vedlin

Mlada umetnica Taja Maver
Da je Taja Maver odlična mlada umetnica, nam 
je že večkrat dokazala. Tokrat pa ji je uspel še en 
korak naprej na njeni glasbeni poti. 
Izmed več kot 200 prijavljenih kandidatov je bila 
izbrana med 50 mladih pevcev, ki so se udeležili 
avdicije za oddajo V petek zvečer. Le-ta poteka 
na RTV Slovenija pod vodstvom Blaža Švaba in 
Melani Mekicar ter ob glasbeni spremljavi hišne-
ga ansambla Diamanti. 
Taja je avdicijo uspešno opravila in bila tako 
izbrana med 12 kandidatov iz vse države, ki se 
bodo v oddaji predstavljali slovenski publiki. 
Prisluhnili ste ji lahko v petek, 4. 11. 2022. 
Predstavila se je s pesmijo Enkratna, neponovlji-
va in ob petju zaigrala tudi na klavir.
Iskrene čestitke za dosežen uspeh.

Dora Ožvald
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Učiteljica Tatjana Tramšek  
– dobitnica Šilihovega priznanja
Učiteljica Tatjana Tramšek, ki v OŠ Rače poučuje zgodovino in geografijo, 
je letošnja dobitnica Šilihovega priznanja. Šilihovo priznanje, se podeljuje 
učiteljem in vzgojiteljem za ustvarjalno in inovativno delo ter doseganje 
nadpovprečnih rezultatov pri delu. Sodelavci smo nagradili njeno dolgole-
tno delo s tem, da smo jo predlagali komisiji kot dobitnico tega priznanja.
Ga. Tatjana Tramšek ustvarjalno deluje na področju šolske vzgoje in izo-
braževanja skoraj 38 let kot učiteljica zgodovine in geografije. Njeno pe-
dagoško delo je učinkovito in v skladu s sodobnimi spoznanji pedagoške 
stroke. Vsa leta svojega službovanja se aktivno vključuje v življenje in delo 
šole, en mandat pa je bila tudi predsednica Sveta OŠ Rače. V veliko veselje ji  
je delo z nadarjenimi učenci, pri čemer ima raziskovalno delo velik pomen, 
saj so učenci pod njenim mentorstvom na Srečanjih mladih raziskovalcev 
zgodovine Slovenije osvojili 10 zlatih in 5 srebrnih priznanj. S sedmimi raz-

iskovalnimi nalogami je sodelovala na Srečanjih mladih raziskovalcev Podravja, kjer so osvojili 1-krat prvo in 1-krat 
drugo mesto, dvakrat pa so se tudi uvrstili na Srečanje mladih raziskovalcev osnovnih in srednjih šol Slovenije. 
Učence pripravlja na zgodovinska tekmovanja, kjer učenci dosegajo dobre rezultate.  
Posebno pozornost in skrb posveča tudi učencem z učnimi težavami, zato je vrsto let vodila delavnice Učenje učenja. 
Ima izreden čut za učence, zato jo učenci cenijo in spoštujejo, saj jih nauči kritičnega razmišljanja in jim s tem olajša 
delo v srednji šoli.
Izkazala se je kot izjemna razredničarka mnogim generacijam. Pripravljala je interdisciplinarne ekskurzije na ob-
močja zamejskih Slovencev, bila je uspešna mentorica učencem v različnih interesnih dejavnostih (krožek OZN, 
planinski krožek, zgodovinski krožek, šolska skupnost) ter študentom in pripravnikom Pedagoške fakultete v Mari-
boru in Filozofske fakultete v Mariboru.
Tatjana Tramšek je oseba, ki je vzgled in ponos sodelavcem in sodelavkam OŠ Rače zaradi neomajne predanosti šoli, 
odgovornosti do dela, konstruktivno-kritičnega pogleda na šolske razmere in odkritosrčne komunikacije.
»Tanja, vemo, da je nagrada prišla v prave roke in bo zate motivacija za delo, ki te še čaka. Ponosni smo nate in hva-
ležni, da smo tvoji sodelavci.«

Sabina Ozmec in Marjana Falež

VRTEC RAČE
Pričetek novega šolskega leta v vrtcu Rače
Novo šolsko leto je potrkalo na vrata in kot bi mignil, sta 
za nami že prva meseca v novih igralnicah. V septembru 
je prag našega vrtca prestopilo kar 208 otrok, da je delo 
v naših 11 oddelkih vedno zabavno, pa dokazujejo dejav-
nosti, ki smo jih v tako kratkem času že doživeli skupaj. 
Že sam začetek šolskega leta je bil zelo aktiven ter špor-
tno obarvan, saj so se najstarejši otroci v septembru ude-
ležili plavalnega tečaja. Tudi letos smo ga izvedli v Špor-
tnem centru Ruše, kjer so se otroci igrali z vodo, čofotali, 
skakali, kar nekaj otrok pa se je iz neplavalcev prelevilo v 
plavalce. In kako vemo, da smo se na plavanju imeli dob-
ro!? Takrat, ko komaj prebedimo pot do vrtca, takoj po 
kosilu sladko zaspimo ob tem pa rečemo: »Zakaj je pla-
valnega tečaja že konec? Lahko bi trajal še kak teden!«
V oktobru je potekal Teden otroka, v ta namen pa smo 
vzgojiteljice za otroke pripravile različne dejavnosti, s 
katerimi smo še dodatno popestrile naše dopoldneve. 
Otroci so si tako ogledali lutkovne predstave, se gibali 
na športno-rekreacijskih uricah v šolski telovadnici ter 
se družili in spoznavali med skupinami. Ob tem smo zelo 

uživali in potrdili, da v našem vrtcu domuje tema letoš-
njega tedna ''Skupaj se imava dobro''. Ker je izrednega 
pomena, da vrtec in družina hodita vzporedno, z roko 
v roki, smo v sklopu tedna otroka organizirali tudi po-
poldansko druženje s starši. Nekatere skupine so se tako 
podale na pohod, nekatere so raziskovale prečudoviti 
Krajinski park, nekaterim skupinam so zagodli škratje in 
jim pripravili lov za zakladom. Neglede na lokacijo, smo 
se vsi imeli odlično, z druženjem pa poskrbeli, da so naše 
vezi še močnejše. 

 Plavalni tečaj



LOKALNE ZANIMIVOSTI IN AKTIVNOSTI DRUŠTEV

29

Tudi letos je vrtec vključen v različne projekte tako na na-
cionalni kot lokalni ravni. Eden takšnih je projekt Gozdni 
vrtec, ki ga izvajamo že tretje leto, spodbuja pa nas k pre-
življanju časa na prostem in večkratnemu obiskovanju goz-
dov. Čeprav je šolsko leto šele na začetku, so se naši otroci 
že dobro seznanili z gozdovi v naši okolici. V njih razisku-
jejo spreminjanje narave, spoznavajo živo in neživo naravo, 
premagujejo naravne ovire, se igrajo z naravnimi materiali, 
gozd pa se velikokrat spremeni tudi v prostor, kjer izvajamo 
vodene dejavnosti. 
Če se po jutru dan pozna, nas čaka še zelo pestro leto, mi vsi 
pa že nestrpno pričakujemo, da vidimo, kam nas bo skupna 
pot še ponesla. 

Lea Predikaka
Raziskovanje gozov

Podnebni tek 
Gibalno jesenske dni v vrtcu popestrimo z vedno večji-
mi izzivi. Tako smo v okviru EKO projekta, v katerem 
že vrsto let sodelujemo, 19. 10. 2022 izvedli podnebni 
tek s štafetno palico. Vključili smo se v tako imenovani 
Podnebni tek »Čas se izteka- Running out of time«. To je 
najdaljša, najbolj množična neprekinjena podnebna ini-
ciativa, v kateri podnebna štafeta potuje skozi 18 držav, 
podajajo si jo tekači, kolesarji in jadralci. 
Naša prva naloga je bila, da otroci iz odpadnega materia-
la izdelajo štafetno palico, in jo prilagodijo svoji velikos-
ti. Ob tem se je porodilo veliko idej, kaj uporabiti in kako. 
Ker je naš vrtec obdan z veliko asfaltno stezo okrog vrt-
ca, nam je to dalo še večji zagon, da izvedemo tek. 
Z veliko motivacijo in dobro voljo, so otroci tekli s palico 
in moram povedati, da je en krog kar dolg za predajo, 
ampak otroci so zmogli. Vsi smo tekače spodbujali in 
vmes počeli veliko drugih naravoslovnih dejavnosti. 
Naši najmlajši otroci so se podali z vozički raziskovat 
naravo, pri tem so pobirali pisane jesenske liste, ter si 
ogledali nov ekološki otok v kraju Rače. 

Narava nam ponuja veliko zanimivih dogajanj in otroci 
v svoji pridnosti, pridno posežejo po grabljicah in samo-
kolnicah, da očistijo okolico, ko veter urno nasuje dreve-
snih listov. 
Velika miza na vrtčevskem igrišču nam daje možnost za 
likovno ustvarjanje z najrazličnejšimi tehnikami in ma-
teriali. Otroci so odtiskovali listje, ga barvali in sestavljali 
jesenske živali po svoji zamisli in domišljiji. 
Spet druge skupine so vmes ob teku drugih otrok izvedle 
gibalno štafetni poligon s prevažanjem koruze v samo-
kolnici ob preprekah na travnatih površinah. 

Dan smo zaključili s skupnim druženjem in mislijo :

Pozorno poslušajmo, kaj nam otrok govori.
Če ne bomo poslušali majhnega otroka, 

ki nam govori o majhnih stvareh,
nam takrat, ko bo večji, 

ne bo pripovedoval o velikih stvareh.
Zanj je bilo namreč vse, 

kar nam je kadar koli povedal, velika stvar.
( Catherine M. Wallace)

Jasmina Safošnik  
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LOKALNE ZANIMIVOSTI IN AKTIVNOSTI DRUŠTEV
KUD RAČE
Doslej neslišana zvočnost
5. in zaključni koncert koncertnega abonmaja Grad 
Rače 2022 v nedeljo, 28. avgusta v Beli dvorani gradu 
Rače. Klara Tomljanovič – kitara. Spored Tomaž Bajželj 
- Surreal, Steingrimur Rohloff - Positive, Marton Illes - 
Psychogramm VII., praizvedba ter Alberto Carretero – 
Phorminx praizvedba.
Izpovedi umetniških del vseh zvrsti umetnosti, so bila 
skozi čas vedno tudi bolj ali manj zakrit ali direkten od-
mev družbenega dogajanja v vseh njenih komponentah; 
od religije, znanosti, tehnologije in tako dalje. Ustvarjalci 
so bili vedno (in so) najobčutljivejši indikatorji na posle-
dice novih dogajanj in najhitrejši v teh odmevih. V glasbi 
ni bilo nič drugače. Aktualna in prva globalna zdravstve-
na preizkušnja s korono v zgodovini človeštva ima in bo 
imela velike vplive tudi na umetnost ter njeno odzivnost 
na to katastrofo.
Pričujoči koncert je tudi v svojem programu mestoma 
zakrito pa tudi direktno odmevanje na to kataklizmo. 
V Našem primeru je Glasbena fondacija Ernst von Sie-
mens financirala naročilo štirih obširnih skladb (skupno 
trajanje je 50 minut) za izjemno kitaristko Klaro Tomlja-
novič, štirim odličnim evropskim komponistom mlajše 
generacije za kitaro solo. Pri nekaterih smo slišali doslej 
še neslišano zvočnost kitare. 
V prvo izvedeni skladbi Surreal Tomaža Bajžlja, ki živi in 
ustvarja v Berlinu, smo slišali subtilno skladbo z mavri-
co pretanjenih zvokov in sozvočnosti, nagovarjajočo iz 
brezmejne človeške intime, ki nas »odklaplja« od proza-
ične vsakdanjosti.
Kot antipod tej skladbi je odzvenelo delo islandsko-
-nemškega skladatelja Positive Steingrimur Rohlhova, ki 
je z neštetimi zvočnimi prijemi učinkovit in jasen poziv 
v maniri »nedajmo se«.
Po tej skladbi je sledil pogovor z dvema prisotnima skla-
dateljema Martonom Illesom in Albertom Carraterro ter 
preko video povezave s Tomažem Bajžljem iz Berlina. 
Med drugim smo slišali zanimive izkušnje kitaristke Kla-
re Tomljanovič ob nastajanju in študiju teh novih skladb. 
V nadaljevanju je bila na vrsti praizvedba skladbe 
Psychogramm VII. Martona Illesa iz Budimpešte, kjer 
je kitaristka v večini skladbe igrala na kitaro s pivovsko 
steklenico, mogoče kot odziv na zaprtost družbe ob ko-
roni. Slišali smo zvočnosti, ki so kitari večkrat odvzemali 
njeno specifičnost.
Za zaključek je bila praizvedba skladbe Phorminx špan-
skega skladatelja Alberta Carretera Forminks (homerska 
lira), po zvoku med liro in citrami je bilo znano glasbilo 
v Andaluziji že pred Homerjem. Skladatelj je z zvočno 
transformacijo forminksa na kitaro upodobil svoj zvočni 
pogled na to prvinsko glasbilo.
S to učinkovito skladbo je bil zaključen v nadvse zanimi-
vih komponentah koncertni večer.

V Švici živeča kitaristka Klara Tomljanovič je interpret z 
izjemno muzikalno karizmo, izrednih muzikalnih zmož-
nosti, briljantno tehniko in neusahljive energije. Z vsa-
kim detajlom v teh nadvse zahtevnih skladbah odkriva 
in sugestivno projicira magijo zvočnosti. V skoraj polni 
dvorani ji je že ob prvi skladbi in do konca koncerta us-
pelo vzdrževati optimalno napetost poslušalcev. Kon-
cert bo še večkrat ponovljen v Švici in Nemčiji, najprej 
pa še v Ljubljani

Tone Žuraj

Koncert Klare Tomljanivič  v Beli dvorani gradu Rače

Gero Angleitner 

Rače pojejo
V soboto, 19. novembra, je v Račah potekala že 45. pri-
reditev Rače pojejo, na kateri so se predstavile različne 
vokalne skupine iz kraja. Prireditelj glasbenega večera 
je vsako leto MePZ Rače iz KUD Rače, pod okriljem ka-
terega deluje več različnih sekcij. MePZ Rače zadnja leta 
poje pod taktirko Nenada Petroviča in s svojim entuzi-
azmom ohranja tradicijo zborovske kulture v Račah ter 
širi lepo slovensko pesem med krajane in v širši kultur-
ni prostor. 
Nekdanji predsednik KUD-a Rače, Tone Žuraj, je predan 
vodja več vokalnih sestavov. Slovensko ljudsko pesem so 
med občinstvo ponesle njegove pevke in pevci zasedbe 
komornega zbora Škrjančki, ki je svoje ime prevzela po 
raškem šolskem mladinskem pevskem zboru iz pred-
vojnih časov, in moški sestav Vokalne skupine Fantje na 
vasi, ki tradicionalno petje po vaseh združuje s koncerti-
ranjem na različnih odrih doma in v tujini. 
Večer so popestrile tudi članice in člani KKID Sv. Jožefa 
Delavca iz Rač. Nevenka Gril Hameršak ni samo predana 
zborovodkinja mešanega pevskega zbora, ampak svojo 
žensko-moško zasedbo razvaja tudi z zanimivim izbo-
rom repertoarja. V času ustanovitve, pred dobrega četrt 
stoletja, je bil le-ta vezan izključno na maše in cerkvene 
obrede, sčasoma pa so program razširili in obogatili s 
priredbami iz slovenske in tuje zabavne glasbe, lotevajo 
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se tudi oper in muzikalov. Iz istega 
društva so se nam predstavila sku-
pina Angelčki, mlada dekleta, katera 
po glasbeni poti vodi Lucija Marčič. 
V pevski prostor vnašajo svežino z 
venčki ljudskih skladb, predvsem 
pa z zanimivimi priredbami in tudi 
lastnimi skladbami. 
Po prireditvi se je nadaljevalo 
sproščeno druženje. Pogostitev je 
spremljal živahen pogovor in druž-
no petje. 

Simona Napast

Predstavitev avtobiografije Franca Hergana
V sodelovanju z Mariborsko knjižnico smo člani Lite-
rarnega kluba organizirali predstavitev ustvarjalnosti v 
naši občini, in sicer avtobiografijo čebelarja Franca Her-
gana z naslovom Moji spomini s podnaslovom Zapisi z 
Dravskega polja, ki je izšla ob avtorjevi 80-letnici. 
Pogovor o knjigi, nastanku in ustvarjanju je potekal 12. 
oktobra 2022 ob 18.00 uri v  Knjižnici Rače. 
Avtor je predstavil pomembne mejnike v življenju in ži-
vljenjsko popotovanje, kjer ga še vedno trdno podpira 
žena Nada. Tudi ona je spregovorila o spominih. Pri nas-
tajanju knjige je sodelovala vsa njegova družina. 
Zbrane in objavljene so številne fotografije, ki dajejo po-
seben pečat in bralca spomnijo na preteklost, ki je mno-
gim še zelo živa.
S svojim prispevkom in fotografijami je sodeloval tudi 
Roman Hergan, ki vodi Botanični vrt Tal 2000.
Knjiga je prikaz življenja na kmetih in v delavski družini 
na Dravskem polju. Zajema tudi dnevniške zapise in do-
godek iz sedanjega življenja.

Fran Hergan, predstavitev knjige                        Tone Žuraj    

Večer smo zaključili ob medenih dobrotah Nade in Fran-
ca Hergana.
Glasbeno sta večer popestrila Medeja Pravdič Matijaško 
in Nejc Grobelšek.

Cvetka Belca

Podarjene knjige za knjižnico v Račah

»Branje je kot pogovor.
Vse knjige govorijo.
Vendar zna dobra knjiga tudi prisluhniti.«
(Mark Haddon)
Republika Avstrija - Ministrstvo za umetnost, kulturo, 
javne službe in šport ter Mohorjeva družba v Celovcu, 
tradicionalno vsako leto podarjata slovenskim nevlad-
nim ustanovam ter organizacijam Slovencev v zamejstvu 
in po svetu, knjige v skupni vrednosti 50.000 evrov. Med 
izbranimi nevladnimi ustanovami je bila tudi knjižnica 
Rače in prejela knjige v vrednosti 5.000 evrov. Cilj akcije 
je spodbujanje branja knjig in dvig kulture branja. 
V letošnjem letu je bila velika pridobitev za občane ob-
čine Rače – Fram, nekaj dni pred slovenskim kulturnim 
praznikom, odprtje knjižnice v prenovljenih prostorih 
gradu v Račah.
Kmalu po slovesni otvoritvi smo člani literarnega kluba 
prejeli novico o donaciji knjig za omenjeno knjižnico, za 

Podarjene knjige

kar je zaslužna Danila Žuraj, ki je v preteklih letih so-
delovala na strokovnem področju s Franzem Kelihom, 
direktorjem Mohorjeve družbe iz Celovca.
Na slovesnost ob zaključku 21. dobrodelne akcije Po-
darimo knjige, ki sta ga organizirala Avstrijsko velepo-
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Prejem darilnega bona v Knjižnici Rače, foto Tone Žuraj

slaništvo Ljubljana in Mohorjeva družba v Celovcu, 24. 
maja 2022 v Mestnem muzeju v Ljubljani, smo bile pova-
bljene: Dragica Turjak, direktorica Mariborske knjižni-
ce, Danila Žuraj, Cvetka Belca, članici Literarnega kluba 
Rače. Podarjene knjige sta v obliki vrednostnega bona 
izročila mag. Elisabeth Ellison-Kramer, avstrijska vele-
poslanica v Sloveniji in dekan mag. Ivan Olip, predsednik 
Mohorjeve družbe v Celovcu. 
14. junija 2022 je bil še posebej slovesen dogodek, saj 
je Franz Kelih knjige tudi pripeljal v Rače, kjer smo jih 
z veseljem sprejeli. Prav v tistem času sta mladi bralki 
obiskali knjižnico in s svojim obiskom popestrili nepo-
zaben dogodek.
Naj bo uvodna misel prisotna tudi v našem vsakdanu in 
prijazno vabljeni k branju.

Cvetka Belca
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V ponedeljek, 3. oktobra 2022, smo si člani Literarnega 
kluba Rače ter drugi obiskovalci, ogledali spominsko 
sobo dr. Ivana Stoparja, njegovo knjižno in likovno za-
puščino.
Spominska soba se nahaja v prostorih Znanstvenorazi-
skovalnega centra SAZU v Raziskovalni postaji Maribor. 
Že ob vhodu smo ob njegovi fotografiji lahko prebrali:
»Ohranjena ter javno dostopna knjižna in likovna zapu-
ščina dr. Ivana Stoparja omogoča dober vpogled v njego-
vo življenje in delo, po drugi strani pa nove raziskovalce 
kulturne dediščine vabi k nadaljevanju začetega dela.«
Po predhodnem dogovoru sta nas sprejeli Tina Bratu-
ša in Nika Duh. Z zanimivo predstavitvijo sta pritegnili 
obiskovalce in prikazali njegovo življenje in delo, zbirko 
knjižne in likovne zapuščine ter priznanja. 
»Kulturnega delavca, publicista, prevajalca, umetnostne-
ga zgodovinarja, konservatorja, kastelologa in vedutolo-
ga Ivana Stoparja (29. 4. 1929, Ljubljana – 12. 12. 2018, 
Celje) je od ranega otroštva vse življenje spremljala po-
sebna ljubezen do knjig, ki se ji je pozneje, ko je po letu 
1962 začel delovati kot umetnostni zgodovinar in kon-
servator, pridružila še velika vnema za preučevanje in 
tudi zbiranje vedutnih grafičnih upodobitev slovenskih 
krajev in gradov.« (Ivan Sapač)

V veliko zadovoljstvo nam je bilo, da smo si ogledali to 
zanimivo in bogato zbirko, še posebej je bilo zanimivo 
prelistati knjigo Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji, kjer 
je predstavljen tudi naš grad. 

Cvetka Belca, Danila Žuraj

Tina Bratuša in Nika Duh

Obisk študijske sobe dr. Ivana Stoparja v Mariboru

KUD DR. PAVEL TURNER FRAM
Aktualno o Vokalni skupini Virtus
Virtuske smo praznovale 20. let delovanja, sodelovale 
pri snemanju oddaje V petek zvečer, čaka nas tudi tek-
movanje.
Sprva še dekliški pevski sestav je nastal na pobudo go-
spe Romane Mate, zdaj že upokojene učiteljice glasbene 
vzgoje na osnovni šoli Fram. Ga. Romana je združila še 
osnovnošolske pevke v dekliški sestav, ki je nastopal po 
domačih krajih in gostoval tudi v tujini.
Leta 2001 se je skupina pridružila KUD-u dr. Pavel Turner 
Fram pod imenom Vokalna skupina Virtus, kar pomeni 
odločnost, vodenje skupine pa je prevzela Dora Ožvald.
Že v samih začetkih nas je zraven petja povezovalo pri-
jateljstvo, ki je ustvarilo lepe spomine in pestre dogodi-
vščine.
Skupina je skozi leta redno nastopala na prireditvah v 
kraju in izven, v okviru občinskega praznika izvedla letni 
koncert, snemala CD zgoščenke, sodelovala na revijah 
pevskih zborov, se skozi leta preoblikovala in postopo-
ma pričela dosegati različna priznanja na tekmovanjih. 
2016 je prišlo do menjave zasedbe, tako danes v VS Vir-
tus pojejo: Mateja Leben, Patricija Žuraj, Neda Mate, Ma-
tejka Kosec, Mojca Čepin, Simona Kamenik, Urška Pavli-
nič in Dora Ožvald. Seveda se vseh naših nekdanjih pevk 
rade spominjamo, saj je prav vsaka dodala košček v mo-
zaik, ki ga VIRTUS sestavlja že 20. let. Občasno s skupino 

sodelujeta tudi Kristina Nastovska in Petra Crnjac.
Tekmovale smo v Šibeniku na mednarodnem tekmova-
nju Adria Cantat, kjer smo dobile zlato plaketo, redno 
začele dosegati regijski nivo na območnih revijah pev-
skih zborov v Mariboru, se novembra 2019 udeležile 
regijskega tekmovanja, kjer smo prejele zlato priznanje. 
Na tekmovanju Sozvočenja 2018 smo dobile posebno 
nagrado za spored, junija 2019 pa postale tudi preje-
mnice velike nagrade in absolutne zmagovalke tekmo-
vanja v Petrinjah. 
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To pa je šele začetek naše poti, saj še imamo veliko vaj in 
dela pred sabo, da dosežemo zastavljene cilje.
Kljub vseh gostovanjih, tekmovanjih in nastopih v tujini 
pa nismo pozabile na domač kraj. Rade zapojemo pred-
vsem ljudske pesmi v priredbah slov. skladateljev vsako 
leto na letnem koncertu v domačem Framu in domači 
občini, ki nas že vsa leta tako in drugače spodbuja.
Ime naše občine pa smo ponesle tudi na nacionalko. 
Konec meseca februarja 2022, smo z velikim veseljem, 
polne pozitivnih pričakovanj pred novimi izzivi, sprejele 
povabilo gospoda Martina Juharta, vsestranskega glas-
benika, člana Ansambla Poskočni muzikanti ter Zasedbe 
Diamanti, da zapojemo skupaj s priznano slovensko pev-
ko Štefico Grasselli – Steffy slovensko ljubezensko bala-
do »Le s teboj«. Nastopile smo kot pevke spremljevalnih 
vokalov v znani oddaji, ki jo vsak petek predvaja RTV 
Slovenija in nosi naslov V petek zvečer. Z gospo Štefico, 
sicer sopranistko Slovenskega komornega glasbenega 
gledališča, smo se odlično ujele, pesem je doživela same 
pozitivne odzive, z znano operno pevko pa so se stkale 
tudi prijateljske vezi. Dogodek se je zaključil z velikim 
ponosom in željo vseh pevk po vnovičnem glasbenem 
sodelovanju. 

30. septembra 2022 pa je naša zgodba na slovenski na-
cionalni televiziji dobila nadaljevanje. Tokrat smo imele 
veliko čast, da smo se skupaj z znanim oktetom Planika 
postavile ob bok slovenskega priznanega glasbenika ter 
pevca Luke Seška, sicer priljubljenega pevca narodno-
-zabavne in pop glasbe. Luka je od leta 2021 tudi član 
znamenite slovenske zasedbe Ansambel Saša Avsenika. 
»Ledena« - balada svetovno znane slovenske rock skupi-
ne Siddharta je - v naši različici - požela huronski aplavz 
vseh obiskovalcev oddaje in velik odziv spletnih ogledov. 
Videoposnetka nastopov obeh oddaj V petek zvečer si je 
moč ogledati kjerkoli in kadarkoli preko spletnega me-
dija YouTube.

19. 11. 2022 smo se udeležili tekmovanja Sozvoče-
nja 2022. 
Gre za 10. regijski tematski koncert srednješolskih in od-
raslih pevskih zasedb. Nastopile smo s štirimi tematsko 
prepletenimi skladbami, katerih skupna tema je Ženska. 
S pridobljenim naborom dragocenih pevskih izkušenj 
stremimo k novim glasbenim izzivom. 

Članice VS Virtus  

Intenzivne vaje mešanega pevskega zbora iz Frama v Radencih, oktobra 2022  Dušan Purger  

Tradicionalna proslava v Rančah in  
pevske vaje v Radencih 
Članica mešanega pevskega zbora v Framu, ki je del Kul-
turno umetniškega društva dr. Pavel Turner Fram, sem 
na povabilo bivše sodelavke in pevke, Mojce Trobentar, 
postala to jesen. Prvi vtis je bil ugoden. Ko sem prišla 
na vaje me je že od daleč pozdravil moški del zbora. Ob 
prvi predstavitvi sem si poizkušala zapomniti njihova 
imena. Pa ni šlo, kljub asociacijam, ki sem jih pridja-
la pri vsaki osebi. Tega še vedno nisem vedela ko sem 
prvič nastopila z njimi na proslavi, ki je bila na sedežu 
Društva krajanov Ranče. 

Petindvajsetega septembra 2022 je bil organiziran pla-

ninski pohod in tradicionalna proslava, ob spominu na 
dogodke iz leta 1944, ko je okupator na osnovi izdajstva 
napadel Jugovo domačijo. Jo požgal (na seniku zgorel 
gospodar Franc Pristovnik in dva partizana), pobil nekaj 
partizanov in domačinov. 

Zraven ostalih nastopajočih in povabljenih govornikov 
med katerimi je bil tudi naš župan Branko Ledinek in po-
džupanja Občine Hoče-Slivnica, gospa Andreja Kavaš, je 
zbor zapel tri pesmi, in sicer: Zdravljico, Framsko himno 
in pesem Partizanska žena. 

Po končanih intenzivnih pevskih vajah, ki jih je imel zbor 
v Radencih, od petka 14. oktobra do nedelje 16. oktobra 
2022, že vem obrazom dodati imena. Vaje, ki se organi-
zirajo že kar nekaj let, so bile zares intenzivne. Začele 
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so se v petek popoldne, se nadaljevale po večerji in se 
zaključile z nedeljskim kosilom. Z nami so sodelovali: 
zborovodja Nenad Petrović in pevka iz SNG Maribor in 
Petra Crnjac. Z njuno pomočjo smo se lahko razdelili v 
več glasovnih skupin in vadili vsaka zase. Ob koncu pa 
glasove združili pri zborovodkinji Dori Ožvald. Verjemi-
te, lepo nas je bilo slišati.
K dobremu vzdušju je pripomoglo tudi sončno vreme. 
Dodaten čar so dnevom pridjale prekrasne barve jeseni. 
Je res, da smo imeli več ali manj vso to lepoto možnost 
opazovati le skozi okna, pa vendar je dan lepši, če je ob-
sijan s soncem.
Med in po vajah ni manjkalo smeha in pripovedovanja 
šal ter petja. Na harmoniju nas je spremljala Dora, na 
harmoniki novi mladi član Martin Burulič ter na klari-
netu prav tako novi član Simon Mernik. Zadnji večer nas 
je nasmejala s svojo, sedaj že vsem dobro znano pesmijo 
»Izgubljeni ključek«, dolgoletna članica zbora Antonija 
Ribič-Medika. Vsekakor ni izostala pokušina žganih pijač 
in vina. Kar težko je bilo oditi spat. 
Vaje je organiziral predsednik zbora gospod Vlado Pet-
rovič in skrbel, da je vse potekale nemoteno.
Seveda, imeli smo tudi žužkojede poslušalce ali bolje 
rečeno obiskovalce, tako imenovane smrdljivce, ki jih 

v Radencih ne manjka. Morda jih je pritegnilo naše lepo 
petje? Kdo ve? Znebili smo se jih na lep način zato na-
ših prostorov niso napolnili z neprijetnimi vonjavami. So 
pa z nami tako ali drugače odšli tudi oni saj ni nihče več 
zračil zaprtih prostorov. Pa tudi pel ni nihče več. Se pa 
jih je nekaj uspelo skriti v potovalko zborovodkinje Dore 
in tako inkognito pripotovati v naš lepi kraj. Prepričana 
sem, da je bil njihov neželjeni obisk hitro zaključen. 
Zelo prijetno se je družiti v skupini v kateri vladata smeh 
in ogromno veselje do petja. Vesela sem, da sem se jim 
pridružila.
Pregled delovanja zbora v letu 2022
Kakor nam vsem, tako je tudi mešanemu pevskemu zbo-
ru v Framu, Covid 19 omejil delovanje. Bilo je manj vaj in 
nastopov. Pa vendar smo uspeli zapeti na več prireditvah 
ter tako z našim petjem razveseliti čim širši krog poslu-
šalcev. Z obiskom smo bili zadovoljni.
Povabila za nastope do konca leta 2022 prihajajo sproti 
tako, da bosta november in december pevsko kar pestra.
Vsem poslušalcem se ob zaključku leta 2022 zahvaljuje-
mo za obisk in jim želimo veliko sreče in zdravja v letu 
2023. Enako želimo vsem občankam in občanom občine 
Rače - Fram.

Irena Podgrajšek

Glas harmonike in petje v  
Domu starejših občanov Idila
Morda so krivi vplivi polne Lune in mrk, da so nekatere 
pevke in pevci Mešanega pevskega zbora KUD dr. Pavel 
Turner iz Frama ter Moškega pevskega zbora vozili 9. 11. 
2022 do Idile, doma starejših v Jarenini, malo dlje časa 
kot je običajno. Nihče pa ni zamudil.
Na povabilo vodstva doma sta zbora s svojim odličnim 
nastopom razveseljevala oskrbovance po programu, ki 
ga je pripravila članica, gospa Valentina Gselman. Za-
jemal je pozdravni govor predsednika zbora, gospoda 
Vlada Petroviča, petje pesmi, solo nastop z avtorsko pe-
smijo in s kitaro Antonije Ribič-Medike. Del programa so 
bile recitacije na temo jeseni in ljubezni.
Mešani pevski zbor je vodila gospa Dora Ožvald, mo-
škega gospod Nenad Petrović. Odziv poslušalcev je bil 
prijeten za oko in uho. Veliko časa pred nastopom 
so bili v avli ter pevce ob prihodu prijazno poz-
dravili. Pozorno so poslušali in tu pa tam je kdo 
že na začetku popeval z nastopajočimi, saj smo 
narod, ki rad poje in ob petju pozablja na vsako-
dnevne težave. Iz obrazov je bilo razbrati, da so 
posamezniki v mislih zatavali v preteklost. Pesmi 
kot so: Žabe, Kaj pa je tebi ljubica, N mal čez iza-
ro, Tam sem jaz doma, Vse najlepše rožice, Tukaj 
leže roke in noge ter napitnico Pijmo ga pijmo, so 
resnično razvnele vsa srca. Tudi osebje doma je 
pritegnilo ubranemu petju.
Ob koncu programa je sledilo presenečenje. Mlada 
člana, Martin Burulič na harmoniki in Simon Mer-
nik na klarinetu, sta s svojim igranjem še dodatno 
dvignila razpoloženje. Skupaj smo zapeli: Tam na 
ravnem polju, Mi se imamo radi in v Dolini tihi. Poslušalci in osebje iz doma Idila v Jerenini      Fotografija: arhiv Idila, Jarenina

Skoraj ni bilo poslušalca, ki ne bi pel. Videti je bilo, da so 
nekateri bili spet mladi in tako kot nekoč, zaplesali. Mili-
na na obrazih in lesk v očeh sta povedala vse. Oba zbora 
sta bila vesela zadovoljstva prisotnih ter glasnega aplavza. 
Želja vseh je bila, da se v prihodnosti ponovno vidijo. 
Oskrbovanec doma, gospod Branko Slokan, je nastopajo-
če nagradil s svojo umetnino iz lesa, ki predstavlja mini-
aturno vinsko prešo. Skrbno narejen izdelek za lep spo-
min. 
Vodstvu gre zahvala za povabilo in pogostitev. Gospodu 
Branku hvala za zanimivo darilo, ki zajema veliko ur dela, 
potrpežljivosti in predvsem umetniškega daru za mode-
liranje. 
Prav vsem hvala za sodelovanje in prijetno druženje! 

Irena Podgrajšek   
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV RAČE
Visok jubilej – 90 let
Naš član Ivan Cafuta je v mesecu avgustu 2022, praznoval 
visok jubilej in v svoj mozaik življenja dodal 90. kamenček, ki 
je tako zlat, kot je zlata njegova dobrota, ljubezen in sočutje 
do sočloveka. 
S poverjenico Cvetko Dvoršak sva ga obiskali na njegovem 
domu, mu čestitali v imenu našega društva in mu izročili 
skromno darilce. Z ženo Anico sta naju sprejela z velikim ve-
seljem. Ivan ponosno nosi svoja leta, ki so mu prinesla mod-
rost, izkušnje in številne lepe in dragocene spomine, spomi-
ne na rojstni kraj kjer je odraščal s sestro, na mladost pa na 
delo in sokrajane. V življenju je doživel veliko lepih in tudi 
težkih trenutkov ob izgubi svojih dragih. S trdo voljo, neiz- Levo Cvetka Dvoršak, v sredini Ivan Cafuta, desno Anica Cafuta

Izlet v Mursko Soboto
Da se člani in članice našega društva radi družimo, zaba-
vamo in raziskujemo vedno nove kraje naše lepe Slovenije, 
smo dokazali z udeležbo na izletu v Mursko Soboto. Sonč-
no torkovo jutro, Dne 20. 9. 2022, smo članice in člani na-
šega društva izkoristili za izlet. Odpeljali smo se na seve-
rovzhod naše prelepe deželice Slovenije, v Mursko Soboto. 
Na poti do našega cilja smo se ustavili v Expanu in si 
ogledali razstavo, ki nam je ponudila vpogled v nekaj 
doživetij, na povsem drugačen in zelo atraktiven način. 

Vse najboljše
Gasilski dom Fram je pokal po šivih. V krogu številnih pri-
jateljev, sorodnikov in krajanov je svoj jubilej praznoval naš 
predsednik Društva krajanov Ranče, Boštjan Lešnik, znan 
daleč naokrog po peki odličnega kruha, slastnih gibanic in 
prazničnih potic. Vse to so nepogrešljive dobrote, za katere 
upamo, da bodo tudi v bodoče po domovih in vaških prire-
ditvah, polnile naše željne želodčke. 

mernim optimizmom in pogumom je prenesel vsa bremena. Da je jesen življenja lahko lepa nam je dokazal naš jubi-
lant, ki se je poročil z našo članico Anico. Ima tudi dve vnukinji, ki ga občasno obiščeta in mu tako popestrita njegov 
vsakdan. Ob slovesu sva mu zaželeli še veliko zdravih dni, dobre volje in lepih trenutkov z njegovimi najdražjimi.

Z virtualno resničnostjo nam je pričarala izkušnjo dežele ob Muri. V razstavnem delu paviljona se nahaja več temat-
skih točk, ki so nam pomursko regijo predstavile iz različnih, precej presenetljivih zornih kotov. Podali smo se na 
3D potovanje po pomurski regiji skozi čas. Po kratkem postanku in popiti jutranji kavici smo pot nadaljevali proti 
našemu cilju, Murski Soboti. 
Z vodenim ogledom po mestu smo se seznanili z marsikatero znamenitostjo kraja. Nekoliko utrujeni in suhih grl 
smo si privoščili kosilo v bližnjem hotelu, nato pa se počasi odpravili na Otok ljubezni. Otok je naravni otok na reki 
Muri v vasi Ižakovci. Ime Otok ljubezni obstaja že od nekdaj, tako naj bi ga poimenovali, ker so se tam kopali zlasti 
zaljubljenci, tudi grajska gospoda. Pod vodstvom vodiča smo izvedeli marsikaj zanimivega.  Popoldan je prehitro 
minil, vesela družba se je morala vrniti na avtobus s katerim smo se vsi dobre volje in polni prijetnih vtisov in novih 
doživetij varno vrnili domov.
Bliža se čas, ko bomo ponovno obrnili list in pričeli znova. Naj bodo decembrski prazniki in leto 2023 za vse upoko-
jence, upokojenke in za vse krajane v znamenju sreče, ljubezni, zdravja in iskrenosti. Naj v prihajajočem leto v vsako 
srce posije sonce.

Irma Kmetič

DRUŠTVO KRAJANOV RANČE

Ob odlični kulinariki ekipe Benko's streetfood in dobri kapljici smo obujali spomine na preteklost in nazdravljali 
vsemu dobremu, kar ga še čaka. Krajani Ranč smo ti hvaležni za velik doprinos k društvenemu delu, zato si želimo 
dobrega sodelovanja tudi v bodoče. 

Manica Uranjek
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Res je, da je od lepega, doživetega, pomembnega in zgo-
dovinskega dogodka za framsko župnijo – diakonskega 
posvečenja in prvega diakoniranja zdaj že mnogim po-
znanega diakona Klemna Štavbarja v domači župniji, mi-
nilo že kar nekaj časa, pa so spomini na ta dogodek še 
vedno živi. S hvaležnostjo se oziramo nazaj v september 
leta 2021, ko članek, ki je pred vami, zaradi prekinitve 
izhajanja občinskih Novic, ni mogel doseči vaših domov.
Naj torej spomini oživijo in sežejo tudi v vaše srce v na-
daljevanju tega članka.
V nedeljo, 12. septembra 2021 je bil za župnijo sv. Ane v 
Framu velik praznik, saj je bil naš župljan Klemen Štav-
bar pri sveti maši v mariborski stolni cerkvi posvečen v 
stalnega diakona. 
Slovesnost se je nadaljevala naslednjo nedeljo po dia-
konskem posvečenju, 19. septembra, ko je že posvečen 
diakon Klemen v domači cerkvi pri slovesni sveti maši 
prvič diakoniral, kar pomeni služil ob oltarni mizi. 
V naši župniji smo zelo veseli, da se je Klemen odzval 
Gospodovemu klicu in da je tako preko službe diako-
na vstopil v Gospodov vinograd. Prepoznal je Jezusovo 
ljubezen in nanjo odgovoril. Z dnem prejema posebne-
ga poslanstva - varuha služenja in skrbi za diakonijo – 
služenje, je sprejel posebno življenjsko poslanstvo pred 
Bogom in pred občestvom Cerkve. Kot diakon je postal 
najožji sodelavec župniku v domači župniji. 
In kaj pravzaprav je diakonat in kdo je stalni diakon? 
Diakonat je prva stopnja svetega reda. Drugo stopnjo 
predstavlja duhovništvo, tretjo pa škofovstvo. Diakon-
sko posvečenje običajno prejmejo kandidati za duhov-
ništvo, Cerkev pa je po drugem vatikanskem cerkvenem 
zboru (1962–1965) ponovno vzpostavila tudi stalni dia-
konat kot samostojno službo, ki ga lahko prejmejo sam-
ski ali poročeni možje. 
Diakonska služba je predvsem služba služenja. Diakoni 
lahko postanejo možje, v celibatu ali poročeni. Diakoni 
pomagajo škofu in duhovnikom na mnogotere načine: 
pri obhajanju evharistije, deliti smejo zakrament krsta, 
blagosloviti novoporočenca in poročati, oznanjajo evan-
gelij med mašo in besednim bogoslužjem, pridigajo, vo-
dijo krščanske pogrebe in se posvečajo različnim karita-
tivnim dejavnostim.
Stalni diakon večinoma opravlja svojo civilno službo in 
le malo jih je polno zaposlenih v cerkveni službi. Veči-
na stalnih diakonov je poročenih in ima svojo družino 
in tako posvečujejo tudi družinsko življenje. Najprej so 
služabniki v družini in dajejo zgled krščanske družine. 
Zaradi svojega položaja večkrat lažje kot župnik pridejo 
v stik z družinami, ki so oddaljene od Cerkve. Zaradi za-
konskega stanu se tudi lažje vključujejo v družinsko in 
zakonsko pastoralo. 
V naslednjih vrsticah vabljeni h kratki Klemenovi 
predstavitvi:

Diakonsko posvečenje in prvo diakoniranje v domači cerkvi

»Večina vas me vsaj po videzu že pozna. Skupaj z ženo Ma-
rylene imava tri otroke – Laro, Benjamina in Ano. V po-
klicnem življenju sem 14. leto zaposlen v Slovenski vojski 
kot vojaški uslužbenec, pripadnik duhovne oskrbe - pasto-
ralni asistent. Moja pot od mladosti, ko sem bil ministrant 
pri frančiškanih v Mariboru, pa do pripadnika Slovenske 
vojske je bila vedno povezana s Cerkvijo in s tem, da sem 
ponosen Slovenec in katoličan. Po preselitvi v Fram, od 
koder izhajajta tudi moja pokojna stara starša Ana in Ra-
fael, sem se iskreno povezal z župnijo in pokojnim župni-
kom Francem, s katerim sva se odlično ujela in kateremu 
sem veliko pomagal pri župnijskih opravilih, ki jih sam ni 
več zmogel. Ker smo se o prejemu diakonata pogovarjali 
že v okvirih službe v Slovenski vojski, s svojim vztrajnim 
prigovarjanjem pa je nekaj kolebanja v osebni odločitvi 
premostil tudi pokojni župnik Franc, sem se odločil, da 
se dam na voljo Cerkvi in občestvu v Slovenski vojski in 
domači župniji. Služenje, darovanje in pomoč drugim je 
vrlina vsakega kristjana in v teh petih letih, kolikor živimo 
v Framu sem videl, da je v naši župniji veliko talentov, ki 
jih lahko ponudimo za skupno dobro. Verjamem, da lahko 
prav vsak k temu pridoda tudi svoj kamenček v mozaiku, 
da bo tako naše občestvo, mogoče res ne veliko, ampak 
živo. Ob tej priliki bi se rad zahvalil našemu domačemu 
župniku g. Robiju Emeršič za izkazano zaupanje, podporo 
pri moji odločitvi ter dosedanjem delu v župniji, iskrena 
hvala pa tudi vsem vam, dragi farani, ki ste kakorkoli pri-
pomogli k polepšanju praznovanja diakonskega posveče-

Diakon Klemen Štavbar s svojo družino in župnijskim upraviteljem 
župnije sv. Ane Fram, Robertom Emeršičem.
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nja in župnijskega praznovanja s svojimi darovi in vlože-
nim trudom. Bog vam povrni! Sodelujmo – Zmagujmo!« 
(avtor: Klenem Štavbar)
V življenju se velikokrat sprašujemo, kod in kam nas vo-
dijo Gospodova pota in ali smo se prav odločili? Prepri-
čani smo, da je bila Klemnova odločitev prava in da bo 

obrodila veliko sadov. Želimo mu obilo božjega blagos-
lova, vse dobro na njegovi novi poti in da bi pri svojem 
poslanstvu izžareval ljubezen in dobro voljo ter tako 
osrečeval tudi ljudi, ki jih bo srečeval na svoji diakonski 
poti.

Andreja Koren

Na zadnjo soboto v juliju sva sredi zelenega 
Pohorja, potrdila dolgoletno zvezo v krogu 
najdražjih. Anita (dekliško Crnobrnja) in Mar-
tin Jurič, stanujoča na Slivniškem Pohorju 2a.
Zahvala županu Branku Ledineku za odziv na 
vabilo in prisrčne besede skozi civilni del.

Anita Jurič

Poročila sta se

Medgeneracijski fotografski natečaj Pomladne zgodbe 2022
29. 8. 2022 smo na razstavišču Karlinia, JSKD Maribor, 
Pobreška c. 20/mansarda, otvorili razstavo medgene-
racijskega fotografskega natečaja Pomladne zgodbe 
2022, ki ga organizirajo Javni sklad RS za kulturne de-
javnosti, Območna izpostava Maribor, Zveza kulturnih 
društev Maribor in Hortikulturno društvo Maribor.
Na otvoritvi so spregovorili Borut Ambrožič, pred-
sednik Hortikulturnega društva Maribor, prof. Ger-
hard Angleitner, podpredsednik Fotokluba Maribor 
in predsednik žirije, ter Matija Varl, koordinator iz-
postave JSKD Maribor.
Na razstavo je po anonimnem glasovanju komisija 
v sestavi: prof. Gerhard Angleitner (podpredsednik 
Foto kluba Maribor), Marijan Mirt (akademski kipar, 
član Društva likovnih umetnikov Maribor), Nataša 
Grandovec (diplomirana oblikovalka nakita, članica 
Društva likovnih umetnikov Maribor), Ksenija Gajič 
(vodja cvetličarne Aralija, Pogrebno podjetje Mari-
bor) in mag. Matija Varl (koordinator izpostave JSKD, 
Območna izpostava Maribor), izbrala 22 fotografij in 
4 dela nagradila.

1. nagrada: Breda Jurečko – Rendez-vous
2. nagrada: Breda Prešern – Cvetoča kumara
3. nagrada: Almira Ćatović – Prebujanje
4. nagrada: Maja Mekina – Trk
Nagrajenkam in razstavljalcem iskreno čestitamo.

Breda Jurečko

1. nagrada: Breda Jurečko – Rendez-vous
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