NOVICE OBČINE RAČE-FRAM
Zaklju~ek projekta »Moja dežela – lepa in gostoljubna 2013«
Podelitev priznanj za lepo urejeno okolje in prizadevanje za lepši videz našega kraja za leto 2013
* Tatjana Majarič: »Poleg tega, da je bilo letošnje poletje
dejansko vremensko neugodno - vroče in sušno, menim,
da je pri urejanju okolja v naši občini svoje naredila tudi
recesija, ki kaže zobe na vseh področjih. Pa vendar me
vedno znova navdušujejo tisti, ki vsako leto drugače in
barvito uredijo svoje balkone, gredice in vrtove. Njihovi
domovi dobesedno spregovorijo in ni mogoče spregledati,
kako tisti, ki za to cvetočo lepoto poskrbijo, pri tovrstnem
delu uživajo in opazujejo sadove svojega truda. Zavedamo
se, da so prav tovrstni občutki največja nagrada za vsa
vaša prizadevanja.«

Ob zaključku projekta »Moja dežela – lepa in
gostoljubna 2013« je v petek, 22. novembra 2013, na
zaključni prireditvi v Beli dvorani gradu v Račah župan
Občine Rače - Fram Branko Ledinek podelil 44 priznanj
(od tega dve najvišji) nagrajencem za najlepše urejene
stanovanjske stavbe, poslovne objekte ter kmečka
dvorišča v občini Rače - Fram.
Sporočilo letošnje ocenjevalne komisije je naslednje:
* Tanja Kosi: »Projekt, v katerem že desetletje aktivno
delam, ga vsebinsko dopolnjujem, organiziram in z vso
odgovornostjo vodim, me je obogatil z mnogimi spoznanji
in izkušnjami, ki jih v prihodnje želim še nadgraditi. S
ponosom ugotavljam, da smo v občini Rače – Fram uspeli
spodbuditi in razviti takšen osebni odnos do urejenega
in gostoljubnega okolja, ki predstavlja dodano vrednost
lokalne turistične ponudbe in doprinaša k zanimivosti
kraja.«
* Renato Majarič: »Letošnji projekt sta zaznamovala
suša in peklenska vročina, zato je bilo tokratno
ocenjevanje kandidatov še posebej težko. Delo komisije je
naporno, a kadar nekaj počneš s srcem, je to kljub vsemu
pravi balzam za dušo in telo.
Po ocenjevanju na terenu je sledila selekcija na osnovi
fotografij. Izbira ni bila enostavna, saj člani komisije
iz leta v leto opažamo, da se skrb za lepo urejeno
okolje zmanjšuje. Čeprav živimo v razvitem svetu, pri
nekaterih posameznikih še vedno opažamo malomaren
odnos - zapuščene kmetije, hiše, odpadke in smeti, ki jih
je mogoče najti tudi v obcestnih jarkih. Naredimo našo
občino čistejšo in (še) lepšo!«
* Patricija Thaler: »Kljub letošnji ekstremni vročini
se cvetlice in okrasni grmiči, predvsem pa vi - ljubitelji
slednjih - niste dali. Skrbeli ste zanje v mejah danih
možnostih ter po svojih najboljših močeh. Zato ste v
letošnjem letu vsi zmagovalci in vsem veljajo iskrene
čestitke. Ker pa moramo izbrati najboljšega med
najboljšimi, smo naredili tudi to. Vendar ste, kot že
navedeno, za člane ocenjevalne komisije vsi najboljši.«
Želimo vam prijetno branje!

Člani ocenjevalne komisije in organizacijskega odbora

In kdo so letošnji nagrajenci?

Kategorija 'stanovanjske stavbe':
Priznanja so prejeli:
* V KS Rače: • družina Dolenc, Delavska ulica 13
• družina Firbas Mihurko, Delavska ulica 18 • družina
Šprager, Delavska ulica 20 • Marija, Franc Florjančič,
Ul. bratov Turjakov 21 • družina Rižner, Cesta talcev 13
• družina Štern-Kralj, Grajski trg 10 • družina Tomanič
- Renčelj, Ptujska cesta 72 • Veronika Krajnc, Ptujska
cesta 59 • družina Vihar, Ob potoku 51 • Marija Jelšek,
Mariborska c. 19 • družina Turk, Mariborska c. 49 a
• Zofija Lesjak, Gortanova ul. 16 • družina Hergan, Zg.
Gorica 16 • družina Kline, Spodnja Gorica 18b • Marta
Salaj, Zg. Gorica 23 • Mirica Mlakar, Podova 23 • družina
Lah - Furek, Podova 29;
* V KS Fram: • družina Petek, Turnerjeva ulica 68
• Zofka Jelenčič, K ribniku 3 • družina Kužner, K ribniku 6
• Leopoldina Razboršek, K ribniku 4 • družina Erhatič,
V gaj 26 • družina Lep, Kopivnik 63 • Štefan Marčič,
Kopivnik 8 • Jožica Vajngerl, Andrej Kmetič, Kopivnik
12 • Zdenka Kerle, Loka pri Framu 4 • družina Fric Šlamberger, Planica 24 • družina Gradišnik - Žižek, Strma
ulica 49 • Anica Šoštarič, Tajna 4 • družina Majhenič,
Ješenca 2i • Lilijana Hojnik, Ješenca 49a.
Kategorija 'poslovni družbeni objekti':
Priznanja so prejeli:
• Prostovoljno gasilsko društvo Fram, Turnerjeva ulica
105 • Prostovoljno gasilsko društvo Podova, Podova 32
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• Maro Avto d.o.o., Ulica bratov Turjakov 7 • Župnišče
Rače, Ptujska cesta 6.
Kategorija 'kmečka dvorišča':
Priznanja so prejeli:
• kmetija Brezner, Ješenca 18 • kmetija Fingušt, Zg.
Gorica 3 • kmetija Frešer, Kopivnik 9 • kmetija Lešnik,
Ranče 175 • kmetija Štern - Krajnc, Tajna 35 • kmetija
Mohorko, Zg. Gorica 8 • sadjarska kmetija Krepfl,
Mariborska c. 18.
Najvišji priznanji v kategoriji stanovanjske stavbe
sta prejeli
• Frida Knafelj iz Ješence 47 in
• družina Repnik iz Kopivnika 24 b.

Nagrajenka (v kategoriji 'stanovanjske stavbe') iz Ješence 47
(Frida Knafelj)

Nagrajenka (v kategoriji 'stanovanjske stavbe') iz Kopivnika 24b
(družina Repnik)

Za glasbeno bogato in odmevno vzdušje so s svojim
nastopom poskrbeli člani Tamburaškega orkestra
Cirkovce. V preddverju Bele dvorane gradu Rače pa
so spretne roke članic ročnodelskega krožka Rače že
tradicionalno na ogled postavile svoje unikatne in lepe
izdelke, v katerih se prav tako na svojevrsten način
odraža življenjski utrip tukajšnjega kraja in ljudi.
Družabno srečanje se je nadaljevalo z domačo kulinarično
pogostitvijo, ki ga je pripravilo Društvo podeželskih žena
'Klasje' Rače.
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Tudi v prihodnje želim, da vas projekt navdušuje in
motivira z uspehi ter razveseljuje s pozitivno energijo.
Tanja KOSI
Novice št. 60 - 4/2013; december 2013

