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Spoštovane občanke, spoštovani občani!
Počasi se končuje nekoliko nenavadna zima. December skoraj brez snega, potem 

'pomladni' januar, za tem pa zelo mrzel in snega poln februar, ki se je zaključil s 
'polarnim' mrazom. Zato vsi komaj čakamo, da se začne pomlad, da bomo lahko 
kaj postorili okoli hiše, mi, ki smo ujeti v delo občine, pa komaj čakamo, da lahko 
intenzivno začnemo z deli na projektih, ki smo si jih začrtali s sprejetjem proračuna.

Stopili smo v pomembno in investicijsko leto in istočasno v zadnje leto tega mandata. 
V proračunu smo si zastavili velike načrte, ki jih želimo uresničiti za potrebe vseh nas, 
saj želimo, da občina ostane prijetna in prijazna za bivanje vseh občanov in občank 
občine Rače-Fram. Naj poudarim nekaj večjih del, ki nas čakajo v tem letu na področju 
investicij. V letu 2018 načrtujemo začetek izgradnje čistilne naprave, za katero smo v 
letošnjem letu planirali 1,800.000,00 €. Za investicijo v novo ČN Rače pričakujemo 
tudi 1,500.000,00 € nepovratnih kohezijskih sredstev, za katere je dal zeleno luč 
Razvojni svet Podravske regije, sedaj pa sledi usklajevanje z resornim ministrstvom in 
na koncu še sklep vlade. Iz izkušenj vemo, da ti postopki navadno trajajo zelo dolgo 
in ker so letos sredi leta državnozborske volitve, se nam lahko zgodi, da bomo zgoraj omenjena soglasja dobili že od 
nove vlade, kar seveda lahko zamakne začetek izgradnje nove čistilne naprave. Pravila so namreč taka, da v primeru 
sofinanciranja s strani države ne smeš začeti z investicijo, preden nimaš ustreznih sklepov ustreznih državnih organov 
in pogodbe o sofinanciranju. Zato smo tudi planirali izgradnjo ČN Rače med leti 2018 in 2020. 

Za rekonstrukcijo občinskih cest je predvidenih 450.000,00 €, za izgradnjo pločnikov pa planiramo 500.000,00 €. 
V del teh sredstev je planiran tudi hodnik - pločnik za pešce čez nadvoz preko avtoceste, za katerega že tretje leto 
pridobivamo potrebno dokumentacijo (zatika se pri pogojih in soglasjih DARS). Nadaljevali bomo tudi s širitvijo 
kanalizacijskega omrežja in sicer v delu naselij Morje in Ješenca; v drugem delu naselja Ješenca in na Požegu pa 
planiramo izgradnjo kanalizacije v letu 2019. Večja investicija v letu 2018 je tudi obnova objekta Turner, ki smo se je 
lotili z namenom zadovoljitve prostorskih potreb OŠ Fram; v objektu Turner bodo namreč 'klasični' učilnici, garderobe, 
gospodinjska učilnica in kabinet. Gradnjo smo poimenovali 'obnova' objekta Turner in tako smo jo tudi začeli, saj nismo 
dobili kulturno-varstvenega soglasja za kompletno rušitev stavbe. V teku gradnje oziroma obnove pa se je pokazalo, da 
so zidovi (predvsem zaradi vlage) v tako slabem stanju, da smo na koncu vseeno porušili celoten objekt. Zaradi takšnega 
načina 'gradnje' bo investicija dražja, sam objekt, ki bo sedaj v kompletu novogradnja, pa bo precej bolj funkcionalen in 
varčen, kot bi bil v primeru njegove obnove.

Naštete investicije so samo večje investicije v letu 2018, pozabili pa nismo tudi na druge dejavnosti. Tako je v 
letu 2018 planiranih nekaj več sredstev za delovanje društev, za kmetijstvo, šport, subvencije za samozaposlitev, za 
investicijsko vzdrževanje in opremo v osnovnih šolah, iz 30 na 40 evrov na mesec smo povečali žepnine za dijake in 
študente, nadaljevali bomo z obnovo naravne in kulturne dediščine, svojemu namenu pa bi v letu 2018  čim prej radi 
predali degustacijsko-promocijsko sobo, ki jo urejamo v gradu. Tudi za to investicijo imamo že več kot osem mesecev 
obljubljena nepovratna sredstva, ker pa ne dobimo pogodbe o sofinanciranju, investicija stoji.

V času, ko boste v roke dobili to številko občinskih Novic, bosta odhajajoča zima in prihajajoča pomlad ravno opravljali 
'primopredajne posle'. Pomlad pomeni brstenje, prinaša več blagodejnega sonca v naravo in v nas se vrača življenjska 
energija. Po svojih najboljših močeh jo usmerimo v dobro – v dobro za nas same in za skupnost, katere del smo. 

Z lepimi pozdravi in srečno!

ŽUPANOV UVODNIK

NOVICE  OBČINE  RAČE-FRAM

Branko LEDINEK, 
župan
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POZDRAV IZ NAŠEGA UREDNIŠTVA
Spoštovane bralke in spoš-

tovani bralci Novic, pred vami 
je prva številka našega glasila 
v letu 2018. Ko na polovici 
meseca februarja pišem te 
vrstice, je po enem najtoplejših 
januarjev zima šele prav prišla 
v naše kraje. Tudi napoved, da 
kurenti preženejo zimo, ne drži 
več popolnoma, saj so jo letos 
priklicali. Seveda upam, da se 
ne bo zadržala predolgo in bo 

v marcu, ko boste prebirali te vrstice, v zraku že močno 
čutiti vonj pomladi. Tedaj bodo za nami tudi že zimske 
olimpijske igre v Južni Koreji. Kot kaže, bomo lahko 
zadovoljni ob uspehih naših športnikov. A grenak priokus 
v zvezi z izbiro nosilca zastave na otvoritvi bo ostal. 
Nekateri 'Slovenceljni' so spet pokazali svojo veličino, ko 
lahko kot anonimneži pisarijo, kar se jim zljubi. Nekdo, 
ki nima poguma podpisati se pod svoj tekst z imenom 
in priimkom, naj raje ne piše. Zato pa so vsi prispevki v 
naših Novicah podpisani z imeni avtorjev.

Prehod v novo leto je pogosto čas najrazličnejših 
zaobljub. Baje naj bi bilo posameznikov, ki si jih 
postavijo, vsako leto kar okoli 45 odstotkov (in še 17 
odstotkov tistih, ki si jih postavijo pogosto, a ne vsako 
leto). Žal pa statistika ni na strani novoletnih zaobljub, 
saj kaže, da jih večina ne izpolni (tistih, ki jim to uspe, je 
le 8 %). Moj namen seveda ni, da bi ugotavljal, v katero 
skupino morebiti spadate vi ali vam celo solil pamet, bom 
pa vesel, če boste o tem vsaj malo razmislili. 

Današnji mediji nas neprestano zasipavajo z reklamami, 
med katerimi jih je vedno več za razno razne prehranske 
dodatke, pa zdrav način življenja, svetovni splet ponuja 
takšne in drugačne rezultate raziskav. Pri tem pa nikoli 
zagotovo ne vemo, ali se na zapisano in povedano lahko 
zanesemo. So pa vse te reklame in ponudbe zelo dobro 
usmerjene, saj ponudniki natančno vedo, da bi večina ljudi 
rada izboljšala svoje počutje s kakšno čarobno tabletko, 
praškom ali napitkom. In ljudje seveda veselo kupujemo 
vse mogoče in če ugotovimo, da nam 'čarobna tabletka' ni 
nič pomagala, že ima ponudnik pripravljeno novo različico 
rešitev za domala vse naše tegobe. In tako se lahko v 
začaranem krogu vrtimo od novega do starega leta …

In zakaj si ljudje večino zaobljub postavijo ob začetku 
leta, čeprav bi to lahko storili kadarkoli? Novo leto ima 
pač najmočnejši simbolični pomen, ko skušamo neuspešno 
zastavljene cilje pustiti za sabo in si izbrati nov začetek, si 
dati novo možnost. S tem v bistvu ni nič narobe, ne moremo 
pa pričakovati, da bo z novim letom vse drugače. Bolj kot to, 
kdaj si bomo postavili nove cilje oz. startali na pot do njihove 
uresničitve, je pomembno to, kakšne cilje smo izbrali. Najprej 
moramo jasno in natančno ugotoviti, kaj pravzaprav želimo 
doseči. Ko imamo odgovor na to vprašanje, naredimo načrt, 
kako bomo zastavljene namere udejanjili v praksi; pri tem 
je pomembno, da si postavimo kratkoročne in dolgoročne 
cilje. Ti naj ne bodo preveč enostavni, saj hitro izgubimo 

motivacijo, pa tudi ne previsoki, saj nas lahko demotivirajo, 
če jim ne moremo slediti. Izberimo si torej takšne cilje, 
za katere verjamemo, da smo jih sposobni doseči, vendar 
se moramo za to tudi močno potruditi. In nikar si ne 
postavljajmo preveč ciljev naenkrat. S tem namreč tvegamo, 
da ne bomo dosegli nobenega.

Če ste si za leto 2018 že zastavili kakšne cilje ali pa 
navdih za to še iščete, je morda prav prihajajoča pomlad 
pravšnja priložnost za to, da bi lahko poskušali kaj 
spremeniti na bolje. Dnevi se daljšajo, sonce postaja 
toplejše in narava se prebuja. Zagotovo vsak izmed nas ob 
tem dogajanju začuti neko novo, dodatno energijo. In prav 
je, da to energijo čim bolj koristno porabimo. Če imate 
vrtiček, sadovnjak ali vsaj zelenico, potem spomladanskih 
opravil ne bo zmanjkalo kar tako. Če naštetega nimate, pa 
lahko uživate v prebujajoči se naravi na druge načine – 
na sprehodih, lahko kolesarite ali se pridružite kakšnemu 
društvu, ki organizira rekreacijo. Pri tem vam je lahko za 
vzor tudi naš sokrajan, Bojan Papež, ki je pred nedavnim 
z res veliko truda zmagal v TV šovu hujšanja. Želim mu, 
da čim dlje ohrani svojo postavo.

Sam se že štiri desetletja aktivno ukvarjam s pla-
ninstvom. Nemogoče je našteti vse prehojene poti in vse, 
kar sem doslej doživel v naravi in gorah. Preprosto je z 
leti planinstvo postalo del mojega življenja in seveda tudi 
življenja moje družine. Zato velja razmisliti, ali ni prav 
narava tista, ki jo v hitrem vsakdanjem tempu pogrešate. 
Preživljanje prostega časa v njej namreč prinese mnoga 
nova in prijetna spoznanja. 

Planinstvo in pohodništvo sta odlični fizični aktivnosti, 
ki povrh vsega prinašata nepozabne spomine. Ustvarjata 
priložnosti za umiritev in oddih od stresnega sveta. Prav 
tako pa nas učita pomembnih življenjskih resnic.

Veliko jih je hodilo pred nami
Vsakič, ko hodimo, smo lahko hvaležni za tiste, ki so 

nam naredili in utrdili pot pred nami. Tudi v življenju 
bi morali vedno hoditi s hvaležnostjo za trdo delo naših 
prednikov, da smo lahko, kjer smo.

Veliko jih bo hodilo za nami
Nismo prvi in ne zadnji, ki hodijo po poti, plezajo po 

gori in občudujejo razgled. Medtem ko smo hvaležni za 
delo naših predhodnikov, čutimo tudi pomembno dolžnost 
do tistih, ki bodo hodili za nami. Da pustimo pot, goro 
in planet v boljšem stanju. Skrb za zanamce je izrednega 
pomena.

Vedno lahko spremenimo pot
Poti so vedno polne presenečenj. Morda smo imeli v 

načrtu določeno pot, pa se nenadoma pojavi priložnost, 
da gremo povsem drugje. Tudi v življenju imamo vedno 
na voljo možnost, da spremenimo smer, najdemo novo pot 
ter poslušamo intuicijo.

Uživanje v poti
Če smo osredotočeni le na končno destinacijo, bomo 

pozabili, da nas lepote obkrožajo ves čas. Poti so polne 
dolin, vrhov, dreves, rož in živali. Bodite hvaležni za vse, 
kar srečate in vidite na poti do vrha (hriba in življenja). 
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Spoštovani občani, spoštovane občanke!
Tudi za naslednjo številko občinskega glasila, ki bo predvidoma izšla na pragu poletja, vas prijazno vabimo, 

da v njej sodelujete s svojimi prispevki. Slednje, skupaj s fotografijami, posredujte na naslov našega uredništva 
najkasneje do vključno torka, 22. maja 2018 in sicer preko e-pošte: urednistvo.novic@gmail.com.

Uredništvo

Glasilo je tiskano v 2800 izvodih in ga prejmejo vsa gospodinjstva v občini Rače-Fram brezplačno. Prispevke, ki jih pošiljate za objavo, opremite z naslovom, 
navedite avtorja besedila in fotografij. Če pišete v imenu skupine ljudi - zavoda, društva, politične stranke in podobno, opremite dopis z žigom in podpisom 
odgovorne osebe. Poleg takega prispevka posredujte tudi računalniški zapis. 
Fotografije pošljite v posebni priponki po elektronski pošti (v JPG formatu) ali jih oddajte v obliki originala. 
Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja člankov in spremembe naslovov. Ponatis celote ali posameznih delov glasila je mogoč le s predhodnim pisnim 
dovoljenjem. Javno glasilo Novice Občine Rače-Fram je vpisano v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS, pod zaporedno številko 52.

NOVICE OBČINE RAČE-FRAM; javno glasilo
Letnik XXI, številka 77 - 1/2018; v Račah, marca 2018

Odgovorna urednica:   Simona ANTOLIČ
Uredniški odbor:   Jože BOBOVNIK, Simona NAPAST, Nataša JAMBROVIČ MARIN 
Jezikovni pregled:   Simona ANTOLIČ

Fotografije:                   Nepodpisane fotografije so posneli avtorji člankov.

Izdajatelj:                    Občina Rače-Fram, Grajski trg 14, 2327 Rače                          
Naslov uredništva:     Uredništvo Novic Občine Rače-Fram, 
     Grajski trg 14, 2327 Rače 
                                      tel.: 02 609-60-28, fax: 02 609-60-18
                                    e-mail: urednistvo.novic@gmail.com
                                 spletna stran: www.race-fram.si

Računalniški prelom:  Grafična forma HUTTER, Tržaška 34, 2000 Maribor

Tisk:                  Tiskarna ROJKO d.o.o., Ptujska c. 80, 2327 Rače

Tišina je najlepši zvok
Tišina v gorah, kjer ne slišimo prometa in hrupa, nas 

opomni, kako prijetna ter pomembna je, saj nam omogoča, 
da slišimo sebe in se umirimo.

Lahko gremo dlje, kot si mislimo
Hoja v hribe daje dve možnosti: doseči vrh ali se obrniti. 

Da dosežemo vrh, moramo hoditi naprej, v svojem ritmu. 
Tudi ko je življenje težko, je vse, kar lahko naredimo, da 
korakamo pokončno naprej.

Včasih se je potrebno ustaviti in zadihati
Včasih pa si je potrebno odpočiti. Telo ima svoje meje 

in potrebno ga je poslušati. Tako med hojo v hribe kot 
tudi sicer.

Gorivo je pomembno
Gore nas opomnijo, kako pomembno je, kaj dajemo 

vase. Če pijemo in jemo lahkotno in čisto hrano, bomo 
lažje prišli na vrh. Če jemo umetno in težko hrano, pa si 
bomo vzpon otežili.

Bremena na ramenih
Prav tako si lahko otežimo pot s težo bremen na hrbtu. 

Modri popotniki nosijo po poti le najnujnejše. Tako je tudi 

v življenju; za lahkotnost bivanja moramo nositi čim manj 
bremen in posedovati le najnujnejše.

Skrbni koraki
Pogled je vedno usmerjen v naslednji korak, včasih v 

dva ali tri naprej. Tako se izognemo nevarnostim. Tudi 
vselej v življenju bi morali biti zavestni vsakega svojega 
koraka in se zavedati, kam nas bo ta peljal. 

Starost je samo številka
Pohodniki so lahko otroci ali upokojenci. Tisti, ki imajo 

možnost in si želijo, bodo hodili, čeprav vsak v svojem 
ritmu. Živimo lahko kolikor in kadar želimo, ne glede na 
starost. 

Če lahko prehodiš goro, lahko narediš karkoli
Doseči vrh je fizični, mentalni in čustven uspeh. Motivira 

nas in opomni, da lahko v življenju z voljo dosežemo, 
karkoli si zadamo.

Najdite in izberite svojo pot, ki vas bo pripeljala do 
želenega cilja, verjemite vanjo in predvsem: uživajte na 
njej …

Jože BOBOVNIK
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IZ DELA OB^INSKE UPRAVE

Sprejet prora~un za leto 2018

Člani in članice Občinskega sveta Občine Rače-Fram so na svoji 24. redni seji, z dne 12. 12. 2017, med drugim 
obravnavali in sprejeli tudi občinski proračun za leto 2018.

Vsebina Odloka o proračunu Občine Rače-Fram za leto 2017 je bila objavljena v MUV, št. 34/2017, objavljamo pa 
jo tudi v vstavku (na sredini) tokratnih Novic. Vsem, ki jih občinske finance s podatki o načrtovanih virih in višinah 
prihodkov in odhodkov ter namenih predvidene porabe zanimajo podrobneje, pa vabimo, da se seznanijo z vsebino 
celotnega proračuna, ki je dostopna na spletni strani občine: www.race-fram.si.

OBČINA RAČE-FRAM

Branko Ledinek - novi predsednik SOS

Pri nas se je sestalo predsedstvo Skupnosti občin Slovenije in ustoličilo novega predsednika
Skupnost občin Slovenije (SOS) je organizacija, v katero se združujejo občine in mestne občine Slovenije. To 

reprezentativno združenje občin trenutno šteje 175 članic. Namen povezovanja občin je zasledovanje skupnega interesa 
pri opravljanju lokalnih zadev javnega pomena, ključni cilj pa sodelovanje z institucijami na različnih nivojih.

Glede na to, da skupnost sestavljajo po strukturi in velikosti različne občine, katerih županje/župani so pripadniki 
različnih političnih strank, je temu primerno organizirana. Znotraj skupnosti tako delujejo tri sekcije; to so: sekcija 
mestnih občin, sekcija občin s sedežem upravnih enot in sekcija ostalih občin. Zaradi širokega področja delovanja je 
delo znotraj organizacije razdeljeno med različne komisije in delovne skupine (npr. komisijo za pravna in zakonodajna 
vprašanja, komisijo za proračun in finance, komisijo za gospodarske javne službe ipd.).

Najvišji organ odločanja je skupščina, ki jo sestavljajo župani vseh občin članic. Seje skupščine sklicuje in vodi 
predsednik, ki je izvoljen na skupščini. Predsednik tako zastopa in predstavlja Skupnost občin Slovenije.

Po v preteklem letu izvedeni volilni skupščini je Bela dvorana gradu Rače konec letošnjega januarja gostila sejo 
predsedstva SOS, na kateri je vodenje Skupnosti občin Slovenije prevzel naš župan, Branko Ledinek. 

Kot predsednik Skupnosti občin Slovenije bo tako skliceval in vodil seje skupščine, skliceval in vodil seje predsedstva 
ter usmerjal, usklajeval in nadzoroval delo generalne sekretarke ter strokovnih služb povezave.

mag. Zorica ZAJC - KVAS,
direktorica OU

Foto: Simona Antolič

Želje in ljubezen so krila za velika dela.
(Goethe)

Besede so pal~ki, dejanja velikani.
({vicarski pregovor)
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KOMUNALNO - CESTNO GOSPODARSTVO

Letno poro~ilo o pitni vodi za javni sistem oskrbe s pitno vodo v
ob~ini Ra~e-Fram za leto 2017

Uvod
Režijski obrat Občine Rače-Fram upravlja z lokalnimi vodovodnimi sistemi (LVS): LVS Morje, LVS Ranče in LVS 

Fram, ki oskrbujejo s pitno vodo okrog 4600 uporabnikov in distribuirajo v omrežje okrog 150.000 m3 vode na leto. 
Območje se oskrbuje s pitno vodo iz skupno štirih vodnih virov (Menart, Eberli, Raščenkove toplice in Dominek; slednji 
trenutno ni v uporabi). Skupna izdatnost vodnih virov je cca 26 l/s. Vodo skladiščimo v skupno šestih vodohranih: Jug 
Ranče, Nacek Planica, Lepi vrh Kopivnik, Strehar Morje, Pečovnik Fram in novi vodohran Fram.  

V okviru notranjega nadzora in spremljanja stanja oskrbe s pitno vodo ima Režijski obrat Občine Rače-Fram z 
Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano sklenjeno Pogodbo o vzorčenju pitne vode. Na osnovi prejetih 
analiz (mikrobiološke se izvajajo vsaj enkrat mesečno, kemijske pa enkrat letno) s strani Nacionalnega laboratorija za 
zdravje, okolje in hrano se v primeru neskladnosti pitne vode izvajajo ustrezni dezinfekcijski ukrepi. Notranji nadzor je 
vzpostavljen na osnovah HACCP sistema, ki omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih aneksov, 
ki lahko predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi, in določa izvajanje potrebnih ukrepov ter vzpostavljanje 
stalnega nadzora na tistih mestih oskrbe s pitno vodo, kjer se tveganja lahko pojavijo.

Ob notranjem nadzoru na osnovi HACCP sistema nadzira kakovost pitne vode tudi Nacionalni laboratorij za zdravje, 
okolje in hrano (NLZOH) z državnim monitoringom.

Zdravstveno ustreznost in skladnost pitne vode smo v okviru notranjega nadzora, monitoringa pitne vode in internega 
nadzora ocenjevali na podlagi opravljenih mikrobioloških, fizikalno kemijskih preskušanj in terenskih meritev v skladu 
s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/9 in 74/15). 

Rezultati mikrobioloških in fizikalno kemijskih preskušanj so prikazani v tabelah, ki sledijo. 

1. Javni sistem oskrbe s pitno vodo 

1.1 LV Morje
Vodovodni sistem Morje se napaja iz vodnega vira 'Raščenkove toplice'.  Oskrbovalno območje zajema naselja: Planica, 

Kopivnik, del naselja Loka pri Framu, del naselja Morje. S pitno vodo se iz vodovodnega sistema LV Morje oskrbuje 
okrog 218 odjemalcev (gospodinjstev). Dezinfekcija pitne vode se je opravljala s kloriranjem vode (dezinfekcijsko 
sredstvo NaOCl), drugih postopkov priprave pitne vode ni. V celotnem sistemu prevladuje podzemni izvirski tip pitne 
vode.

1.2 LV Ranče
Vodovodni sistem Ranče oskrbuje s pitno vodo 115 gospodinjstev. Vodovodni sistem se napaja iz  vodnega vira 

'Menart'. V sistemu prevladuje podzemni izvirski tip pitne vode. Dezinfekcija pitne vode se je opravljala s kloriranjem 
vode (dezinfekcijsko sredstvo NaOCl).

1.3 LV Fram
Vodovodni sistem Fram oskrbuje s pitno vodo 1.385 gospodinjstev. Vodovodni sistem se napaja iz dveh vodnih virov: 

'Eberli' in 'Dominek'. Oskrbovalno območje zajema naselja: Fram, del naselja Morje, del naselja Bukovec, Ješenca, 
Požeg, del naselja Rače. V sistemu prevladuje podzemni izvirski tip pitne vode. Dezinfekcija pitne vode se je opravljala 
s kloriranjem vode (dezinfekcijsko sredstvo NaOCl).

2. Analize - notranji nadzor

Vodovod MKB
skupaj

MKB 
neskladni

MKB - ime 
neskladnega 
parametra

MKB - 
zdravstveno 
neustrezni

KEM 
skupaj

KEM
neskladni

KEM – ime 
neskladnega 
parametra

KEM – 
zdravstveno 
neustrezni

LV Morje
12 2 KB 0 1 0 - 0

LV Ranče
12 0 - 0 1 0 - 0

LV Fram 28 6
KB, CP,

Št. mikroorganizmov 
22°C, 37°C

0 2 0 - 0

Pojasnilo: Ugotovljena neskladja analiz rednega internega nadzora nakazujejo pomanjkljivo izpiranje internega hišnega omrežja v času 
vzorčenja oz. dotrajanost omrežja. Gre za neskladja zaradi indikatorskih parametrov, ki zgolj nakazujejo na morebitni neustrezni vzorec.  
V času odvzema vzorcev, v sklopu analiz notranjega nadzora, so bili vsi odvzeti vzorci zdravstveno ustrezni.
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Na osnovi odvzetih kontrolnih vzorcev notranjega in državnega monitoringa je bilo ugotovljeno, da na javnem 
primarnem in sekundarnem omrežju ni bilo neskladij. V veliko primerih je vzrok za razvoj  mikroorganizmov, ki so 
škodljivi zdravju, zastajanje vode v neustrezno izvedeni vodovodni napeljavi v starejših in dotrajanih objektih. Vzrok 
nastalih neskladij je v pomanjkljivo izvedenih ali slabo vzdrževanih hišnih internih omrežij.  

Upravljavci internih omrežij, predvsem šole in vrtci, so seznanjeni s postopki spiranja (kdaj in kako) vodovodne 
napeljave. V vseh primerih je šlo za manjša neskladja, ki niso predstavljala nevarnosti za zdravje uporabnikov.

3. Državni monitoring

Vodovod MKB
skupaj

MKB 
neskladni

MKB - ime 
neskladnega 
parametra

MKB - 
zdravstveno 
neustrezni

KEM 
skupaj

KEM
neskladni

KEM – ime 
neskladnega 
parametra

KEM – 
zdravstveno 
neustrezni

V Morje
5 2 KB, EC 0 0 0 - 0

LV Ranče
4 3 KB 0 0 0 - 0

LV Fram
5

        
3 KB 0 0 0 - 0

Posamezni odvzeti vzorci pitne vode, ki so bili vzorčeni v okviru državnega monitoringa na javnem vodovodnem 
omrežju, so bili neskladni z zahtevami, ki jih določa Pravilnik o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 
25/09 in 74/15). V teh primerih smo izvajali ukrepe v skladu z določili HACCP-a. V času odvzema vzorcev, v sklopu 
analiz državnega monitoringa, so bili vsi odvzeti vzorci zdravstveno ustrezni.

V kolikor je bila ugotovljena neskladnost v zasebnih hišnih omrežjih, smo kot  upravljavec javnega vodovodnega 
omrežja lastnika obvestili o neskladnosti vzorcev, pozvali k dezinfekciji in izpiranju sistema ter poučili o postopkih 
dezinfekcije ter priprave pitne vode v skladu s spletnimi navodili NIJZ RS.

4. Zaključek 
Kakovost pitne vode v javnem vodovodnem omrežju, ki jo je v letu 2017 dobavljal Režijski obrat Občine Rače - 

Fram, ocenjujemo kot zdravstveno ustrezno. 
Posamezna odstopanja so se pojavila v zasebnih vodovodnih sistemih ter v internih hišnih priključkih javnega 

vodovodnega omrežja, zato smo pozvali uporabnike zasebnih sistemov k priključitvi na javno vodovodno omrežje v 
upravljanju Režijskega obrata Občine Rače-Fram. Obstoječe uporabnike javnega vodovodnega omrežja v upravljanju 
Režijskega obrata Občine Rače-Fram pa smo pozvali k sanaciji hišnega omrežja.

Ugotavljamo, da sta sistem HACCP in njegovo izvajanje ustrezno vzpostavljena.
Poročilo pripravila: 

Samo RAJŠP, Mateja FREŠER

Z novimi cilji v pomlad

Tako v lanskem decembru kot letošnjem januarju je mila 
zima omogočala skoraj nemotena dela na komunalnem 
področju in ko smo že po tihem pričakovali, da bodo 
izvajalci zimske službe ostali brez dela, je v februarju, 
ko nastaja ta zapis, na tem področju zares zelo pestro. 
Snežna odeja je pobelila hribe in doline ter s tem pričarala 
nasmeh na usta tistim najmlajšim, mnogim drugim pa 
take vremenske razmere niso ravno pri srcu. Kakorkoli že: 
izdatnost vodnih virov skozi leto je v veliki meri odvisna 
prav od snežnih padavin, saj postopno taljenje snega 
počasi, a vztrajno namaka zemljino, medtem ko neurja 
z obilnimi, a kratkotrajnimi padavinami le površinsko 
navlažijo zgornjo plast zemlje.

V prihajajočih spomladanskih mesecih bodo napori 
vloženi v sanacije lokalnih in krajevnih cest, krpanje 

udarnih jam, mrežastih asfaltnih razpok, nujna popravila 
obcestnih bankin, gramoziranje makadamskih cest ter 
čiščenje obcestnih jarkov in prepustov. Zaradi padavin v 
zimskem času je zemljina precej razmočena, kar se kaže s 
sprožitvijo zemeljskih plazov, ki na posameznih odsekih 
ogrožajo lokalne ceste. Nekatere sprotno saniramo sami 
(v sklopu režijskega obrata), večje plazove pa sanirajo 
zunanji izvajalci.

Po sprejetju občinskega proračuna za leto 2018 aktivno 
pripravljamo popise za predvidene investicije na področju 
komunale. Ob navedenih rednih vzdrževalnih delih in 
priklopih objektov na javno vodovodno in kanalizacijsko 
omrežje bomo sredstva namenili tudi asfaltiranju in 
preplastitvi krajših odsekov lokalnih cest in rekonstrukciji 
lokalnih cest. Sredstva so rezervirana tudi za vzdrževanje 
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javne razsvetljave, kar zajema prestavitev odmernih mest, zamenjavo dotrajanih lesenih drogov, ureditev katastra GJI 
(posnetek vseh svetilk javne razsvetljave) ter postopno dokončanje širitve omrežja na odsekih, kjer so bili v preteklih 
letih (v sklopu širitve kanalizacijskega, optičnega in plinovodnega omrežja) položeni zemeljski vodi za potrebe širitve 
javne razsvetljave. Seveda bodo na novem omrežju montirane zgolj svetilke, ki so v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih 
svetlobnega onesnaževanja okolja.

Z vidika investicij bo na komunalnem področju v letu 2018 največji zalogaj izgradnja nove čistilne naprave v Račah. 
Investicija se bo izvajala predvidoma v letih 2018 do 2020, vključno s poskusnim obratovanjem. V občinskem proračunu 
za leto 2018 je za izgradnjo čistilne naprave predvidenih 1,838.500,00 EUR. 

Strošek izgradnje hodnikov za pešce in rekonstrukcije 
občinskih cest je planiran v skupnem znesku 950.000,00 
EUR. Za izgradnjo glavnih primarnih kolektorjev za 
odpadne vode s črpališči in povezovalnega tlačnega 
voda v naselju Ješenca-Požeg (začetek širitve omrežja 
je odvisen tudi od izdaje gradbenega dovoljenja in 
samega razpisa) ter za širitev javne kanalizacije v Morju 
– 4. faza je v letu 2018 predvidenih skupno 400.000,00 
EUR. Z okoljskega vidika bo izvedba fekalnih kanalov 
pomenila korak naprej, saj obstoječe stanje z odtekanjem 
neprečiščenih odpadnih vod v odprte vodonosnike ni v 
skladu z veljavno uredbo, obenem pa povzroča ogromno 
nejevolje (zaradi neprijetnih vonjav v sušnih poletnih 
mesecih) pri občanih. 

Pozabiti ne smemo tudi na zelo pomembno področje, 
tj. oskrbo s pitno vodo; za tovrstne investicije je v 
letošnjem proračunu predvidenih 160.000,00 EUR. 
Sredstva so namenjena zamenjavi dotrajanih vodovodnih 
cevi, sanaciji vodohrana Strehar ter izgradnji dodatnega 
napajalnega transportnega voda Planica (Eberlov izvir) – 
Fram (vodohran Pečovnik). 

Simulacija čistilne naprave v Račah po predvideni rekonstrukciji

Zaradi pomanjkanja klasičnih grobnih polj na 
pokopališču v Framu so letos predvideni tudi ureditev 
odvodnjavanja ter planiranje in izravnava zemljišča (plato 
med zgornjim in spodnjim delom pokopališča) za potrebe 
ureditve novih grobnih polj za klasične grobove. 

Navedli smo zgolj tiste večje investicije na področju 
komunale, ob njih pa se bo seveda tudi v  letu 2018 zvrstilo 
še precej manjših, ki so prav tako potrebne in pomembne.

V spomladanskih mesecih bomo obnovili talno in po 
potrebi vertikalno prometno signalizacijo, s poudarkom 
na okolici šol, vrtcev in drugih javnih zavodov na območju 
naše občine.

Na ekološkem področju se bomo ukvarjali s čiščenjem 
in urejanjem okolja. Kot vsa leta doslej, bo tudi letos 
v začetku meseca aprila (predvidoma 7. 4. 2018) 
organizirana sobotna čistilna akcija, katere primarni 
pomen je pobiranje in odstranjevanje raznih odpadkov 
z javnih površin na območju občine, obenem pa tudi 
ozaveščanje in spodbujanje zavedanja pomena čistega 
okolja.
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KMETIJSTVO

Strokovna ekskurzija v Prekmurje in na Gori~ko

Informacije

•	 Spremenjen obratovalni čas Zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov Rače
Od 15. marca 2018 bo spremenjen urnik obratovanja Zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov Rače. 
Center bo ponovno odprt ob sredah med 13. in 18. uro ter vsako soboto (razen praznikov) med 8. in 13. uro. 
Sprememba velja do preklica ali objave v naslednjem glasilu. 
Vsi uporabniki zbirnega centra so se na zbirnem centru dolžni izkazati z veljavnim osebnim dokumentom 
in zadnjim plačanim odrezkom podjetja Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. (kot dokazilo o vključenosti 
gospodinjstva v sistem odvoza komunalnih odpadkov); v nasprotnem primeru odlaganje ločenih odpadkov ni 
možno. Vsi podjetniki so dolžni v lastni režiji poskrbeti za odlaganje odpadkov iz dejavnosti!
Vljudno naprošamo vse občane, da upoštevajo ločeno zbiranje odpadkov in da ob zabojnikih na različnih 
lokacijah občine ne puščajo oz. odmetavajo vreč z mešanimi gospodinjskimi odpadki, kar je pereča težava na 
večini lokacij. 
Naj ponovno poudarim, da je vsakršno puščanje odpadkov pred zbirnim centrom za ločeno zbiranje odpadkov 
ter odlaganje odpadkov v in pred jamo (pri zbirnem centru) strogo prepovedano. 

•	 Kosovni in gospodinjski odpadki ne sodijo na deponijo pri pokopališču Fram!
Ponovno apeliramo tudi na vse, ki po večkratnih opozorilih še vedno odlagajo kosovne in gospodinjske 
odpadke na deponijo pri pokopališču Fram, da tega nikakor ne počnejo, saj je deponija namenjena zgolj 
svečam in odpadlemu cvetju s pokopališča! 

•	 Opozorilo lastnikom in sprehajalcem psov
Vse lastnike in sprehajalce psov opozarjamo, da so dolžni pasje iztrebke z javnih površin sprotno očistiti!

Pripravil: Samo RAJŠP

Občine Rače-Fram, Hoče-Slivnica in Miklavž na 
Dravskem polju, Mariborska razvojna agencija in 
Kmetijsko gozdarski zavod Maribor smo novembra 2017 
v sklopu projekta 'Samooskrba Podravja' organizirali 
skupno strokovno ekskurzijo v Prekmurje in na Goričko.

Najbolj močno zastopana je bila prav naša občina: 
kmetje - ponudniki lokalne tržnice, predstavnica 
Kmetijske zadruga Rače in ostali pomembni akterji. 
Vsebinsko bogato predstavitev kmetijstva in razvoja 
podeželja  je izvedla Manca Kovačec iz Kmetijsko 
gozdarskega zavoda Maribor.

Obiskali smo: 
• kmetijo Jože Puhan, Gederovska ul. 40, Černelavci 

(voden ogled predelave mesnih izdelkov  in degustacija)
Na kmetiji v Černelavcih imajo proizvodnjo prašičev, 

klavnico, pridelujejo tudi zelenjavo. Delajo vsi člani 
kmetije, saj imajo poleg osnovne kmetije še turistični 
objekt v Bogojini. Med tednom so na kmetiji, čez vikend 
pa večinoma v objektu za turizem. Kar pridelajo na 
kmetiji, tu ponudijo gostom. 

Degustacija mesnih izdelkov kmetije Puhan

Puhanovi imajo tudi dva hektara vinogradov. Polovico 
vina ustekleničijo v buteljke, nekaj pa ga imajo za 
degustacijo. Na turistični kmetiji ponujajo pristne in zelo 
okusne prekmurske jedi; za prepoznavnost slednjih skrbi 
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tudi Društvo za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot, 
v okviru katerega je znana blagovna znamka 'Diši po 
Prekmurju';

 
• kmetijo Vegi Marija, Žitkovci 23, Dobrovnik 
Na majhni kmetiji, ki ne zagotavlja preživetja niti za 

eno delovno mesto, se je lastnica odločila za peko kruha, 
pekovskega peciva in slaščic na tradicionalni način. Znana 
je predvsem po peki značilnih prekmurskih perecov in 
domačega kruha.

Tradicionalni prekmurski pereci kmetije Vegi   

Vse pohvale za pogumno turistično potezo;

• kmečko sirarno 'Gorički raj'
V vasici Ratkovci od julija 2010 deluje prva kmečka 

sirarna na Goričkem – 'Gorički raj', ki jo vodi Valentina 
Šeruga Lazarovski, po izobrazbi veterinarka, z možem 
Vančem Lazarovskim.

Imata okoli 40 koz in ovc, kravje mleko pa odkupujeta 
od vaških rejcev. Delata jogurte, sire, skuto, smetano in 
sirotko. 

Kmečka sirarna Gorički raj

V sirarni pripravljata mlečne izdelke iz kravjega, 
ovčjega in kozjega mleka. Dnevno predelata tudi do 700 
litrov mleka;

• Lendavske gorice, ki smo jih najlepše videli z 
razglednega stolpa 'Vinarium'

Stolp, ki je zelo turistično oblegan, je visok 53,5 m, 
ponuja pa čudovit 360° pogled na barvito pokrajino, ki 
sega od Lendavskih goric, kjer je stolp ponosno postavljen, 
pa vse tja do porečja Mure, in zajame prekrasen razgled 
na ravnice in gričevja Slovenije, Madžarske, Hrvaške in 
Avstrije; 

• podjetje Ocean Orchids na skrajnem severovzhodnem 
delu Slovenije, ki zaposluje 40 ljudi in se ponaša z 
10-letnim uspešnim delom. Gre za podjetje, kjer vzgojijo 
kar 2 milijona orhidej letno. Ponudbo so obogatili še s 
koščkom barvite tropske divjine – vrtom tropskih rastlin, 
ki se nahaja poleg proizvodnih površin podjetja. 

Tropski vrt Ocean Orchids

Spoznali smo veliko novega, zanimivega, vrednega 
spoštovanja in posnemanja. Udeleženci iz vseh treh občin 
smo si bili enotni, da je strokovna ekskurzija v celoti 
uspela.

Hišna dobrodošlica v gostilni 'Pri Lujzi' 
je še enkrat več potrdila gostoljubnost domačinov

Udeleženci iz treh občin smo bili navdušeni nad 
strokovno ekskurzijo • vse foto: Patricija Thaler

Slovenija je majhna, a ponuja ogromno. Take in 
podobne ekskurzije so odlična priložnost, da se ljudje 
medsebojno spoznamo in povežemo ter dober glas 
ponesemo v deveto vas.

Pripravila: Tanja KOSI
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TURIZEM

Romanti~ni boži~ na
grajskem dvori{~u

Ob klicu novinarke v mesecu decembru lani, da ima 
namen napisati članek o prireditvi 'Romantični božič na 
grajskem dvorišču/2017', je presenetilo njeno vprašanje, 
ali je ta božični sejem tradicionalna prireditev in če, 
katera po vrsti? Njeno vprašanje nas je spodbudilo, da 
osvežimo spomin na zgodovino sejma. Ugotovili smo, 
da je sejem prav decembra 2017 obeležil 10. obletnico, 
zaradi česar mu lahko brez pomisleka dodamo besedico 
'tradicionalen'. Program smo z leti in pridobljenimi 
izkušnjami spreminjali, dodajali novosti, nekatere 
aktivnosti pa opustili. Tako smo se med drugim vozili z 
avtobusom oldtajmerjem, na zunanjem odru poplesovali 
in peli z Domnom Kumrom, Foxy Teens ter Davidom 
Gromom, poslušali različne pevske sestave na dvorišču 
gradu, izdelovali božične okraske, se borili s snežnim 
metežem in delali snežake, ko pa ni bilo snega, smo na 
stojnicah skušali pričarati snežno idilo na drug način… 

Utrip sejemskega dogajanja na grajskem dvorišču; december 2017

Stalnice pa so termin prireditve (zadnji teden pred 
božičem), pohod otrok z lampijoni od vrtca Rače do 
prireditvenega prostora pri tamkajšnjem gradu, vožnje s 
kočijo, prodaja na stojnicah, gledališke predstave, risanke 
ter nastopi otroških pevskih zborov. Snežne razmere v 
decembrskem času oz. možni zapleti kot njihova posledica 
so nas le malokrat presenetili, saj vsi ugotavljamo, da se 
pričetek zime vse bolj zamika in nas le izjemoma razveseli 
z zasneženo božično pravljico. Vendar snežinke niso 
ovire za izvedbo prireditev, problem je močnejši deževni 
naliv, ki nas je (prvič v vseh teh letih) lanskega decembra 
ustavil, da nismo izvedli pohoda otrok z lampijoni. 

In kako je bilo na zadnji prireditvi, ki je potekala od 
petka, 15. decembra, do nedelje, 17. decembra 2017 
(petkov pohod je bil - žal - odpovedan)? 

Po deževnem petku sta nas razveselili vremensko 
ugodni sobota in nedelja, ko so nas razvajali prisrčno 
in kakovostno izvedeni nastopi otroških in mladinskih 
pevskih zborov, ko smo uživali ob ogledu filmov 'Pariz 
lahko počaka' in 'Košarkar naj bo', risanke 'Ježek in 
vran na sirovi dirki' ter lutkovne predstave 'Božičkov 
pomočnik' (slednje v izvedbi skupine CIKCAK).

'Božičkovi pomočniki'

Po predstavi smo si izdelali čokoladno slaščico na palčki, 
v večernih urah pa si ogledali še gledališko predstavo 
'Oblast' v izvedbi gledališke skupine KUD Rače. 

V nedeljo pa smo dočakali tudi prestavljen petkov 
program plesne skupine KUD Galiarda Celje.  

Seveda niso manjkale niti tradicionalne vožnje s kočijo, 
ki so še vedno zelo priljubljene.
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Uvedli pa smo tudi novost - vse zainteresirane smo pozvali k izdelavi Božičkov. Prejeli smo čudovite izdelke in 
sodelujoče mlade ustvarjalce tudi nagradili. 

Nagrade so prejeli: Žiga Slaček (1. a OŠ Rače), Filip Frelih (1. b OŠ Rače), Niko Salkovič Kragelnik (5 let, vrtec 
Rače), Laura in Marko Kavran (OŠ Fram), skupinska nagrada pa je pripadla učencem OŠ Fram, sodelujočim v projektu 
'Popestrimo šolo'.

Pripravili:
Suzana PUNGARTNIK, Polona RAČIČ, Matjaž TOMANIČ

Slogan 'Turizem smo ljudje' {e kako drži

• Sejem Natour Alpe-Adria 2018
Osrednji slovenski turistični dogodek - sejem turizma Natour Alpe-Adria je za nami.  Tradicionalno in ponosno iz leta 

v leto širimo védenje o naši domači turistični destinaciji na dan otvoritve in naslednji, t. i. 'poslovni dan'. 
Veseli smo, če delo dobro opravimo in dokaz so zadovoljni gostje, ki prihajajo k nam.  

Polnilna postaja za mobitele in pogled na del našega 
predstavitvenega prostora na sejmu Natour Alpe-Adria 2018

Zgodba o Ivanu Erazmu Tattenbachu, veličasten grad 
z urejeno okolico, neokrnjena narava Krajinskega parka 
Rački ribniki - Požeg, posebnost majhnega, a vsebinsko 
izredno bogatega zasebnega Botaničnega vrta TAL 
2000, katerega ogled lahko združimo še z obiskom 
Parzivalove dežele za otroke, vzbujajo radovednost in 
pritegnejo obiskovalce, ki se oglasijo ob naši stojnici in 
poiščejo informacije za nedeljski družinski ali celodnevni 
društveni izlet. 

Vsako leto si s predstavitvijo na sejmu zagotovimo 
nekaj novih obiskovalcev, ki iščejo neokrnjeno naravo in 
zanimive zgodbe iz preteklosti. 

Če naravo in kulturo združimo še s kulinariko, ki so jo 
v letošnjem letu ponovno uspešno pred-stavili Turistična 
kmetija Štern 'Pri Kovačniku', Izletniška ekološka kmetija 
Uranjek 'Pri Baronu' in vinogradniško sadjarska kmetija 
Greif, je uspeh zajamčen. 

• Obisk ljubiteljev knjig iz Šmarja
Zgodba iz romana Josipa Jurčiča o Ivanu Erazmu 

Tattenbachu je pred nedavnim privabila k nam 85 
prijateljev knjižnice iz Šmarja. Ogledali so si grad Rače 
in v Beli dvorani pozorno prisluhnili zgodbi prvega 
zgodovinskega romana, nato pa bili presenečeni še nad 
zajetno zasebno etnološko zbirko, ki je prav tako vzbudila 
njihovo zanimanje. 

Gostje med ogledom etnološke zbirke

Pokazali smo jim še nekaj drugih biserov naših krajev, 
med katere nedvomno sodijo bogat mozaik patra Marka 
Ivana Rupnika v cerkvi sv. Jožefa Delavca v Račah, 
bližnji krajinski park, pa tudi lepote Frama, kjer so si ob 
zaključku priskrbeli še kakšen uporaben in zdrav proizvod 
tamkajšnje oljarne za domov. 
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Vse, kar ho~ete, da bi ljudje
storili vam, tudi vi storite njim.

In obratno.

Gostje so se nekaj časa zadržali tudi v cerkvi v Račah, 
ki jo krasi čudovit mozaik

Turisti Frama običajno ne zapustijo brez bučnega olja
 iz tamkajšnje znane oljarne

Josip Jurčič je v zaključku prvega slovenskega zgo-
dovinskega romana (zgodba se dogaja pri nas) zapisal, da 
bi se vsak pravi Slovenec vsaj enkrat v življenju moral 
pokloniti prvemu pravemu borcu za Slovence, Ivanu 
Erazmu Tattenbachu. Zatorej: dobrodošli pri nas! In s 
seboj povabite še koga. 

Pripravili: 
Suzana PUNGARTNIK

Polona RAČIČ, Kulturist

DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Nekaj zanimivosti in novosti

• Obiskanost bibliobusa v letu 2017
Občina Rače-Fram je ena izmed ustanoviteljic javnega 

zavoda Mariborska knjižnica, ki ga iz proračunskih 
sredstev tudi sofinancira. Naš delež v letu 2018 bo znašal 
36.000 EUR, od tega bomo namenili 19.500 EUR za 
delovanje skupnih služb zavoda s sedežem v Mariboru, 
10.000 EUR za nakup knjig in knjižnega gradiva ter 6.500 
EUR za delovanje bibliobusa (materialni stroški in stroški 
neposrednega dela izvajalcev).

Bibliobus oz. potujoča knjižnica, kot ji pravimo, je 
imela v naši občini tudi v letu 2017 štiri postajališča 
(Fram, Podova, Rače, Sp. Gorica), bralci in bralke pa so 
jo lahko obiskovali vsakih 14 dni (po 1 oz. 1,5 ure). 

Iz Letnega poročila Mariborske knjižnice/2017 je med 
drugim razvidno, da je imel bibliobus lani v naši občini 82 
postankov in bil za potrebe naših občanov odprt 124 ur. 

219 članov (od tega 115 mladih in 104 odrasli) je 
skupaj opravilo 2.364 obiskov (od tega 876 mladih in 
1.488 odraslih), izposodili pa so si skupno 16.030 knjig, 
94 serijskih publikacij in 248 enot neknjižnega gradiva, 
kar skupno predstavlja 16.372 izposoj. Pri izposojah 
prednjačijo Rače (60 včlanjenih si je izposodilo 6.705 
enot), sledijo Fram (87 včlanjenih, izposojenih 4.909 
enot), Sp. Gorica (30 članov, 2.431 enot) in Podova (42 
članov, 2.327 enot). Prireditev in dejavnosti na bibliobusu 
so se posluževali le v Framu (4 prireditve/dejavnosti, ki 
jih je obiskalo 60 ljudi, od tega 52 mladih in 8 odraslih).

Bibliobus tudi v našo občino pripelje zajetno potujočo zbirko 
zanimivih knjig in drugega gradiva

Navedeni podatki so dokaz več, da je branje knjig, kljub 
internetni dobi, za mnoge še vedno aktualno početje in 
posebno doživetje.

• Zasedenost zobozdravstvenih kapacitet 
1. februarja 2018 sta minili dve leti, odkar je v objektu 

nove Zdravstvene postaje Rače (Nova ulica 5) z delom 
pričel zobozdravnik - Boris Sapač, dr. dent. med. Gre za 
tretji zobozdravstveni tim v občini Rače-Fram; od tega 
dva delujeta v Račah: Zasebna zobna ordinacija mag. 
sci. Bojana Lobnik - Gomilšek, dr. dent. med. (podeljena 
koncesija) in Boris Sapač, dr. dent. med. (v sklopu ZD dr. 
Adolfa Drolca Maribor), en pa v Framu: MADENS d.o.o. 
- Andrej Malek, dr. dent. med. (podeljena koncesija).

OBČINA RAČE-FRAM
Grajski trg 14, 2327 Rače

Tel.: 02/609-60-10
Fax: 02/609-60-18

e-naslov: 
info@race-fram.si

www.race-fram.si
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Medtem, ko sta oba imenovana koncesionarja že vrsto 
let polno zasedena, se je do nedavnega še bilo mogoče 
opredeliti za zobozdravnika Borisa Sapača, ki pa nam je 
januarja letos posredoval naslednjo informacijo:

 
»Sporočam vam, da imamo zdaj tako otrok kot odraslih 

vpisanih preko 100 % in smo zato z novim letom prenehali 
z vpisovanjem novih pacientov. 

Sistem je zastavljen tako, da se ločeno obravnava 
otroško in odraslo zobozdravstvo - kljub temu, da tukaj 
sprejemamo ene in druge. Odraslih tako na novo ne 
bomo več vpisovali, saj otroci, ki so vpisani pri nas, 
sproti dopolnjujejo 18 let in jim želimo omogočiti, da 
bi lahko še naprej hodili k nam tudi v okviru odraslega 
programa. Ne želimo torej, da bi morali z nastopom 
polnoletnosti iskati drugega zobozdravnika. Sproti pa 
se bodo zato sproščala nova mesta za otroke, vendar od 
novega leta naprej vpisujemo samo majhne otroke, ki 
sploh še nimajo izbranega zobozdravnika.«

Naj spomnimo: 60 % delovnega časa zobozdravnika 
Borisa Sapača je po pogodbi z ZZZS namenjenega 
nudenju zobozdravstvenih storitev za odrasle (3 dni 
v tednu, skupno 453 vpisnih mest), 40 % obveze pa se 
nanaša na otroke in mladostnike (2 dni tedensko, skupno 
1039 vpisnih mest).

Upamo, da ste vsi občani, ki ste potrebovali 
zobozdravnika in/ali ga želeli imeti v matični občini, 
ta cilj uspeli doseči. Vsem pa želimo, da bi vam zobje 
povzročali čim manj nadlog.

• Od 1. 2. 2018 v Framu tudi referenčna ambu-
lanta splošne medicine
Na podlagi zahteve na republiški ravni morajo vse 

ambulante v državi od letošnjega leta dalje delovati tudi 
kot referenčne ambulante.

Irena Strojnik, dr. med. spec., nas je obvestila, da je s 1. 
2. 2017 tudi v Zasebni ambulanti splošne medicine Fram 
pričela delovati referenčna ambulanta. S to spremembo 
tim, poleg imenovane zdravnice in medicinske sestre 
Marice Muster, sestavlja še Nina Koprivnik, dipl. med. 
sestra.

Ordinacijski čas Zasebne ambulante splošne medicine 
Fram:

ambulanta splošne medicine:
ponedeljek: 13.00 – 19.30
torek: 7.00 – 14.00
sreda: 13.00 – 19.00
četrtek: 7.00 – 13.30
petek: 7.00 – 13.30

referenčna ambulanta:
ponedeljek: 13.30 – 19.45
torek: 7.30 – 14.00
sreda: -
četrtek: -
petek: 7.30 – 13.30.

• Izvedeni razpisi za društva
Januarja letos je Občina Rače-Fram izdala posebno 

tiskano brošuro – Informator št. 2, v katerem je objavila 
šest javnih razpisov za sofinanciranje društvenih 
dejavnosti; gre za javne razpise za sofinanciranje 
izvajanja nalog na področju športa v letu 2018, Javni 
razpis za sofinanciranje kulturnih programov, projektov 
in ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Rače-Fram 
za leto 2018, Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti 
in projektov društev krajanov v občini Rače-Fram v letu 
2018, Javni razpis za sofinanciranje društev upokojencev 
v občini Rače-Fram v letu 2018, Javni razpis za 
sofinanciranje društev, ki delujejo na področju varovanja 
narave v občini Rače-Fram v letu 2018 ter Javni razpis za 
sofinanciranje programov in projektov drugih društev v 
občini Rače-Fram v letu 2018.

V času priprave tega zapisa se je rok za oddajo 
vlog že iztekel. Izveden je bil postopek odpiranja in 
pregleda. Vlagatelji, ki niso oddali popolnih vlog, so bili 
pozvani k dopolnitvi. Po ugotavljanju upravičenosti do 
proračunskega financiranja bosta sledili fazi izdaje odločb 
in sklepanja pogodb, nato pa realizacija pripadajočih 
nakazil.

• MGC DANica Rače-Fram z zanimivim pro-
gramom dejavnosti
»Pozdravljeni! Oprostite, jaz imam že preko sedem 

križev in ni vnuka doma, da bi mi pogledal na računalnik, 
tja... no, kako se že reče… na internet. Veste, do tehnike 
nimam posebnega veselja. Si pa želim, da bi se naučila 
vsaj osnov angleščine. Slišala sem, da se jo učijo v 
medgeneracijskem centru v Račah. Prva skupina je menda 
že začela, zanima pa me, če se lahko priključim drugi 
skupini. Mi lahko, lepo prosim, pomagate in pogledate, 
kdaj začnejo z učenjem?! Veste, imam sorodnike blizu 
Londona, me že dolgo vabijo in če jih bom kdaj obiskala, 
bi rada vsaj toliko znala angleško, da me ne bi mogli 
prodati na poti ali na ulici,« je po telefonu med smehom 
simpatično poprosila in pojasnila občanka.

Ko sem s pomočjo klika na www.race-fram.si in nato 
na MEDGENERACIJSKI CENTER DANica RAČE-
FRAM – INFO ustregla njeni prošnji, nisem mogla mimo 
tega, da ne bi z očmi vsaj na hitro ošvrknila še ostalega 
programa dogajanj, ki ga glavni izvajalec – Dom Danice 
Vogrinec Maribor – mesečno objavlja. Bila sem prijetno 
presenečena.
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Otroci, mladostniki, starejši (in seveda tudi tisti vmes, 
če vam le čas dopušča), ste medgeneracijski center, ki je 
bil namenu predan jeseni 2017 in deluje na lokaciji bivše 
zdravstvene postaje v Račah (Nova ulica 3), že vzeli za 
svojega?

Vsi, ki se trudijo za njegovo delovanje, vas prijazno 
vabijo, da se jim pridružite! Prepričani smo, da je to dobra 
odločitev, družabno doživetje in koristna naložba vase.

Kontakta: 031 786 167 (Tina Sprogar), email: danica.
racefram@danica-vogrinec.si .

• Novost v naši občini - poletno organizirano 
počitniško varstvo za otroke
Ali tudi vi sodite med tiste starše, ki ste zaposleni 

in imate mlajšega otroka, 'babica servis' pa zaradi 
oddaljenosti ali kakšnih drugih razlogov ni (dovoljkrat) 
na voljo? Si morda že sedaj 'belite glavo', kako se boste 
organizirali julija in avgusta, ko bodo nastopile poletne 
počitnice, ki so precej daljše od vašega letnega dopusta?  
Kam tedaj z otrokom, ki obiskuje prve razrede osnovne 
šole, da vas ne bo skrbelo za njegovo varnost in prehrano?

Letos te zadrege ne bo rabilo biti, kajti v sodelovanju 
s podjetjem Svizec šport in OŠ Rače organiziramo 
6-tedensko počitniško varstvo (poletni tabor) za otroke  iz 
naše občine (pogoj), ki obiskujejo OŠ Rače in OŠ Fram. 
Natančneje: organiziralo ga bo podjetje Svizec, prostore 
in prehrano bo zagotovila OŠ Rače, Občina Rače-Fram pa 
bo v dobršnem delu subvencionirala stroške počitniškega 
varstva, da bo slednje za starševske žepe čim bolj in v čim 
večji meri dostopno.

Poletno počitniško varstvo bo mogoče koristiti od 9. 7. 
do 17. 8. 2018. Polna cena storitve bo znašala 60 EUR/
teden (za 5 delovnih dni), od tega bodo starši prispevali 
20 EUR, dve tretjini stroškov, torej 40 EUR, pa bo 
subvencionirala Občina Rače-Fram.

Več o tej brez dvoma za marsikoga dobrodošli novosti 
preberite v rubriki 'Aktualno', na strani 21.

• Novorojenčki - 14 dečkov in 11 deklic
Kot je postala že tradicija, tudi tokrat objavljamo imena 

in priimke najmlajših občanov naše občine, za katere 
so njihovi starši uveljavili prispevek za novorojence 
(ta znaša 150 evrov za prvega in/ali drugega otroka ter 

Lanski utrinki s počitniškega tabora v Hočah

300 evrov za morebitnega tretjega ter nadaljnje otroke 
iste družinske skupnosti). Od zadnje objave tovrstnih 
podatkov (v Novicah št. 76, ki so izšle decembra 2017) in 
do konca februarja 2018 je bil prispevek za novorojence 
uveljavljen za 25 malčic in malčkov. 

To so: Lili Radej, Sofia Mergeduš, Matic Nataniel 
Munoz Petelinšek, Fabijan Šoberl, Ilon Breznik, Alex 
Brlič, Alen Pajančič, Rene Pestiček, Jaša Španinger in 
Filip Španinger (dvojčka), Ela Sternad, Sia Zorko, Ožbe 
Kline, Maša Mohorko, Aleksander Vesenjak, Zoja Zidar, 
Leo Repnik, Noel Jug, Urban Horvat, Evelyn Kokol, 
Eva Pavlovič, Hana Mlakar, Ajlin Abdulahi, Valentina 
Gojkovič Sirk in Liam Prendl.

V 17 primerih gre za prvega, v 5 za drugega, v enem 
primeru za tretjega, v enem primeru za četrtega, v enem 
primeru pa za sedmega otroka posamezne družine.

Vsem malim korenjakom in korenjakinjam želimo kar 
se da lepo, srečno in topline polno otroštvo, njihovim 
ponosnim staršem pa veliko nasmejanih in čim bolj 
brezskrbnih uric ob spremljanju razvoja nadobudnih 
potomcev.

 Pripravila: Simona ANTOLIČ

Ledena čipka • foto: S. A.
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AKTIVNOSTI NAŠIH VRTCEV IN [OL

OŠ Ra~e – VRTEC RA^E

Kjer je volja, tam je pot!

V mesecu decembru nas je, poleg treh tradicionalnih 
'dobrih mož', lani obiskal in obdaril še četrti - Borut 
Sotlar iz Selnice ob Dravi. Gre za možakarja, ki je zaradi 
nenadne bolezni izgubil vid. Čeprav se mu je življenje 
po tem dogodku sprva obrnilo na glavo, se ni vdal – prav 
nasprotno; bolezen ga je sčasoma le še okrepila. Ker je 
bil v življenju vedno aktiven, je tudi v novih okoliščinah 
moral nekako zapolniti čas. Ko ti je ovirano ali odvzeto 
eno čutilo, se ti druga čutila toliko bolj okrepijo. In če 
imaš še voljo, je to popoln recept za srečo. Takšno srečo 
in zadovoljstvo doživlja tudi Borut Sotlar vsakič, ko 
naključno izbere nek zavod in mu podari komplet ročno 
izdelanih lesenih stolčkov, mizic, lesenega labirinta, 
tobogana za žogice ipd. Pri predaji lesenih pripomočkov 
ga otroški smeh in razigrana otroška igra z novimi stvarmi 
napolnita s pozitivno energijo in mu vlijeta novih moči za 
ustvarjanje. 

Tudi naši otroci, majhni in veliki, so bili zelo veseli 
novih pripomočkov. Lesene mizice in stolčki trenutno 
zapolnjujejo prostor na vrtčevskem hodniku, poleti pa 
nam bomo prav prišli na terasah. Labirintov so bili veseli 
predvsem otroci starejših skupin, saj jih ta igra pomirja, 
pri njej pa je potrebnega tudi veliko medsebojnega 
sodelovanja ali tekmovanja, če želijo čim prej pripeljati 
žogico na drugo stran. Za vse pripomočke se našemu 
gostu iskreno zahvaljujemo, saj je s svojo prijazno in 
plemenito gesto ganil vzgojiteljice, otrokom pa priklical 
iskrice v oči. Izdelki so ne le lepi in koristni, temveč tudi 
izjemno trpežni in do potankosti dodelani. Nedvomno jih 
bodo z veseljem koristile še prihodnje generacije.

drugače in se jih tudi lotevamo drugače, enostavneje. 
Življenje je prekratko, da bi se ustavili že ob najmanjši 
oviri. Glejmo naprej, ne ozirajmo se v (morda bolečo) 
preteklost. Poiščimo nekaj dobrega v sedanjosti in 
postavimo si velike cilje za prihodnost. Trudimo se iz 
dnevna v dan in ne obupajmo. Trud je vedno poplačan.

Kdor ima voljo, vedno najde pot! Življenje nam lahko 
postavlja mnogo, premnogo preprek, ki jih s pozitivno 
energijo, neomajno voljo in vztrajnostjo vsakdo lahko 
premaga. Če smo pozitivno naravnani, stvari sprejemamo 

V družbi Boruta Sotlarja

Natalija BODNER,
dipl. vzgojiteljica

OSNOVNA ŠOLA RA^E

Helena Blagne in
Tereza Kesovija navdu{ili

Katoliško kulturno izobraževalno društvo Sv. Jožefa 
Delavca Rače je organiziralo dobrodelni božično-
novoletni koncert Helene Blagne in Tereze Kesovije. Del 
izkupička od prodanih vstopnica so namenili Šolskemu 
skladu OŠ Rače, za kar se njim in vodji ter glavnemu 
koordinatorju Matjažu Tomaniču iskreno zahvaljujemo. 

Do zadnjega kotička polna športna dvorana v OŠ Rače 
je bila 22. decembra lani pripravljena na obisk obeh 
imenovanih izjemnih pevk, pa čeprav je le nekaj dni prej 
20-letni domačin prav v tej dvorani podtaknil požar in 
uničil del tribune. 

Koncert je bil čustveno nabit, obe pevki sta navdihnili 
obiskovalce, sploh Tereza Kesovija, ki bo letos dopolnila 
80 let in je že 60 let na glasbeni sceni. Več kot dve uri 
je trajal koncert, v katerem sta tudi skupaj zapeli, kar 
ni bilo niti v načrtu in je bilo prijetno presenečenje za 
obiskovalce, ki so se pripeljali od blizu in daleč. Helena 
Blagne je kljub temu, da je nastopala bolna, dala vse od 
sebe in prikazala svoje umetniške sposobnosti. Nastopila 
sta tudi pevski zbor OŠ Rače in Mešani pevski zbor 
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Svetega Jožefa Delavca iz Rač, ki sta se pridružila tako 
Terezi Kesoviji kot Heleni Blagne in z vsako zapela. 

Tudi za njih je bilo takšno petje posebno doživetje.

Za Šolski sklad OŠ Rače
Barbara BRADAČ

Helena Blagne z odraslimi pevci • foto: Simona Antolič

Otro{ko pustno rajanje v OŠ Ra~e

Člani upravnega odbora šolskega sklada smo že lani dali pobudo tako šoli kot občini, da pustovanje v letu 2018 
ponovno zaživi tudi pri nas. Ob izdatni pomoči OŠ Rače in podpori Občine Rače-Fram ter podjetja Albaugh TKI smo to 
zamisel tudi dejansko realizirali. Še več: otroško pustno rajanje je zares lepo uspelo. Princeske, gusarji, Pike Nogavičke, 
čarovnice, čebelice, pikapolonice, angelčki, tigrčki, klovni, nindže, Miki Miške, Elze, pa tudi najrazličnejše druge male 
in velike šeme so se na pustno soboto pojavile in požele navdušenje v športni dvorani Osnovne šole Rače. 

Učitelji so bili prav tako hitro za akcijo in še sami nadeli pustne maske; bili so smejkoti. Tudi članice šolskega sklada 
smo se tistega dne prelevile v mačke. 

Otroško pustno rajanje je bilo namenjeno predšolskim otrokom in učencem prve triade iz obeh vrtcev in šol v naši 
občini. Veseli nas, da se je pustnega rajanja udeležilo tudi nekaj otrok iz Frama.

»Pustovanje ima na Dravskem polju že dolgo tradicijo in je del bogate kulturne dediščine. Želeli smo, da bi bili tudi otroci 
občine Rače-Fram v lokalnem okolju deležni koščka pustne norčavosti,“ je razlog za prvo takšno otroško pustovanje, ki 
je potekalo v športni dvorani OŠ Rače, opisala Marina Koren Dvoršak, predsednica Šolskega sklada OŠ Rače. 

Že pred 10. uro so pričele prihajati prve pustne šeme. Športne dvorane sicer niso napolnile do zadnjega kotička, a nič 
ne de – je bilo zato več prostora za plesanje in rajanje. Prava paša za oči so bile nekatere maske, ki so bile tudi nagrajene. 
Meduze so bile res izvirne, pa Rdeča kapica z velikim in strašljivim volkom, veliko dela je bilo vloženega v izdelavo 
polžka in izganjalca duhov, vsem pa se je prikupil mali Amorček. 

Najlepši družinski maski sta bili nagrajeni s profesionalnim družinskim fotografiranjem; nagradi sta prispevala 
fotografska ateljeja Foto Čerič in Art pro. Najboljše posamične maske smo nagradili z darilnimi boni za otroško striženje, 
ki sta jih prispevala Frizerski salon Joca in Frizerski salon Mala Metka. Najboljša skupinska maska pa se je domov 
odpravila z boni za pizze, ki jih je prispevala Pizzeria V iz Rač.

Zimo so prišli s poskakovanjem in zvonjenjem preganjati tudi kurenti iz Hotinje vasi, saj pravega pustovanje ni brez 
tega tradicionalnega pustnega lika, ki ga pa naši otroci precej dobro poznajo. Glasno so odganjali zimo in zlo ter klicali 

Veselo pustno rajanje v OŠ Rače

Tereza Kesovija z mladimi pevci
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pomlad in dobro letino, otroci pa so jim ob tem s skoki 
tudi zelo pomagali. 

Tudi to otroško pustno rajanje pa seveda ni minilo brez 
slastnih krofov. 

Upamo, da je tokratno prvo otroško pustovanje vam, ki 
ste rajali z nami, ostalo v lepem spominu. Vsem ostalim 
pa velja povabilo za prihodnje leto, saj smo organizatorji 
prepričani, da naj ta dogodek postane tradicionalen. In ne 
le to: želimo ga organizirati za popolnoma vse otroke v 
občini, torej za vse predšolske malčke ter vse učence OŠ 
Rače in OŠ Fram.

Ker pa je imel ta dogodek tudi dobrodelno noto, 
bomo zbrana sredstva v celoti namenili delovanju 
Šolskega sklada OŠ Rače in tako pripomogli k izvajanju 
nadstandardnih dejavnosti v šoli in vrtcu ter pomagali 
otrokom iz socialno šibkih družin.

V imenu Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Rače
Nina PUŠNIK

OSNOVNA ŠOLA FRAM
 

Na{a leto{nja strokovna
ekskurzija v London

Na OŠ Fram vsaka tri leta organiziramo strokovno 
ekskurzijo v London, ki se je lahko udeležijo učenci od 
7. do 9. razreda. Letos se je na doživetij polno pot podalo 
28 naših junakov ter 15 staršev in ostalih spremljevalcev. 
Že drugič zapored je program izleta potekal pod okriljem 
celjske agencije Orel. Zahvala za ponovno izbiro gre 
predvsem edinstvenemu, strokovno neprekosljivo pod-
kovanemu vodniku Tadeju Strnadu, ki nas je natrpal 
z znanjem, z razumevanjem priganjal, predvsem pa z 
dobro voljo bodril in nas vedno znova navduševal nad 
zlitjem tradicionalnega, kraljevskega, in modernega, 
vnebovpijočega, Londona.

19. januarja nas je pot vodila izpred OŠ Fram do 
beneškega letališča Marco Polo, od koder smo poleteli na 
letališče Gatwick. Po namestitvi v hotel družbe Ibis Styles 
v Excelu smo opravili prvi del programa, ki je zajemal 

obisk Britanskega muzeja, sprehod po ulicah s hišami v 
gregorijanskem stilu, ogled finančnega središča Canary 
Wharf in znamenitega stadiona Wembley. 

Ko se je spustil mrak, smo na večjih trgih občudovali 
svetlobne instalacije v okviru festivala Lumiere, 
najbolj zanimivo od teh pa v Kitajski četrti – Žareči 
flamingi. Naporen dan smo posamezniki zaključili 
z ogledom muzikala Wicked, ki nas je navdušil že s 
samim ambientom, predvsem pa z odlično igro, glasbo, 
brezhibnim petjem ter impozantno sceno in kostumi. Res 
smo izkusili nepozabno umetniško doživetje.

Novo jutro se je pričelo s prečkanjem reke Temze 
z gondolo, iz katere smo zaradi slabega vremena imeli 
boren razgled, a doživetje je bilo kljub temu posebno. 
Pot nas je vodila na Greenwich do ničelnega poldnevnika 
in k radoživim vevericam, nato do muzejsko ohranjene 
ladje Cutty Sark, pred dežjem pa smo za kratek čas 
pobegnili na rečni trajekt in se pod okriljem strehe čudili 
vsem znamenitostim na levem in desnem bregu Temze. 
Po izstopu smo se sprehodili ob parlamentu in pokritem 
Elizabetinem stolpu, v katerem se sloviti Big Ben vsaj še 
štiri leta (zaradi prenove) ne bo oglašal. Pot smo nadaljevali 
vse do Piccadilly Circusa in Leicester Squarea, dokler 
dneva nismo zaključili v Camden Townu z živopisanim 
tržničnim utripom in kasneje še z magičnim nočnim 
pogledom na Tower Bridge in The Tower of London.

Tretji dan je bil ponovno namenjen izobraževanju, saj 
smo nekaj časa prebili v Zgodovinskem in znanstvenem 
muzeju, kjer so učenci kot za stavo reševali dobljene 
naloge in tekali iz sobe v sobo, od eksponata do eksponata. 
Popoldanski del je bil namenjen obisku muzeja Madame 
Tusssauds, kjer smo ugotovili, da so del s strašljivo 
zgodovino Londona zaprli. A to nas ni pretirano razočaralo 
in potrlo (nekateri so si celo oddahnili). Po fotografiranju 
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z vsemi (voščenimi) svetovno znanimi osebnostmi smo 
si ogledali še znamenito katedralo sv. Pavla in milenijski 
most, seveda pa nismo mogli niti mimo Buckinghamske 
palače, čeprav (najbrž zaradi odsotnosti kraljice) nismo 
bili povabljeni na čaj in piškote. 

Zadnji dan smo se z nakupovanjem na znameniti 
Oxfordski ulici od Londona poslovili ter z letališča 
Gatwick poleteli proti Marcu Polu v Benetkah, od tam pa 
s celjskim prevoznikom Izletnik ponovno do šole. 

Med obiskom Londona nam vreme v tem milijonskem 
mestu ni preveč dobro služilo, saj smo okusili prav vse - od 
sonca, dežja, snega in vetra s kar nizkimi temperaturami. 
Prehodili smo veliko kilometrov (blizu 70), prav tako pa 
se dodobra seznanili s sistemom londonske podzemne in 
nadzemne železnice. 

Izlet je bil lepa, nepozabna izkušnja in je v udeležencih 
pustil neizbrisen pečat. Zahvala gre predvsem odličnemu 
vodniku in agenciji ter učencem, ki so pravila dosledno 
upoštevali ter vedno sledili varnostnim navodilom in 
napotkom. Prav vsi so mi bili v veliko pomoč in neizmerno 
podporo, saj sem že prvi dan izleta zbolela in (z vročino 
in vnetim grlom) stežka sledila napornemu tempu. 
Zaradi izjemnega Tadeja Strnada, prijaznih učiteljev 
spremljevalcev, razumevajočih staršev in ubogljivih 
učencev sem lahko del programa (namesto na Oxford 
Streetu in pred kraljičino palačo) preživela v postelji, ob 
vročem čaju in zdravilih. Kljub vsemu pa smo ponovno 
opravili še en izjemen in poučen izlet, o katerem bodo 
učenci in starši še nekaj časa delili pozitivne izkušnje.

London Eye v ozadju
Vse foto: Tadej Strnad

Še enkrat več se je potrdilo, da so strokovne ekskurzije 
po svetu izvrstna praktična šola za življenje, kakršne zgolj 
učilnice in knjige ne morejo ponuditi.

 
Simona NAPAST

Aktivnosti in na~rti {olskega
sklada OŠ Fram 2017/2018

Jesen se zmeraj bohoti s pridelki, zato smo za otvoritev 
skupnih poti otrok, staršev, učiteljev in članov šolskega 
sklada organizirali jesensko tržnico z ustvarjalnimi 
delavnicami za otroke. Ponudbi bogatih domačih okusnih 
izdelkov so se pridružili tudi vroči kostanji. Nasproti 
so nam z izdelki ali storitvami prijazno prišli Oljarna 
Krajnc, Framski hram, turistična kmetija Štern - Pri 
Kovačniku in Uranjek - Pri Baronu, za kar se jim srčno 
zahvaljujemo. Aktivnosti smo nadaljevali z magičnim 
čarovnikom Grego, ki je pričaral prenekateri nasmeh 
oziroma povzročil pravcati krohot naših najmlajših. Takoj 
za tem je bil pred vrati že božič, zadišalo je po piškotih 
in na božičnem bazarju se je trlo najrazličnejših izdelkov 
naših otrok. 

V umetniške kreacije - voščilnice učencev - pa je zaupala 
tudi Barbara Brglez Kolar, za kar se ji lepo zahvaljujemo. 
Tudi akcija fotografiranja za razredne koledarje je dobro 
uspela in tako smo z vsemi zbranimi sredstvi učencem 
omogočili ogled vodne postaje v sklopu projekta 
Kulturna dediščina, financirali prevoz učencem 8. in 9. 
razreda za obisk kariernega sejma, nakupili prepotreben 
material za oblikovalni krožek ter vsem učencem šole 
od 1. do 9. razreda financirali prevoz v gledališče ali 
kino v sklopu decembrskega kulturnega dne. Do konca 
leta nameravamo financirati še marsikaj, prav tako pa 
organizirati tudi kakšen dogodek ali dva; naj prišepnem, 
da načrtujemo koncert z odličnimi gosti, ki pa naj za zdaj 
ostanejo še skrivnost.

Hvala staršem, ki pomagate sofinancirati naše dejavnosti 
ter Občini Rače-Fram, ki ima posluh za uresničitev naše 
vizije.

Nina LIČEN GORIČAN,
predsednica Šolskega sklada OŠ Fram

Najve~ja nagrada za vloženi napor ni tisto,
kar za opravljeno delo dobimo,

pa~ pa tisto, kar ob njem postanemo.
(John Ruskin)
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NAŠI POSLOVNI PARTNERJI IN DRUGI ZA VAS

Vsem, ki ste zaključili osnovnošolsko obveznost, vendar niste končali vseh razredov osnovne šole, sporočamo, da vsa 
vrata za vas kljub vsemu niso zaprta. Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza odraslim in mlajšim odraslim na poti 
do znanja že vrsto let pomaga z osnovno šolo za odrasle. Vsem, ki ste prekinili redno osnovnošolsko izobraževanje, je 
tako omogočeno, da končate šolo, hkrati pa tudi nadaljujete izobraževanje.

Program Osnovne šole za odrasle je prilagojen tako, da lahko v enem šolskem letu zaključite dva razreda. Odrasli 
lahko torej brez preglavic zapolnite to vrzel v življenju, mladi pa nadomestite izgubljeno ter se po končanem osnovnem 
šolanju vpišete v srednješolsko izobraževanje. 

Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko: 02/234-11-11 ali 02/234-11-33. Vpis v osnovno šolo 
za odrasle bo oz. je bil letos mogoč do 10. marca 2018.

Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza namenja posebno pozornost dejavnosti informiranja in svetovanja. V 
sklopu nacionalnega projekta svetovalnih središč nudimo odraslim celovito in poglobljeno informiranje in svetovanje 
o možnostih nadaljnjega izobraževanja in učenja. Dejavnost je namenjena zaposlenim, brezposelnim, mladim z 
nedokončano šolo in tudi starejšim. Svetovalni pogovor je zaupen in brezplačen, saj dejavnost financira šolsko 
ministrstvo (tudi s sredstvi iz ESS).

Za svetovalni pogovor pa se lahko zainteresirani naročijo na telefonski številki: 02 / 234 11 34 ali po elektronski pošti: 
svetovanje@azm-lu.si. 

Tatjana NJIVAR

ANDRAGOŠKI ZAVOD MARIBOR-LJUDSKA UNIVERZA

Brezpla~no do osnovno{olske izobrazbe

E-ZAVOD PTUJ

Aktualna projekta

• Projekt IRIC – Poslovanje s tujimi trgi
Od  začetka 2017 do konca leta 2019 bo E-zavod Ptuj, 

skupaj s tremi partnerji iz Slovenije in tremi partnerji iz 
sosednje Avstrije, izvajal projekt povezovanja malih in 
srednjih podjetij s podjetji iz Avstrije, Nemčije in Velike 
Britanije. Projekt je namenjen podpori MSP, ki razvijajo 
konkurenčne izdelke in storitve ter jih želijo prodajati na 
tujih trgih. Študije so pokazale, da podjetja, ki so aktivna 
na mednarodnih trgih, ustvarijo več delovnih mest in 
so bolj inovativna v primerjavi z lokalno aktivnimi. 
V preteklih letih je bilo sodelovanje med podjetji in 
institucijami na čezmejnem območju Slovenije in Avstrije 
izredno dinamično. Smiselno je izkoristiti ta potencial tudi 
za širitev in nadgradnjo tega sodelovanja na nemškem in 
angleškem trgu. 

Projekt IRIC nudi:
• pomoč najmanj 20 podjetjem pri internacionalizaciji 

na nemško in angleško govorečih trgih,
• pilotne aktivnosti razvoja novih proizvodov,
• usposabljanje za podporo internacionalizacije MSP,
• organizacijo B2B delavnic.

Več informacij o projektu najdete na spletni strani: 
www.ezavod.si/eu-projekti/tekoci-projekti. Projekt je sofi- 
nanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Avstrija.

• Projekt CASCO - uporaba lokalnega lesa 
Na E-zavodu Ptuj smo v letošnjem letu, skupaj z 

dvanajstimi partnerji iz petih držav (Avstrije, Francije, 
Italije, Nemčije in Slovenije), začeli izvajati mednarodni 
projekt CaSCo - Ogljično pametne skupnosti. 

Podnebne spremembe so eden od glavnih političnih, 
gospodarskih in družbenih izzivov našega časa. 
Dolgoročno uporaba lesa prispeva k varovanju podnebja. 
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Vendar pa je velikost tega prispevka zelo odvisna od 
emisij, ki nastajajo s prevozom lesa. Povsod v alpskem 
prostoru imamo gozdove, veliko žag ter obrtnikov in lesno 
obdelovalnih podjetij. Lesni proizvodi, ki so predmet 
razpisov in jih občine in drugi investitorji razpisujejo ter 
uporabljajo v stavbah ali za druge namene, prevozijo zelo 
dolge razdalje vzdolž dobavnih verig. 

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MARIBOR

Obvestilo in opozorilo  kmetom -
globe za nepravilno oranje in onesnaženje cest

Onesnažene ceste v času izvajanja kmetijskih opravil na njivskih površinah
Pri izvajanju kmetijskih opravil na njivskih površinah skorajda ni primera, da ne bi s kmetijsko mehanizacijo 

povzročili nanosa blata na ceste. Nanos blata na ceste se zgodi tako v letih, ko tla niso razmočena, še posebej pa se to 
zgodi ob močnem deževju, ko se blato oziroma zemlja oprime pnevmatik in nato po nekaj metrih vožnje začne padati 
z njih. Onesnažene ceste z blatom tako predstavljajo veliko nevarnost za druge udeležence v prometu, še posebej, če je 
nanošena zemlja mokra, blatna, če pade dež oziroma rosa. Udeleženci v prometu (v kolikor niso primerno obveščeni 
z opozorilnimi tablami) ne pričakujejo spremenjenih voznih razmer na cestišču, kar lahko privede do nesreče. Iz 
navedenega razloga je potrebno ceste, ki so umazane od blata, nemudoma očistiti.

Pomembno je, da se pridelovalci zavedate, da je onesnaženje cest, ki nastane zaradi umazane kmetijske mehanizacije 
z blatom, zakonsko urejeno. To seveda pomeni, da se vam - v kolikor ne poskrbite za očiščenost cest - lahko zgodi, 
da vam policija ali prometni inšpektor predpiše globo v višini 1.000 EUR, kar pa ni več tako zanemarljiv strošek. 
To področje pokriva  Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US in 46/15) in sicer v 5. členu 
(prepovedi ogrožanja varne uporabe javne ceste) in posredno tudi Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 
82/13 - uradno prečiščeno besedilo, 69/17-popr.68/16,54/17 in 3/18-odl. US). V navedeni zakonodaji je tako zapisano, 
da blato, zemlja, pa tudi listje, gnoj ipd., po predpisih predstavljajo ovire na cesti. Takšne ovire pa je (v skladu z 
zakonodajo) potrebno takoj odstraniti s ceste, v kolikor pa to ni mogoče, je potrebno oviro (v skladu s predpisi) označiti 
in obvestiti vzdrževalca ceste, ki bo poskrbel za njeno odstranitev. Zelo pomembno je, da se pred onesnažen del ceste 
postavi varnostni trikotnik, ki udeležence v prometu opozarja na oviro na cesti.

Zakon o cestah pravi tudi, da je prepovedano orati na razdalji manj kot 4 metre od roba cestnega sveta v pravokotni 
smeri na cesto ali na razdalji manj kot 1 meter od roba cestnega sveta vzporedno s cesto. Pri tem je potrebno povedati, 
da zakon definira cestni svet kot zemljišče v razdalji do 2 metra od cestnega telesa, ta pa zajema samo cestišče, bankine 
in brežine. Praviloma bi moral biti cestni svet odmerjen in označen z mejniki, kar pa je prej izjema kot pravilo, zato 
številni lastniki niti ne vedo, kje so meje njihovih parcel in kje se začne cestni svet. Povejmo, da Zakon o cestah določa 
minimalno oddaljenost za oranje, za druge načine obdelave tal (npr. z vrtavkasto brano, rahljalnikom itn.) pa ne. Prav 
tako omejitev ni za uporabo travnatega sveta.

Vsekakor pa še enkrat velja opozorilo, da so globe za onesnaženje cest in neupoštevanje določb o oranju predpisane 
v višini 1.000 EUR. Zavedati se je potrebno tudi, da onesnaženost cest policiji in prometnemu inšpektoratu prijavijo 
udeleženci v prometu (predvsem je to značilno v bližini mest in večjih krajev). 

Pred onesnažen del cest postavimo varnostni trikotnik, ki bo druge udeležence v prometu opozoril na oviro na cesti, 
ki jo predstavlja zemlja, ki je padla s koles traktorja in prikolice.

(Povzeto po članku iz Zelene dežele št. 118, avtor mag. Marjan Dolenšek)
Pripravila: Katarina KRESNIK 

Danes je predvsem lesna industrija postala globalni trg 
z ekstremno dolgimi razdaljami materialnih tokov. To ni 
le problem tropskega lesa, ampak tudi tistih vrst lesa, ki 
rastejo na območju Alp. Dolge razdalje lahko poslabšajo 
pozitiven okoljski odtis lesnih proizvodov, saj visok delež 
lesa, uvožen v Slovenijo, izvira iz Poljske, Rusije ali celo 
z drugih celin.

V okviru projekta CaSCo želimo prispevati k varovanju 
okolja skozi spodbujanje uporabe domačega lesa pri 
gradnjah. S projektom bomo ozaveščali odločevalce 
in izvajalce o zelenih javnih naročilih in pomembnosti 
uporabe domačega lesa v alpskem prostoru. 

Vsi zainteresirani lahko več informacij o projektu dobite 
na spletni strani: www.alpine-space.eu/projects/casco. 

Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, programa Interreg Alpski prostor.

Zlatka ZASTAVNIKOVIČ
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Povabilo na poletni tabor za otroke iz ob~ine Ra~e-Fram

Čeprav so poletne počitnice še daleč, v sodelovanju z Občino Rače-Fram že zavzeto pripravljamo projekt poletnega 
tabora oziroma varstva za tamkajšnje mlade občane od šestega leta naprej. 

Občina je namreč prisluhnila potrebam staršev in otrok, ki med poletnimi počitnicami še ne morejo ali ne želijo biti 
sami doma, zato bo v veliki meri (glejte stran 14 - op. ured.) subvencionirala vsebinsko zanimiv projekt, ki je bil lani 
zelo uspešno izveden v občini Hoče-Slivnica.

AKTUALNO

Poletni tabor bo potekal v času od 9. 7. do 17. 8. 2018. Od ponedeljka do petka bodo od 8.00 do 16.00 (po predhodnem 
dogovoru lahko tudi že od 6.00 dalje) potekale različne vodene aktivnosti za 40 otrok. Izvajalec programa bo Svizec 
šport, ki v občini že nekaj let skrbi za športno aktivnost predšolskih in šolskih otrok, zato bodo  načrtovane poletne 
vsebine imele močno športno noto. Program pa bo tedensko vseboval tudi po dva izleta, od katerih bo eden namenjen 
kopanju. 

Natančen program aktivnosti bo občini posredovan do 1. maja (objavljen bo na njihovi spletni strani: www.race-fram.
si), ko bomo začeli zbirati prijave. Seveda bo za otroke organizirana tudi prehrana, za katero bodo poskrbeli v kuhinji 
OŠ Rače. Se vidimo!

Svizec šport
Vid KAJNIH

Utrinki z 
lanskoletnega poletnega tabora 

v Hočah; 
vas je zamikalo?

Letos bo poletni tabor 
organiziran tudi v 
občini Rače-Fram.

Vabljeni!
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Pomembna knjižna novost

Knjiga o izgnanstvu (družine Grafenauer iz 
Frama) v Srbijo in bojih na sremski fronti

Popisana zgodovina Frama in njegove okolice se v 
zborniku z naslovom 'Framsko: zgodovina Frama z 
okolico I,' ki je izšel leta 2013 in katerega urednica sem 
bila, zaključuje sredi 20. stoletja, zgodovina šolstva v 
Framu pa je v njem predstavljena do konca druge svetovne 
vojne. 

Leta 1939 je postal šolski upravitelj na framski šoli 
Ludvik Grafenauer, koroški Slovenec, ki je kot mladenič 
po izgubljenem plebiscitu leta 1920 zapustil rodno Ziljsko 
dolino, nato pa po šolanju na učiteljišču v Velikovcu in 
končanem učiteljišču v Mariboru štirinajst let poučeval v 
Šentanelu nad Prevaljami, od koder ga je življenjska pot 
zanesla v Fram. Po vrnitvi iz izgnanstva je bil nato učitelj 
in upravitelj šole do leta 1962, tako da se ga nekoliko 
starejši krajani zagotovo spominjajo. V govoru na 
njegovem pogrebu (27. 3. 1973) je učitelj Slavko Osebik 
dejal: ”Dva spomenika na našem pokopališču označujeta 
počitek dveh zaslužnih upraviteljev framske šole: Franca 
Domanjka in Franca Pirkmajerja. Ko bo kronist pisal o 
framski šoli, bo moral k dvema značilnima obdobjema v 
življenju naše šole dodati tretje: Grafenauerjevo obdobje 
upraviteljevanja.”

Osnovna šola Fram po vojni
Foto: Slavko Osebik     

  
Med vojno je okupator v okviru uresničevanja raz-

narodovalnih načrtov in namer iz Slovenije izgnal več 
deset tisoč Slovencev, od tega več kot 7.000 v Srbijo. 

LOKALNE MINI IN MAKSI ZANIMIVOSTI
Iz Frama so bili med temi družina Grafenauer, družina 
Vostatek in župnik Franc Rakun. Na osnovi pisem s 
fronte in očetovega vojnega dnevnika ter številnih 
drugih arhivskih virov in literature je izgnanstvo družine 
Grafenauer v knjigi 'Zgodbe iz izgnanstva v Srbijo in bojev 
na sremski fronti‘ predstavil domačin iz Frama, dr. Božo 
Grafenauer. Zgodbe (drobce) iz družinske zgodovine 
je osvetlil s širšim pogledom na posamezna dogajanja 
in obdobja. Knjiga opisuje: razmere na Štajerskem in v 
Framu pred vojno, razloge za izgon zavednih Slovencev 
iz domovine, gestapovsko izživljanje nad zaprtimi v 
meljski vojašnici, transporte v Srbijo in tamkajšnje 
sprejeme izgnancev, življenjske razmere v Srbiji v letu 
1941, povezanost izgnancev in katoliških duhovnikov 
v Šumadiji, sodelovanje v uporu proti okupatorju, 
ustanovitev 5. (slovenskega) bataljona in njegovo borbeno 
pot, pa tudi tragične usode bork in borcev tega bataljona v 
bojih na sremski fronti 17. januarja 1945. 

Ovitek knjige 'Zgodbe o izgnanstvu v Srbijo in 
bojih na sremski fronti'

Upajmo, da bo pričujoča knjiga spodbudila naše krajane, 
da bodo pobrskali po družinskih arhivih in gradivih in se 
morda odločili zanimive zgodbe predstaviti širši javnosti, 
saj zapisi osebnih zgodb (doživljanj, razmišljanj, ravnanj 
ipd.) pomembno prispevajo k razumevanju in vrednotenju 
zgodovinskih dogodkov in obdobij. 

dr. Vlasta STAVBAR

Ne pozabite, da so ~udovite stvari,
ki jih spoznavate tekom življenja,

delo in trud mnogih generacij.
Vse, kar vidite in ~esar se u~ite,

je dedi{~ina, je bogata zgodovina,
ki jo spo{tujte, jo nadgrajujte in
zvesto prenesite na svoje otroke.

(Albert Einstein)
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Na{e Morje - kraj zmagovalcev TV {ovov

Bojan Papež zmagal v šovu na Planet TV 'The Biggest Loser Slovenija'

Preko TV ekranov lahko zadnja leta ob večerih 
spremljamo kar nekaj tematsko raznovrstnih resničnostnih 
šovov – nekateri prijavljeni in po raznih testiranjih izbrani 
udeleženci se na tak način pomerijo v kulinaričnih znanjih, 
izkušnjah, spretnostih, tovrstni domišljiji in kreativnosti, 
drugi se začasno prelevijo v tekmovalne in bolj ali manj 
uspešne kmete – glave družine, hlapce in dekle na kmetiji 
(mimogrede: pred tremi ali štirimi leti je v šovu 'Kmetija 
– nov začetek' zmagal naš občan, Denis Toplak iz Morja), 
tretji pred vsemi tv 'firbci' sebe, svoj značaj in pričakovanja 
razgalijo v želji po srečanju z usodno ljubeznijo njihovega 
življenja ipd. 

No, vsemu temu se je lansko jesen pridružil še šov, v 
katerem so tekmovalci napovedali totalno vojno svoji 
prekomerni telesni teži in sklenili salo s širokih teles 
sklesati s pomočjo zavzetih fitnes trenerjev, prehranskih 
strokovnjakov, najrazličnejših tedenskih izzivov, pa 
seveda z veliko vsestranskega gibanja, napornih in 
dolgotrajnih vsakodnevnih vaj, trdne volje, odrekanja 
vsemu, kar redi ipd. Za nameček pa so še medsebojno 
tekmovali. Za zmago. Za zmago nad kilogrami in za 
nagrado v bruto znesku 50 tisočakov.

Za izziv te sorte se je odločil (in bil izbran) tudi naš 
občan Bojan Papež iz Morja, natančneje iz Brezovca 
51. Njegovi sovaščani (in še mnogi drugi) smo seveda 
navijali zanj in po 14 tednih neverjetnih preobražanj iz 
bivšega na pogled kar se da krepkega 'medveda' v sedanjo 
elegantno 'srnico' doživeli tisto, kar smo mu želeli in si je 
nedvomno tudi zaslužil: ugnal je vse tekmece in tekmice. 
Bojan je premagal vse sofinaliste in ostale tekmovalce, ki 
so se poslovili že prej, s tem pa vsem, predvsem pa sebi 
dokazal, da je nemogoče mogoče. Tehtnica je (primerjaje 
podatka na začetku vstopa v šov in nato po polčetrtem 
mesecu od popolne spremembe stila prehranjevanja, 
tozadevne miselnosti in življenja) kazala povsem drugače: 
septembra 2017 kar 176,6 kg, na finalnem tehtanju 12. 
januarja 2018 pa se je, reci in piši, naš Bojan pojavil 
domala neprepoznaven, število preostalih kilogramov na 
njegovih kosteh pa je le za malo presegalo tisto okroglo 
'cifro', ki predstavlja ločnico med 2- in 3-mestnim 
številom. Natančneje: visokorasli Bojan je tehtal le še 
102,2 kg, kar pomeni, da jih je v času trajanja tekmovanja 
izgubil kar 74,4, to pa predstavlja 42,13 odstotkov njegove 
izhodiščne teže. Z drugimi besedami: shujšal je za več, 
kot po statističnih podatkih znaša teža povprečne ženske 
v Sloveniji… Je potrebno kaj dodati? 

Sprva tih in neopazen (razen po teži) Bojan, ki je na 
začetku šova komajda zmogel težavne treninge in bi 
jo bil tedaj, če bi mu kdo ponudil to možnost, najraje 
jadrno ucvrl domov, je na koncu osupnil in navdušil vse. 
Skromen, nekompliciran, zabaven in v izjavah precej 
flegmatičen, kot smo ga lahko spoznali tekom šova, se je, 
ko ga je publika izglasovala za najboljšega tekmovalca in 
kasneje, ko je to potrdilo tudi zadnje javno tehtanje in je 
postalo dokončno jasno, da bo postal tudi dobitnik glavne 
nagrade, le pomenljivo smejal do (po drastični izgubi 
teže precej bolj opaznih) ušes, ves prerojen ter navdušen 

nad fantastičnim dosežkom in svojim novim videzom 
v elegantni moški obleki in srajci, v katero se lahko 
stlačijo le tisti, ki imajo izklesano postavo. Le kdo ne bi 
bil upravičeno ponosen na tako preobrazbo in to v tako 
rekordnem času?! In ja, pustimo sedaj treniranje domala 
24 ur/dan, stradanje, dehidracijo in ostale ekstremne 
zadeve, ki so se jih finalisti posluževali zadnje dni (ko so 
bili vmes cca 3 tedne doma), preden so vstopili na finalni 
oder - vse seveda v želji, da vsak bivši težak postane 
največji junak. Cilj pač izjemoma kdaj tudi opravičuje 
sredstva (seveda ne na dolgi rok, da ne bo pomote!). 

Primerjava: Bojan pred vstopom v šov in na dan finalnega tehtanja; 
razlika je več kot očitna, kajne?

Veliki (tako in drugače) zmagovalec prve sezone šova 
The Biggest Loser Slovenija je torej postal naš občan 
Bojan Papež, ki je zmagi najprej objel svojo družino, 
nato pa v eksploziji občutkov strnil svoje vtise o vsem 
preživetem in doseženem.

Bojanova zmaga!
Foto: Bojan Puhek (vir: splet, za Planet TV)
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Srečen zmagovalec z družino; foto: Planet TV 

Evforija se ni utegnila poleči še lep čas. Kot jastrebi na 
plen so na našega Bojana kajpak takoj planili mediji. Da 
bi čim več izvedeli, nekateri predvsem čim več pikantnega 
izvrtali in po možnosti vse še malo začinili. Tako so, 
denimo, tekstopisci najbolj rumenkastih strani že kmalu 
hiteli poročati, da Bojan z vrnitvijo v domače okolje spet 
pridno nabira kilograme. Že res, da na njihovi izletniški 
kmetiji, poleg izvrstnih vin, znajo brbončice razvajati tudi 
s fantastičnimi kulinaričnimi zadevami, vendar Bojan 
pravi, da se je »preveč 'matral', da bi zdaj vse skupaj šlo 
v 'franže'«. 

Bojan torej zdaj predvsem močno upa in želi, da mu 
kilogrami nikoli več ne bodo ušli izpod nadzora (čeprav 
stradati ne misli, želi pa se prehranjevati zdravo in tudi 
sicer čim pravilneje). Strinjamo se, da bi bilo resnično več 
kot škoda, če bi z vrnitvijo na stare navade in na nekdanja 
prehranjevalna pota ure in ure napornih treningov in litre 
znoja, ki jih je tekom trajanja šova prelil v telovadnici, 
izničil. Zato je sklenil, da bo zelenjava, ki je prej ni 
maral, poslej na njegovem krožniku postala stalnica in 
bo pri prehrani imela častno mesto. Sadne sokove, ki jih 
je prej oboževal, bo primoran bistveno omejiti, če ne kar 
zanemariti. Jedel bo večkrat dnevno, a ob 'pravem času' in 
manjše obroke. Tudi fitnesa in drugih oblik rekreacije (ne 
le šviganja po domačem vinogradu) se ne bo branil. Vse to 
pa so tudi temeljni in zgovorni odgovori na vprašanje, za 
katerega mi je naš župan položil na srce, naj ga obvezno 
zastavim fenomenu Bojanu: »Kako čim prej čim več 
shujšati sam, doma?« Bojan se je ob tem zasmejal, malo 
pomolčal in rekel: »Saj bi bil bolj fin, pa ne gre: glavni 
recept za to je še vedno 'manj žri'… Ni druge…«

Kakorkoli že - z občutno manj kilogrami, ki jih Bojan 
pri svojih 35-ih letih sedaj nosi s seboj, se bo tudi 
veliko lažje aktivno igral in ukvarjal s svojima ljub(k)
ima hčerkama. Pa še po svoji znani in uspešni izletniški 
kmetiji, v promocijo katere namerava vložiti prisluženo 
denarno nagrado, ki mu je pripadla kot zmagovalcu, se bo 
s partnerko lažje vrtel, seveda! Sploh sedaj, po šovu, ko je 

povpraševanje po njihovih vinih še občutno narastlo in se 
pojavljajo novi interesenti, ki bi svoje lačne želodce radi 
nahranili prav pri Papeževih v Morju.

Po šovu je Bojan na svoji Izletniški kmetiji Papež v Morju v 
prijetnem vzdušju gostil tudi nekaj nekdanjih sotekmovalcev; 

od leve: Marija, Katja (dietetičarka), Vanesa, Aleksandar, Mojca, 
Henrik in Bojan, v času tega druženja vsi z enotnim priimkom Papež

Bojan, še po tej poti iskrene čestitke in samo pogumno 
in vztrajno naprej!

S. A.

Dileme ni ve~: Loto sedmico
zadel-a na{-a ob~an-ka!

Loto listič, ki je bil v začetku lanskega novembra 
vplačan na Petrolovem bencinskem servisu v Račah in 
je zadel t.i. sedmico, je dobitniku/ci prinesel dobrega 
1,07 MIO EUR, naši občini pa blizu 190.000 EUR

Če smo še v prejšnji številki Novic radovedno ugibali, 
ali je oseba, ki je za 89. krog igre na srečo Loto (žrebanje 
5. 11. 2017) na bencinskem servisu v Račah vplačala Loto 
listič z označeno kombinacijo števil 10, 13, 15, 18, 20, 29 
in 30, naš/a občan/ka ali ne, sedaj te dileme ni več. Januarja 
letos, ko smo v občinski proračun prejeli nenadejani priliv 
v višini blizu 190.000 EUR iz naslova iger na srečo (15 % 
davek), je namreč (po najrazličnejših natolcevanjih pred 
tem, ko je kar nekaj naših občanov trdilo, da se je loterijska 
sreča nasmehnila prav njim ali da vedo, kdo je in iz katere 
od sosednjih občin prihaja novopečeni bogataš) postalo 
jasno, da ima oseba, ki je čez noč postala milijonar, stalno 
prebivališče na območju občine Rače-Fram. To z drugimi 
besedami pomeni, da je bodisi iz Brezule, Frama, Ješence, 
Kopivnika, Loke pri Framu, Morja, Podove, Planice, 
Požega, Rač, Ranč, Spodnje Gorice, Šestdob ali Zgornje 
Gorice (vasi naše občine naštete po abecednem redu). 
To pa seveda pomeni tudi, da jo (najbrž) mnogi poznajo/
poznamo. In, jasno, zdaj nas neznansko zanima, kdo to je. 
Nekaj vem zagotovo: jaz nisem! In tudi cca 7.300 drugih 
občanov in občank naše občine ne. Nekdo pa vendarle – 
je! In tista oseba se je očitno odločila ostati anonimna, 
zato (še) ne vemo, kdo je in je tudi ne moremo ničesar 
povprašati in upoštevati njenih morebitnih želja, za kaj 
porabiti 'loterijskodavčni' priliv v občinski proračun.
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Kakor koli že: če dobitnik/ca svoje sreče in številnih možnosti, ki so se mu/ji z visoko denarno nagrado odprle, ni 
uspel/a obdržati zgolj in povsem zase, potem se bo sčasoma najbrž potrdila resničnost pregovora, da 'kar vesta dva, ve 
pol sveta' in bomo lahko odstrli tudi tančico skrivnosti z njegovega/njenega imena. Ne glede na dejstvo, da tega podatka 
sedaj ne poznamo, pa dobitniku – če morda ni tak tip, da bi ga, denimo, v trenutku zajela totalna kriptomanija in/ali bi 
nenadoma začel na veliko 'trajbati luksuz' in/ali hazardirati in/ali vrtoglavo hlastati po nepremičninah, voziti prestižne 
znamke avtomobilov in/ali bi preprosto pobral šila in kopita in jo mahnil na neskončno dolgo sanjsko potovanje po 
širnem svetu in/ali se zabubil nekam, kjer bi končno lahko dal možgane trajno na off in po mili volji pil pivo in sedel s 
čivavo na plaži, ampak namesto tega v domačem naslonjaču raje v miru bere naše Novice – veljajo iskrene čestitke, z 
željo, da mu (ne glede na to, kdo to je in na katerem naslovu živi) loterijski dobitek življenje pomaga spremeniti v čim 
bolj brezskrbno pravljico.   

S. A.

Loterijska sreča v obliki milijonskega dobitka je doletela nekoga iz naše občine!

Kako pravilno pripraviti prispevke za Novice?

Prosimo vas, da pri pripravi in posredovanju prispevkov za Novice dosledno upoštevate naslednje usmeritve:
• prispevki naj bodo vsebinsko širše aktualni;
• zaželene so predvsem vsebine, ki se nanašajo na aktivnosti, dosežke, dogajanja in zanimivosti, neposredno 

povezane z našo občino in občani;
• vsebine, ki jih posredujete z namenom objave, naj bodo napisane kratko in jedrnato (optimalna dolžina posameznega 

članka je pol strani A4 formata, v primerih večje pomembnosti oz. aktualnosti za širok krog občanov pa je omejena 
na eno stran (do maksimalno stran in pol) formata A4; morebitno dodatno povečanje obsega je mogoče le izjemoma 
in sicer po predhodni in pravočasni uskladitvi avtorja z odgovorno osebo uredništva);

• prispevke posredujte v pisavi New Times Roman, velikost pisave 12, razmah med vrsticami oznake 1, brez 
centriranja in vsakršnih drugih vrst oblikovanja tekstov (brez okvirjev, tabel, senčenja ipd.),

• e-prispevkom priložite od 1 do maksimalno 3 fotografije (in sicer obvezno kot priponko v formatu .jpg, nikakor 
pa vstavljenih med wordow tekst!), ki naj bodo pospremljene s kratkimi komentarji in navedbami avtorjev;

• med tekstom označite - navedite, kam kateri slikovni posnetek, ki ga prilagate kot posebno priponko, po vsebini sodi;
• tekstov ali dela tekstov ne pišite z velikimi tiskanimi črkami;
• prispevke za objavo pošljite čim prej, po možnosti takoj tedaj, ko se nek dogodek zgodi in že lahko o njem pripravite 

ustrezen, še 'svež' zapis (ne čakajte do zadnjega trenutka!);
• prispevkov ne pošiljajte po datumu, ki je v vsakem predhodnem glasilu naveden kot skrajni rok;
• v primeru predhodne (pred iztekom roka za oddajo člankov) zapolnitve razpoložljivega prostora v Novicah bodo pri 

objavi imele prednost vsebine, ki bodo prispele prej.

V primerih morebitnega nespoštovanja navedenih prošenj bomo primorani članke zavrniti oz. jih ne bomo objavili.

Hvala za razumevanje!
Uredništvo
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SPOZNAVAMO DELO DRUŠTEV

Veliko se je dogajalo

• Aktivnosti v drugi polovici leta 2017
Članice in člani Mešanega pevskega zbora KUD Sp. in 

Zg. Gorica smo 5. novembra 2017 peli na dobrodelnem 
koncertu, ki ga je organiziral župnijski Karitas Cirkovce. 
Prostovoljni prispevki so bili namenjeni za nadaljevanje 
terapij Marku Unuku iz Zg. Jablan ter nekaterim otrokom 
iz socialno šibkih družin, za plavalni tečaj in šolo v naravi 
učencev iz OŠ Cirkovce.

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO SP. IN ZG. GORICA

da naš trud ni bil zaman, kajti na obrazih obiskovalcev je 
bilo videti, da smo jim ogreli srca in s tem vsaj za nekaj 
trenutkov popestrili in polepšali življenje.  

16. decembra 2017 smo se odzvali povabilu Moškega 
pevskega zbora PGD Hajdoše, ki je priredil tradicionalni 
decembrski kulturni večer, posvečen spominu na prvega 
zborovodjo, Valentina Žumra.  

• Srečanje starejših občanov
Starejši krajani Sp. in Zg. Gorice se tradicionalno 

srečajo enkrat letno. Za druženje in pogostitev vsako leto 
v mesecu novembru poskrbimo člani KUD Sp. in Zg. 
Gorice (v sodelovanju z Občino Rače Fram in gasilci).

Druženje smo popestrili s kulturnim program, ki smo 
ga izvedli člani in članice društva. Postregli smo z glasbo, 
petjem, plesom, manjkal pa ni niti skeč z vsebino iz 
vaškega kmečkega življenja. Zadovoljni in veseli smo bili, 

Poskrbeli smo tudi za drobna presenečenja; še posebej 
smo izkazali pozornost najstarejšima krajankama - Milki 
Lenart in Mariji Partljič. 

Nekaj toplih besed je starejšim nameni tudi župnik 
župnije Cirkovce, Janko Strašek, ki se vsako leto udeleži 
naše prireditve. 

V tem letu želimo nadaljevati z enako skrbnostjo in 
predanostjo, saj s tem pripomoremo, da med vaščani 
vladajo topli medčloveški odnosi, ki so v današnjih 
marsikdaj težkih časih še kako pomembni in potrebni.     

Nada ČELOFIGA,
tajnica KUD Sp. in Zg. Gorica 

Boži~no-novoletni koncert
na Spodnji Gorici

Kulturno-umetniško društvo Spodnja in Zgornja Gorica 
je v prazničnem času znova pripravilo tradicionalni 
božično-novoletni koncert. Prisotni, ki so 26. decembra 
2017 do zadnjega kotička napolnili dvorano gasilskega 
doma na Spodnji Gorici, so uživali v pevskih in plesnih 
točkah nastopajočih iz domače občine ter širšega Drav-

Del nastopajočih na prireditvi
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skega polja. Koncerta sta se udeležila tudi župan Občine 
Rače-Fram, Branko Ledinek, ki je zbrane tudi nagovoril, 
ter župnik Župnije Cirkovce, Janko Strašek.

Ob koncu bi se radi zahvalili vsem nastopajočim za 
njihov prispevek, vsem poslušalcem za njihov odličen 
odziv, županu in župniku pa, da sta si vzela čas in se nam 
pridružila. Hvala tudi vsem, ki ste kakor koli pripomogli k 
organizaciji koncerta in druženja, ki mu je sledilo. Veseli 
smo, da znamo na obeh Goricah še 'stopiti skupaj' in 
ustvarjati lepe zgodbe. Kot že navedeno - prihodnje leto 
bo ob 20-letnici vse skupaj gotovo le še bolj slovesno.

Tudi vas že danes vabimo, da si rezervirate 26. december 
in se nam pridružite na jubilejnem koncertu v letu 2018.

Martina GOJKOŠEK

PROSTOVOLJNO GASILSKO 
DRUŠTVO FRAM

Družabno sre~anje gasilk

Gasilska zveza Maribor že 17 let prireja družabno 
srečanje članic. Letos je tovrstno srečanje potekalo 13. 
januarja in sicer v gasilskem domu v Framu. Udeležilo 
se ga je 120 članic, seveda pa tudi nekaj moških članov. 

Prisotne je nagovoril predsednik domačega društva 
(torej PDG Fram), pozdravili pa so jih tudi predstavniki 
Gasilske zveze Maribor in predstavnica posameznih 
društev v GZ Maribor. 

Druženje je potekalo v sproščenem vzdušju, ob ubranih 
zvokih in skečih ansambla Duo M pa je čas (pre)hitro 
mineval. 

Del članic PGD Fram in njihovih pomočnikov • foto: Vitomir Kotnik    

Udeleženke so tudi zaplesale • foto: Jure Jurij

Organizator srečanja za prihodnje leto še ni znan. 
Jožica RAVŠ

Med domačini so se predstavili Mešani pevski zbor 
Sp. in Zg. Gorica, plesalke ameriškega podeželskega 
(country) plesa Wild Texas, Fantje na vasi iz KUD Rače, 
glasbena skupina Društva upokojencev Rače, Moški 
pevski zbor dr. Pavel Turner Fram ter Mešani pevski 
zbor Rače. V goste pa so prišli ljudski pevci iz Kulturno 
prosvetnega društva Stane Petrovič Hajdina, Folklorno 
društvo Lancova vas, Moški pevski zbor Prostovoljnega 
gasilskega društva Hajdoše, Vokalna skupina Utrinek ter 
ansambla Refren in Želja.

KUD Sp. in Zg. Gorica tako nadaljuje dolgoletno 
tradicijo, saj je bil koncert, ki je zaključil leto 2017, na 
sporedu že 19. zapored. Prihodnje leto se tako obeta zelo 
posebna, 20. obletnica koncerta, ki je iz projekta enega 
samega vaščana prerasel v enega najpomembnejših 
vsakoletnih kulturnih in družabnih dogodkov obeh Goric.

Dogodek vsako leto finančno podpre Občina Rače-Fram, 
zato kulturnemu delu sledi tudi druženje poslušalcev in 
nastopajočih ob prigrizku in pijači. Za mnoge vaščane 
je to zadnja priložnost za klepet in druženje v starem 
letu, zato nas veseli, da si vsako leto znova vzamejo čas 
in ostanejo z nami dolgo v noč. Cilji organizatorjev so 
namreč prav druženje, prijetni skupni trenutki in aktivno 
vaško življenje.
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
FRAM

Odkljukano 2017,
za~rtano 2018

• Uspešen društven zaključek leta 2017
Društvo upokojencev Fram je leto 2017 uspešno 

zaključilo. Skupaj z Občino Rače-Fram smo razveselili 
naše starejše člane, ki so dopolnili 80 oz. 90 ali več let, 
spomnili pa smo se tudi pomoči potrebnih. Podarili smo 
jim pakete in lepe voščilnice, ki so jih izdelale kreativne 
roke članic ročnodelskega krožka 'Unikat'. 

Te marljive in ustvarjalne članice krožka so izdelale 
tudi spominke za vse, ki so se udeležili zaključka leta, ki 
smo ga v veselem vzdušju praznovali na turistični kmetiji 
Ačko na Štatenbergu.

• Z novim delovnim elanom v leto 2018
Leto 2018 smo prav tako začeli delovno. Brez 

obotavljanja smo se nalog lotili že v januarju. V času nas-
tajanja tega prispevka potekajo priprave na predavanje o 
depresiji, iščemo zanimive kraje za izlete, usklajujemo vse 
potrebno za izvedbo letnega volilnega zbora društva, ki bo 
17. marca 2018. Tudi naše sekcije delajo po zastavljenih 
programih. Obiski in skromna, a srčna obdaritev članov 
ob praznovanju njihovih visokih življenjskih jubilejev so 
brez dvoma prijetno opravilo poverjenikov, ki so sicer 
zadolženi tudi za pobiranje članarine za to leto.

• 90 let Erne Fišer
10. januarja 2018 je 90 let dopolnila naša dolgoletna 

članica, Erna Fišer iz Ješence. S poverjenico Marijo 
Kotnik sva jo obiskali v Domu Danice Vogrinec Maribor, 
enota Pobrežje, kjer je nastanjena, saj je zaradi bolezni 
potrebna veliko pomoči in nege. V domskem varstvu 
zanjo lepo skrbijo. 

Obisk pri Erni Fišer

Slavljenka je bila zelo vesela najinega obiska in darila. 
Njen pogled in nasmeh sta povedala vse. Ob odhodu iz 
doma sva ji zaželeli uspešno in čim hitrejše okrevanje.

• 90 let Pavline Kugl
Poverjenica Brigita Babošek me je povabila, da obiščeva 

Pavlino Kugl iz Frama, ki si je 25. januarja letos prav tako 
naložila deveti križ. Čila 90-letnica se je zelo razveselila 
darila DU Fram in lepe, unikatne čestitke. A visokega 
jubileja ni obeležila le ona – na Silvestrovo, torej zadnji 
dan lanskega leta, so namreč nazdravili tudi njenemu 
možu, Silvestru Kuglu, ki je praznoval 91. rojstni dan.

 

Obisk pri Pavlini in Silvestru Kuglu

Oba zakonca Kugl sta pri svojih letih zelo vitalna in 
dobrega zdravja. Že 65 let sta srečno poročena, vodita 
lastno gospodinjstvo in se veselita življenja. Zelo rada se 
spominjata njune mladosti, ponosna sta na svoje otroke in 
še posebej na vnuke. 

Ob slovesu sva jima zaželeli še veliko zdravja in 
zadovoljstva.

Helena ERNECL, 
tajnica DU Fram

Delovanje keglja{ke sekcije
DU Fram

Ker smo prepozno prejeli poročilo Zgornjepodravske 
pokrajinske zveze DU Maribor, Komisije za kegljanje 
s kroglo na vrvici, ki se nanaša na rezultate jesenske 
upokojenske lige za moške, se vam v prejšnji (decembrski) 
številki občinskih Novic nismo oglasili. Zato tokrat z 
nekaj zamude vsem voščimo srečno in zdravo leto 2018!

V jesenskem delu ciklusa 2017/18 smo v 1. ligi, v kateri 
tekmuje 10 ekip, končali na 5. mestu, z osvojenimi 8 
točkami in 7343 podrtimi keglji. Najboljši so bili kegljači 
DU Sp. Polskava, ki so s 16 točkami in 7688 podrtimi 
keglji zmagali, na 2. mesto se je uvrstila ekipa Duplek 
»A«, tretji so bili kegljači iz DU Hoče, neposredno pred 
nami pa je pristala ekipa Bezena »A«. Od 6. do 10. mesta 
so se uvrstile ekipe DU Rogoza »A«, Dobrovce, Rogoza 
»B«, Pragersko in Bezena »B«.

Zelo smo bili aktivni na jesenskih in božično-novoletnih 
turnirjih, ki so potekali v organizaciji ostalih kegljaških 
društev. Na turnirju v Hotinji vasi smo zasedli celo 1., v 
Slivnici pa 3. mesto.
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Morda se bralci Novic spomnite, da smo v našem 
zadnjem članku napovedovali lokalni kegljaški 'El cla-
sico' v naši ligi in sicer med DU Fram in DU Rače; žal 
do tega ni prišlo, saj je DU Rače pred tem izstopilo iz lige 
in tekmovanja (malo za šalo, malo zares: verjetno so se 
derbija ustrašili).

Kljub veliki želji in zastavljenemu cilju, da sestavimo 
žensko in moško ekipo s pomočjo združitve tekmovalk 
iz Rač in Frama, žal doslej za uresničitev te namere ni 
bilo dovolj interesa. A ne bomo kar tako obupali; vsem 
morebitnim kandidatom, ki imajo željo po druženju, 
gibanju in v njih tli tekmovalni duh, smo z veseljem na 
voljo za informacije.

Kot vsako leto doslej, smo tudi lani ob dnevu spomina 
na mrtve, torej 1. novembra, kot ekipa počastili spomin 
na naše nekdanje člane in prižgali sveče na njihovih 
grobovih.

V našem društvu smo organizirali božično-novoletni 
turnir v parih in dosegli odlične rezultate: zmagal je 
par Stanka Šimunič in Alojz Hanžekovič (DU Fram), 
drugouvrščeni par je prišel iz Starš, tretja pa sva bila Jelka 
Bela in Milan Bela (DU Fram).

V decembru, mesecu praznovanj, smo imeli tudi dva 
jubilanta - naša članica Jelka Bela je praznovala 60. 
rojstni dan, član Miha Čepin pa je dopolnil zavidljivih 80 
let. Oba sta nas prijazno pogostila, za kar se jima lepo 
zahvaljujemo ter jima na nadaljnji življenjski in športni 
poti želimo obilo zdravja, dobrih metov in čim več podrtih 
kegljev. 

Od uspešnega leta 2017 smo se poslovili z zaključkom 
za člane kegljaške sekcije DU Fram. Istega dne smo v 
društvu izvedli turnir za naše člane, na katerem je 1. mesto 
pripadlo Jelki Bela, na 2. mesto sem se uvrstil avtor tega 
prispevka, 3. mesto pa je zasedel Milan Rajtmajer (naš 
novi igralec za leto 2018).

Žal pa nas je pred kratkim prezgodaj zapustil naš 
kegljač, član in prijatelj Janko Mesarec. Od njega smo 
se poslovili 27. januarja letos. Naj mu bo lahko zemlja, 
njegovim domačim pa še enkrat izrekamo iskreno sožalje.

Lep športni pozdrav!
Milan BELA,

kapetan ekipe kegljaške sekcije DU Fram

^EBELARSKO DRUŠTVO RA^E

^ebelarji pri 
predsedniku države

Predsednik države, Borut Pahor, vsako leto na dan 
samostojnosti in enotnosti pripravi dan odprtih vrat. Tudi 
lani je bilo tako. Čebelarji iz vse Slovenije smo bili tistega 
dne, 26. 12. 2017, posebej povabljeni, saj smo pripomogli 
k razglasitvi dneva čebelarjev (20. maj) za vse države 
sveta. 

Na častno povabilo smo se rade volje in s ponosom 
odzvali. Iz ČD Rače sva se srečanja udeležila Marjan 
Brezočnik in Franc Hergan. Ker so bili prazniki, na cestah 
ni bilo gneče in sva na cilj prispela predčasno. Vodja 
prireditve naju je prijazno povabila na kavo in klepet.

Uro pred poldnevom je bila dvorana polna do zadnjega 
kotička. Navzoče so nagovorili Borut Pahor - predsednik 
RS, Dejan Židan - minister za kmetijstvo in prehrano ter 
Boštjan Noč - predsednik Čebelarske zveze Slovenije. 
Vsi imenovani so tudi zaslužni za razglasitev 20. maja, 
rojstnega dneva našega čebelarja Antona Janše, za dan 
čebelarjev v vseh državah sveta, kar so Združeni narodi 
soglasno potrdili. 

Delo čebel je izjemnega pomena, 
20. maj pa bo odslej svetovni dan čebelarjev

S tem je poplačano delo vseh tistih, ki smo podpirali 
tovrstno zamisel predsednika ČZS. 

Z leve: Borut Pahor - predsednik Republike Slovenije, 
Boštjan Noč - predsednik Čebelarske zveze Slovenije in 

Dejan Židan, minister za kmetijstvo in prehrano

Informacija - pojasnilo
V prejšnji številki Novic (št. 76-4/2017) smo objavili 

prispevek z naslovom 'Uresničujemo program društva', 
avtorja Zvonimirja Stanka, predsednika Društva 
krajanov Loka. 

Po izidu glasila so se pojavila vprašanja, čemu nismo 
objavili tudi fotografij, ki so se tematsko navezovale na 
vsebino članka.

Kot smo pojasnili že ustno, slikovnega gradiva v 
uredništvo nismo prejeli (v kolofonu je vselej izrecno 
navedeno, naj bodo fotografije priložene kot priponke 
.jpg). 

Do neljube zadrege, ki se, upamo, ne bo več ponovila, 
je očitno prišlo zaradi tehničnih težav pošiljatelja.

 (Uredništvo)
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Marjan Brezočnik, praporščak ČD Rače 

Po končani proslavi smo si ogledali še prostore, ki jih 
uporablja predsednik države. Videli smo tudi darila, ki 
so jih dobili dosedanji predsedniki naše države od tujih 
državnikov. Prav tako smo bili v prostoru, ki je opremljen 
s slikami dosedanjih predsednikov: Milana Kučana, 
Janeza Drnovška in Danila Türka. V predsedniški palači 
je več prostorov, vsak ima različno število sedežev. 
Ko pridejo gostje, lahko za sprejem izberejo prostor 
s številom sedežev, ki ustreza številu gostov. Slike v 
prostorih, ki so muzejska last, menjajo vsakega pol leta. 
Stavba je bila zgrajena leta 1898, po hudem potresu na 
območju Ljubljane, ki je našo prestolnico stresel tri leta 
pred tem. Veliko zaslug za tako razkošno in veliko stavbo, 
katere namen je bil združitev vseh državnih služb na enem 
mestu, ima Ivan Hribar, tedanji ljubljanski župan. 

Po navedenem obisku si je lažje predstavljati, kako 
potekajo pogovori med raznimi delegacijami. Vesel sem, 
da mi je bila dana možnost, da sem lahko vse to videl. 

Franc HERGAN

Aktualne novice iz 
~ebelarskih vrst

Zimski čas je čas, ko čebele mirujejo in se pripravljajo 
na pomladni izlet. Čebelarji pa kar intenzivno delamo, 
čistimo in pripravljamo orodje, žičimo, predvsem pa 
se udeležujemo raznih predavanj. To je tudi čas občnih 
zborov, kjer se srečujemo s sosednjimi in pobratenimi 
društvi. Tako izmenjamo mnenja in se na koncu pove-
selimo ob pogostitvi. 

V Račah smo imeli občni zbor 12. januarja 2018. Dobili 
smo se v gostilni Kostanj. Udeležba je bila popolna, 
vključno s povabljenimi gosti. 

Najstarejši čebelar, Jože Brezovšek, prejema priznanje za 
dolgoletno aktivno delo v ČD Rače 

Foto: Anton Ferlič

Nas je najbolj navdušil naš župan, Branko Ledinek, ki 
nas je po dolgoletnih prošnjah in čakanju na dodelitev 
društvenega prostora uslišal s povabilom na ogled 
razpoložljive lokacije. Prostor je v dobrem stanju in 
primeren za delovanje našega društva. V času priprave 
tega zapisa čakamo še na najemno pogodbo, nato pa 
bo sledilo opremljanje. Iz Podove bomo preselili malo 
knjižnico, arhiv in kup drugih stvari, ki so se z leti nabrale.  

Kot vedno, smo se udeležili tudi medenega zajtrka v kar 
štirih vrtcih in na prav toliko šolah. Predšolskim otrokom 
in učencem teh zavodov smo predstavili slovensko 
avtohtono čebelo sivko in jih seznanili, kaj vse nam 
prinaša v naše domove. Otroci pa so nas razveselili z 
zanimivim programom in najrazličnejšimi risbami. 

Letos bomo prvič praznovali svetovni dan čebel, ki bo 
odslej naprej vsakega 20. maja. Praznovanje bo potekalo 
na Gorenjskem in sicer blizu čebelnjaka, kjer se je rodil 
in čebelaril Anton Janša, učitelj čebelarstva, po katerem 
se tudi imenuje ta praznik. Prireditve se bomo seveda 
udeležili tudi čebelarji iz Rač.   

                                                                                              
Nada HERGAN, 
članica ČD Rače  

DRUŠTVO KRAJANOV 
KOPIVNIK

Decembrska dogajanja 
v Kopivniku

Društvo krajanov Kopivnik je, podobno kot prejšnja 
leta, lani konec decembra ponovno postavilo adventni 
venček, obdarilo starejše krajane Kopivnika in izvedlo 
srečanje za člane upravnega in nadzornega odbora društva. 
V soboto pred prvo adventno nedeljo smo člani društva 
in krajani Kopivnika postavili adventni venček ob 
nekdanjem vaškem napajališču za živino v centru vasi 
Kopivnik. Izdelavo je vodil naš član Andrej Kmetič. Ko je 
bil adventni venček (oz. po obsegu venec)  postavljen, smo 
povabili župnika Franca Dermola, da ga je blagoslovil. 
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Blagoslov adventnega venčka

V nagovoru je župnik pohvalil krajane za postavitev 
venčka in zaželel prijetno druženje ob prižigih svečk 
vsako nedeljo ter mirne prihajajoče praznike. Tako smo 
se krajani Kopivnika vsako nedeljo, od prve do četrte 
adventne nedelje, ob 14. uri zbrali in prižgali svečke, 
zmolili ter se družili. Lani nam vreme ni bilo naklonjeno. 
Bilo je slabo, mrzlo, celo sneg in snežni metež smo 
doživeli. A tradiciji se nismo izneverili.

Člani društva ob adventnem venčku; 
tudi sneg nas pri nedeljskem druženju ni motil

Starejše krajane Kopivnika (nad 70 let, teh imamo 18) 
smo obiskali, jim zaželeli srečno in zdravo novo leto ter 
jih obdarili s paketi.

Za zaključek leta smo izvedli še srečanje članov 
nadzornega in upravnega odbora društva s partnerji. Z 
druženjem smo zaključili delo društva v minulem letu  
2017.

Sedaj se že pripravljamo na izvedbo 23. rednega 
občnega zbora.

Stanko HOJNIK, 
predsednik društva

KULTURNO UMETNIŠKO 
DRUŠTVO DR. PAVEL 

TURNER FRAM

Na{ mo{ki pevski zbor
upihnil 1. sve~ko

Skupina moškega pevskega zbora KUD dr. Pavel Turner 
Fram, ki je bila ustanovljena v začetku januarja lanskega 
leta, je v polnosti zaživela. Veseli in ponosni smo na naš 
obstoj in delovanje, saj smo se že v prvem letu uspešno 
predstavili občanom naše občine, pa tudi širši javnosti.  
Skupino sestavlja naslednjih 13 članov: Peter Pliberšek, 
Milan Bedjanič, Dušan Prebil (1. tenor), Tone Planjšek, 
Miran Predikaka, Dušan Purger (2. tenor), Danijel Lilek, 
Vlado Poljanec, Lovro Brumec, Janko Vihar (1. bas - 
bariton), Milan Rakovnik, Vlado Petrovič (2. bas) in prof. 
Mitja Krajnc (zborovodja).

Pod mentorstvom našega zborovodje smo se doslej 
naučili deset pesmi in jih na desetih javnih nastopih tudi 
uspešno odpeli. Veliko nam je pomenil predvsem nastop 
na proslavi državnega praznika - dneva reformacije, ko 
smo se s pesmijo predstavili poslušalcem v Beli dvorani 
gradu Rače.

Naš zbor na proslavi ob dnevu reformacije; 
v Beli dvorani v Račah, 20. 10. 2017

Foto: Majda Kmetec
 

Pri izvedbi omenjenega dogodka smo moči združili 
člani in članice KUD Rače, KUD Fram in Društva 
kmečkih žena Klasje Rače, v sodelovanju z Občino 
Rače-Fram. Ta proslava je bila na našo pobudo v občini 
Rače-Fram prvič, prav tako je prvič v grajski kapeli 
potekalo spremljajoče bogoslužje. Evangeličanska 
duhovnica, Vladimira Mesarič Jazbinšek iz Maribora 
(največja evangeličanska občina po površini in najmanjša 
po številu vernikov), je opravila verski obred za vse 
obiskovalce grajske kapelice, na koru pa je bogoslužje 
popestrila glasbena skupina Selah iz Murske Sobote. 
Pravijo, da je prvo leto delovanja najtežje. Do tega spoz-
nanja je prišla tudi naša skupina.  Zahvaljujemo se Občini 
Rače-Fram, PGD Fram, DU Fram, politični stranki DeSUS, 
KS Fram, matičnemu društvu KUD dr. Pavel Turner Fram, 
podjetju WEBO in DIRS d.o.o. iz Ljubljane, ki so nas 
finančno podprli in s tem omogočili naš obstoj in delovanje. 
Posebna zahvala za uspešno angažiranje pri pridobivanju 

^e ho~e{ postati moder,
se nau~i pametno spra{evati,

pazljivo poslu{ati,
mirno odgovarjati in

umolkniti, ko nima{ ve~ kaj re~i.
(Johann Lafater)
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finančnih sredstev gre našemu članu Dušanu Purgerju. 
Naš program za letošnje leto je kar pestro zastavljen. Že-
limo si kadrovskih okrepitev, sodelovanja ostalih društev 
v občini pri snovanju večjih prireditev in ne nazadnje 
seveda podpore Občine Rače-Fram.

 
Tone PLANJŠEK,

vodja MoPZ dr. Pavel Turner Fram
     

Zale na gostovanju v Sarajevu

Na pobudo naše sodelavke, Mateje Kregar, ki že 
drugo leto zapored otrokom, mladostnikom in odraslim 
s slovenskimi koreninami v Sarajevu, Zenici in Kaknju 
predaja znanje in ljubezen do slovenskega jezika, smo 
Zale sprejele izziv in se odločile, da se povežemo s 
tamkajšnjimi društvi in ustvarimo kulturno-jezikovno 
vez. Slovenski kulturni praznik je bila izvrstna priložnost 
za prvo navezo. Tako smo se 8. februarja odpravile na 
dolgo pot proti glavnemu mestu Bosne in Hercegovine. 
Razigrana ženska družba je vso pot parala živce Boštjanu 
Rosetu, ki je svojo nalogo šoferja odlično opravil, Bosanci 
pa so ob pogledu na slovenskega 'bodigarda' z osmimi 
spremljevalkami samo izrekali: »Svaka ti čast, majstore.« 

Kratek čas bivanja v tem kotlinskem mestu smo 
dodobra izkoristile za druženje z gostitelji, obiske 
veleposlaništva, šol in kulturnih društev, pa tudi baščaršija 
s čevapdžinicami in pivnicami nas je bila polna. Naše 
gostiteljice, Verica Džindo, Dina Maksumić in Davorka 
Drijenčić Špringer, so ustregle vsaki naši želji in spretno 
krmarile med dogovorjenim in 'prostim po Prešernu'. A 
prav slednji je bil rdeča nit naše poti. V petek, 9. 2. 2018, 
smo namreč (v okviru praznika našega največjega pesnika) 
v Frančiškanskem mednarodnem študentskem centru v 
Sarajevu nastopile skupaj z učenci dopolnilnega pouka 
slovenščine in kulture ter MePZ Camerata Slovenica. 
Podpredsednica Slovenskega društva Cankar, Sarajevo, 
Dina Maksumić, je v povezovalnem programu izpostavila, 
da je Prešeren Slovencem to, kar je Dante Italijanom ali 
Shakespeare Angležem. Da to drži za Slovence po svetu, 
smo se prepričale, saj je bilo marsikatero oko orošeno ob 
poslušanju pesnikovih stvaritev. 

obiskovalcev spremenil v najlepšega do sedaj in v takega, 
ki jim bo, kot so zagotavljali, še dolgo ostal v spominu.

Zale s predsednico in podpredsednico Slovenskega društva Cankar, 
Verico Džindo in Dino Maksumić; Sarajevo

Pred večnim ognjem - spomenikom, posvečenim žrtvam 2. sv. vojne
Vse foto: Boštjan Rose

Zale na odru

Ko pa smo Zale literarnemu programu pridale še 
glasbeno-pevski zabavni pridih, se je večer po besedah 

Zale smo utrle pot mednarodnemu sodelovanju, 
katerega bodo v aprilu in juniju nadaljevali učenci iz 
prej omenjenih bosanskih mest ter učenci naše šole 
in 1. gimnazije, ki si bodo izmenjali obisk in delili 
mladostniško energijo.

Simona NAPAST

DRUŠTVO UPOKOJENCEV RA^E

Na{a praznovanja

• Anton Granda praznoval 90 let 
Januarja 2018 je visok življenjski jubilej praznoval 

dolgoletni član našega društva, Anton Granda. Kot se ob 
takšni priložnosti spodobi, sva mu skupaj s poverjenico 
Majdo Bezjak osebno čestitali na domu in mu v imenu 
celotnega Društva upokojencev Rače zaželeli še obilo 
zdravih in zadovoljnih let ter mu izročili skromno 
darilce. 



33Želimo vam prijetno branje!

NOVICE  OBČINE  RAČE-FRAM

Anton (po domače Tonček) se je v pogovoru dotaknil 
svoje doslej prehojene poti. Rodil se je v Račah, v veliki 
družini, kjer je bilo sedem otrok, od tega šest fantov in le 
eno dekle. Osnovno šolo je obiskoval v Račah. Poklica 
se je izučil pri očetu, ki je imel lončarsko delavnico, v 
kateri si je pridobil desetletno prakso. Službo si je nato 
poiskal v podjetju Keramičarstvo Maribor in tam ostal 
vse do upokojitve. Po poroki sta si z ženo Angelco 
ustvarila nov dom (zraven domačije) in vzgojila sinova. 
Poleg službe sta obdelovala tudi nekaj zemlje in skrbela 
za kravico. Tonček je aktivno sodeloval v nekdanjem 
Kulturnem društvu Lojze Kokol v Račah in se z velikim 
veseljem vključil v tamkajšnji društveni pevski zbor. 
Dolga leta je prepeval tudi v cerkvenem pevskem zboru v 
Račah.  Radostno pove, da je bila njegova druga ljubezen 
harmonika. Posebnost njegovega igranja pa je pritegnila 
marsikateri pogled, saj je meh raztegoval in izvabljal 
melodije kar med vožnjo s kolesom. Takšen je torej bil 
naš Tonček v mladosti - zabaven, družaben, delaven, 
predvsem pa dobrega srca.

Z ženo živita skupaj s sinom Danijem, ki jima pomaga 
pri večjih opravilih in jima nudi tudi prevoze. Sin Vili pa 
živi na Vrhniki z ženo in tremi sinovi, ki ju velikokrat 
obiščejo. Na vnuke sta zelo ponosna in vesela vsakega 
njihovega obiska. Kljub vsakodnevnim težavam je 
Tonček še vedno dobre volje in poln življenjskega elana, 
s katerim se loteva tudi manjših opravil okrog hiše.

Poslovili smo se z željo, da skupaj z ženo Angelco 
mirno uživata zdrava leta še naprej.

• Slovenski kulturni praznik
Ob slovenskem kulturnem prazniku smo 8. februarja 

2018 v našem domu pripravili kulturno prireditev za vse 
člane in članice Društva upokojencev Rače. 

Zbiranje obiskovalcev

V kulturnem programu so sodelovali: recitatorke Jelka 
Petrovič, Marta Salaj, Zlatka Španinger in dijakinja Nina 
Korošak ter harmonikar Leopold Vaupotič v pevskem 
duetu z Mileno Vaupotič. Slednja sta skupaj izvedla tudi 
Prešernovo Zdravljico. Himni je sledil pozdravni govor, 
v katerem sem med drugim spomnila in poudarila, da je 
8. februar dan slovenske kulture in našega jezika, kajti 
brez jezika ne bi bilo kulture. Slovenci smo edini evropski 
narod, ki ob obletnici smrti našega največjega pesnika, 
Franceta Prešerna, praznuje dan kulture, kar nam je v 
velik ponos.

Jelka Petrovič (levo) in Marta Salaj - uprizoritev 'Od železne ceste'

Program prireditve so sooblikovali recitatorke in člana 
pevskega dueta. Vodilna misel proslave je bila ljubezen 
do naše dežele, slovenskega jezika, domovine. Pisano 
besedo so občuteno recitirale članice društva. 

Zlatka Španinger

S pesmimi je prireditev v celoti povezoval imenovani 
duet. 

Duet: Milena in Leopold Vaupotič

Z združenimi idejami in močmi nam je uspel prisrčen 
popoldan s skupnim zaključnim druženjem vseh nastopa-
jočih in udeležencev proslave.

Irma KMETIČ,
predsednica
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Delo keglja{ke sekcije v
letu 2017

Kegljaška sekcija DU Rače je v letu 2017 uspešno delo-
vala. Sodelovali smo na tekmovanju v Zgornjepodravski 
regiji, kjer je moška ekipa zasedla drugo, ženska pa tretje 
mesto. V mesecu maju smo organizirali turnir ob 15. 
obletnici sekcije in krajevnem prazniku KS Rače. Udeležili 
smo se tudi treh turnirjev v Framu, dveh v Slivnici in 
enega v Hočah, Hotinji vasi in v Rogozi. Slednjega je 
ob prazniku upokojencev organizirala Zgornjepodravska 
regija in tam smo za uspešno tekmovanje v ligi prejeli 
pokale. Na turnirjih smo bili zelo uspešni, saj smo osvojili 
dvanajst pokalov. Moška ekipa je dvakrat zmagala, po 
enkrat pa je zasedla drugo in tretje mesto. Ženska ekipa 
je osvojila eno prvo mesto, dvakrat je bila druga, enkrat 
pa tretja.

Posebej ponosni smo na naše posamezne tekmovalce, 
saj smo imeli letos med njimi kar tri prvake in sicer Heleno 
Pernat (dvakrat), Jožico Ribič in Milana Kovačiča.

Ob teh dobrih novicah pa moramo, žal, zabeležiti tudi, 
da nas je za vedno zapustil ustanovni član naše sekcije, 
Vinko Lenart.

Vabimo nove člane, da se nam pridružijo ob torkih in 
petkih ob 17. uri. Z novimi kegljaškimi močmi bi naša 
sekcija in naše celotno društvo še bolj zaživelo. 

Zahvaliti se moramo tudi za donacije, ki smo jih ob 
organiziranju turnirja prejeli od Občine Rače-Fram, 
Krajevne skupnosti Rače in DeSUS Rače-Fram. Zahvala 
gre tudi ostalim, ki so kakorkoli pomagali pri izvedbi 
prireditve. 

Štefan STRMŠEK,
vodja kegljaške sekcije

ŠPORTNO REKREACIJSKO 
DRUŠTVO KOPIVNIK

     
Nekaj zanimivosti o

na{em delovanju

Na začetku vas lepo pozdravljamo, osebno pa vam 
v mislih sedaj, ko pišem te vrstice (v pustnem času), 
želim še obilo užitkov na snegu, ki nam ga je mati zima 
v februarju natrosila še za vse mesece nazaj, ko snežink 
ni in ni hotelo biti. Sicer kurenti zimo odganjajo, a se ne 
mudi tako zelo, saj bo za pomlad še dovolj časa. 

Pa pustimo vreme in presedlajmo k našim aktivnostim. 
Po ustaljenem urniku se nadaljuje igranje nogometa v 
telovadnici, ob sobotah zvečer pa se člani družimo v naših 
društvenih prostorih in si krajšamo čas z igranjem kart, 
pikada in družabnimi igrami.

Letos smo zakorakali že v peto leto delovanja društva 
in za nami je tudi že 5. redni letni občni zbor, ki je potekal 
2. 2. 2018. 

Občni zbor

Delovno predsedstvo

Z ozirom na plan dela in prireditve, ki naj bi jih 
organizirali, bo tudi letošnje leto pestro in luštno, kar je, 
upam in verjamem, upravičeno mogoče reči tudi za vsa 
leta doslej.

V nedeljo, 11. februarja, smo v belini narave in v 
čudovitem sončnem vremenu izvedli tradicionalno 
tekmovanje s poki na čas (pokejado). Izdatno smo se 
zabavali, se kepali, sankali, prijetno družili in veliko 
smejali.
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V letošnjem letu želimo organizirati izlet - pohod 
na Triglav, kar nam lani zaradi slabega vremena v 
predvidenem terminu ni uspelo. Izvedli bomo tudi 
tradicionalna turnirja v malem nogometu na travi 
in sicer ob občinskem prazniku ter ob prazniku 
naše krajevne skupnosti. S pomočjo donacij in 
morebitnih sredstev iz naslova prijave na razpis 
občine za društva v letu 2018 pa želimo narediti 
nove stopnice, ki vodijo do igrišča z ograjo, saj 
so sedanje stopnice že dotrajane in nevarne. Prav 
tako bi radi uredili parkirišče.

Vodilo v društvu ostaja nespremenjeno - vsi si 
prizadevamo, da je v našem kraju prijetno in da se 
ljudje (od najmlajših do najstarejših) družimo, kot 
je bil to običaj nekoč. Prizadevamo si za nadaljnje 
izboljšanje bivanja v našem kraju za vse, ki si tega 
želijo. Zato vljudno vabimo enako misleče, ki bi 
se nam želeli pridružiti, da navežejo stik z nami. 
Veseli bomo vsakega novega člana ali članice. 

Pokejada 2018
Zahvaljujemo se vsem donatorjem in si želimo uspešnega sodelovanja tudi v bodoče.

Lep športni pozdrav!                                                                                                               Sašo BELA 

KATOLIŠKO KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO 
SV. JOŽEFA DELAVCA RA^E

Vozi me vlak v daljave

Krasna zimzelena pesem Marjane Deržaj, katere naslov sem si izposodila pri naslavljanju tega zapisa, je bila vodilo 
proslave ob 60-letnici Prometne šole Maribor. Ta šola je povezana z navedeno pesmijo predvsem zaradi vlaka, kajti v 
prvih letih delovanja se je imenovala Železniška prometna šola Zemun in je več kot štirideset let izobraževala kadre za 
potrebe železnic. Danes šola izobražuje mlade v srednje strokovnih programih logistični tehnik in tehnik varovanja ter 
v višješolskih strokovnih programih logistično inženirstvo, varstvo okolja in komunale ter ekonomist.

Smo mešani pevski zbor KKID sv. Jožefa Delavca, ki je ponovno pokazal, da ima v bogati zakladnici pesmi prav 
za vsako priložnost. Že lansko jesen smo s Prometne šole Maribor dobili vabilo, da bi s pesmimi obogatili njihovo 
proslavo, ki je bila načrtovana in izvedena 25. januarja letos. Seveda smo se z veseljem odzvali, čeprav takrat še nismo 
vedeli, da se bo proslave udeležil tudi predsednik države. Kljub temu je zadnje tedne pred nastopom napetost na vajah 
naraščala, kajti v vsakem primeru smo želeli zares kar najbolje odpeti. 

Uvodoma smo na proslavi zapeli slovensko himno, Zdravljico. Potem smo (po govoru predsednika) nadaljevali s 
pesmima Sonce pomladi in Vozi me vlak v daljave. Slovesno proslavo smo zaključili še z Let it be, kjer je ušesa občinstva 

božal čudovit glas našega dolgoletnega solista, 
Boštjana Štumbergerja, in s pesmijo Življenje je 
lepo. Posebej se moramo zahvaliti naši pevovodji, 
Nevenki Gril Hameršak, ki nas je z veliko skrbnostjo 
in trudom pripravljala na ta nastop, seveda pa tudi 
Damijanu Ciglerju, ki nas je s svojo virtuoznostjo 
na klavirju ubrano spremljal.

Na proslavi smo bili pevci našega zbora nagrajeni 
z bučnim aplavzom občinstva. Ob tem si štejemo v 
veliko čast tudi, da nam je sam predsednik države, 
Borut Pahor, po nastopu čestital in se z nami tudi 
fotografiral. 

Bil je krasen, nepozaben večer, poln lepih tre-
nutkov in zvenečih melodij.

Mateja PIVEC
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DRUŠTVO KRAJANOV MORJE

Pregled delovanja Dru{tva krajanov Morje v preteklem obdobju

Kot običajno, smo se tudi v preteklem letu člani 
društva srečevali na raznih dogodkih v kraju. V marcu 
smo imeli občni zbor društva, na katerem je bil izvoljen 
nov upravni odbor, ki smo ga generacijsko pomladili. 
Z zanimanjem smo prisluhnili predavanju o temeljnih 
postopkih oživljanja in pravilni uporabi defibrilatorja, ki 
sta ga izvedla člana PGD Fram, Matej Dreo in Adriano 
Goričan. Tradicionalno postavitev majskega drevesa smo 
lani obogatili z novostjo in sicer z jaškom in kovinsko 
armaturo, ki olajšata postavitev drevesa in pomenita 
trajno rešitev. Da društveni dom ne sameva, čez vse leto 
poskrbijo naši člani s praznovanji osebnih jubilejev. V 
njem se srečujejo tudi člani vinogradniškega društva, ki 
ocenjujejo in degustirajo vina lokalnih vinogradnikov. 

Nogometna sekcija je aktivna tedensko; njeni člani 
vsako nedeljo igrajo nogomet ali se sproščajo ob igranju 
'šnopsa'. Pohvaliti je potrebno njihovo angažiranje pri 
urejanju brunarice (zelo lepo so jo prebarvali) z okolico. 
Ob njej se vedno raje zadržujejo tudi mladi in družine 
z otroki. V sončnem oktobru pa smo pri brunarici člani 
društva in mimoidoči uživali ob pečenih kostanjih in 
moštu.

Prijetno druženje krajanov na kostanjevem pikniku 2017 

Ko se vreme ohladi, se kvartopirci ob večerih dobivajo 
v toplo zakurjeni sobi društva. Z jesenjo nastopi tudi čas, 
ko se enkrat tedensko zberemo in pod vodstvom naše 
članice - fizioterapevtke pridno telovadimo. 

Pri telovadbi

Udeleženke razgibavanja
Vse foto: Slavko Osebik  

Organizirali smo tudi prednovoletno srečanje. 
Konec leta smo obiskali našega zaslužnega bivšega 

predsednika in ustanovitelja društva, Štefana Pliberška. 
Zaradi bolezni in poškodbe kolka se na žalost ne more več 
udejstvovati v društvu, bil pa nas je zelo vesel in skupaj 
smo obujali spomine na začetke društvenega življenja v 
kraju Morje. Še vedno ga zanima vse, kar je povezano 
z našo vasjo in dogajanjem v njej, v zvezi z delovanjem 
društva pa na osnovi svojih bogatih izkušenj rad pristavi 
tudi kak nasvet. 

Naš zaslužni bivši (prvi) predsednik Štefan Pliberšek s 
svojo skrbno ženo Ivanko 

Foto: Tomo Koren

Želimo mu čim boljšega zdravja in čim več lepih 
trenutkov v krogu družine. Poslovili smo se z obljubo, da 
ga še obiščemo.

Glede na to, da so naša druženja vedno vesela, si 
želimo novih članov s svežimi idejami, za katere se bomo 
potrudili, da jih s skupnimi močmi in pozitivno energijo 
udejanjimo. 

Andreja MOM, 
Milojka DREO
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PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PODOVA

Pohod in ob~ni zbor

• Pohod članov gasilskega in rekreacijskega 
društva
Naše gasilsko društvo je, v sodelovanju s Športno re-

kreacijskim društvom Brezula, 26. 12. 2017 organiziralo 
in izvedlo pohod po krajinskem parku Rače. Ideja o 
organizaciji pohoda je zorela več let in veseli nas, da je 
lani vendarle dočakala realizacijo. Za izvedbo pohoda 
sta zaslužna predsednika obeh navedenih društev, saj 
društvi tesno sodelujeta, prav tako pa tudi vsi člani, ki so 
zamisel z navdušenjem sprejeli in jo potrdili na skupni 
seji. Po dogovoru obeh društev smo dogodek poimenovali 
božično novoletni pohod, saj je bil izveden v času med 
obema praznikoma. Start pohoda je bil na dvorišču 
gasilskega doma v Podovi (tam je bil tudi cilj), lani na 
Štefanovo, ob 10.00 uri.

Na dan pohoda so se udeleženci pričeli zbirati že dobro 
uro pred startom. V gasilskem domu smo za vse pripravili 
tople napitke, kuhar Slavko Rogina pa je poskrbel, da se 
je lahko vsak ogrel s toplim čajem ali kuhanim vinom. 
Zbralo se je 65 pohodnikov, ki sem jih nagovoril ter jim 
zaželel dobrodošlico in lahko pot. Sledil je pozdrav vodje 
pohoda, Vlada Predikake, nato pa je napočil čas, da ob 
točno določeni uri vzamemo pot pod noge. Hodili smo po 
pločniku do kapele pri Lašiču, kjer smo skrenili na poljsko 
pot proti lovskemu domu, kjer je bila prva postojanka. 
Na tamkajšnjem parkirnem prostoru nas je čakal šofer 
PGD Podova s toplimi napitki. Po kratkem oddihu smo se 
podali skozi gozd do Račkih ribnikov, kjer smo naredili 
drugi postanek. Vsi udeleženci pohoda smo si ogledali 
razgledni stolp ter obnovljeni kontejner s krasnimi 
slikami narave in tremi ribniki. Pot smo nadaljevali do 
krožišča pri Hauptmanovih in dalje proti Podovi ter mimo 
Kovinostroja do križne kapele. 

Koraki so si sledili po Križni poti čez vas Brezula do 
izhodišča - gasilskega doma v Podovi, kjer je bil naš cilj. 
Na dvorišču nas je znova pričakal kuhar in nas povabil v 
dvorano na skupno malico, ki jo je sponzorirala Krajevna 
skupnost Rače. Po okrepčilu je sledilo še druženje 
pohodnikov, ki se je zavleklo v pozne popoldanske ure. 
Po odzivih sodeč smo bili vsi udeleženci zadovoljni s 
potekom pohoda, kar potrjuje tudi soglasno izražena 
želja, da se naslednje leto dobimo v še večjem številu.

Želimo se zahvaliti Alojzu Cafu za podporo in pomoč 
pri organizaciji ter izvedbi pohoda. Enako velja za Vlada 
Predikako in predsednika Krajevne skupnosti Rače, 
Sebastijana Soršaka (finančna pomoč pri nabavi hrane).

• 109. občni zbor PGD Podova
PGD Podova je svoj 109. občni zbor uspešno izvedlo 

zadnjo soboto v mesecu januarju, natančneje 27. 1. 2018, 
ob 19.00 uri v prostorih gasilskega doma v Podovi. 

Utrinka s pohoda

Občnega zbora se je, poleg naših članov, udeležilo tudi 
veliko število povabljenih gostov iz sosednjih društev. 
Lokalno skupnost je zastopal župan. Branko Ledinek, 
Gasilsko zvezo Maribor pa Jaka Krajnc.

Zaradi izteka petletnega obdobja je leto 2018 volilno, 
zato smo izvolili nov upravni odbor, poveljstvo društva in 
nadzorni odbor. Za predsednika sem bil predlagan avtor 
tega zapisa, za poveljnika David Dobnik, za predsednika 
Nadzornega odbora PGD Podova pa Marjan Plečko. 

Člani smo predlagane kandidate na glasovanju soglasno 
potrdili.
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David Dobnik - novi poveljnik PGD Podova

Ob tej priložnosti se bivšim funkcionarjem zahvaljujem 
za njihovo delo, vložen trud in znanje za širšo dobrobit, 
kajti leto 2017 je bilo za nas, gasilce PGD Podova, eno od 
uspešnejših let (če ne kar najuspešnejše) v dolgi zgodovini 
društva. Pri tem naj izpostavim, da večji del zaslug za 
obnovo gasilskega doma, kakor tudi za uspešno delo v 
operativi, pripada bivšemu poveljniku, Zvonku Plečku.

Beseda Zvonka Plečka, bivšega poveljnika
Vse foto: Leon Roškar

Novo izvoljeni funkcionarji se zavedamo odgovornosti, 
ki smo jo prevzeli. Prav tako se zavedamo, da bo težko 
ohranjati visoko raven operativnega dela in drugih 
aktivnosti v gasilskih vrstah. Kljub temu verjamemo, 
da s skupnimi močmi zmoremo marsikaj. Gasilci smo 
namreč vajeni izzivov in smo prepričani, da ob dobrem 
in vztrajnem delu uspehi tudi v bodoče ne morejo izostati, 
kar se bo, verjamemo, pokazalo na 110. občnem zboru 
prihodnje leto.

Z gasilskim pozdravom: Na pomoč!

Boris FUREK, gas. častnik II. st.,
predsednik društva

• Vokalna skupina Fantje na vasi v SNG Ma-
ribor: 'Peli bomo o ljubezni'
V predbožičnem času, 4. decembra lani, je ansambel 

v Kazinski dvorani Slovenskega narodnega gledališča 
Maribor odpel koncert s prav posebnim sporedom naših 
prelepih ljudskih liričnih pesmi, s tematskim naslovom 
'Peli bomo o ljubezni'. 

Vokalno skupino Fantje na vasi sestavljajo pevci Miran 
Mustafa, Ervin Šega, Primož Šušterič, Marko Perger, 
Darko Trantura, Pavel Brlič in Miran Kosi. Koncert je 
lepo povezovala Patricija Simrajh.

GLOSA
Ob slovenskem kulturnem prazniku

Veš, Francè, ki nas verjetno s kozarčkom v rokah dol 
gledaš, si lahko pravzaprav kar zadovoljen, ko se ti je 
»da zbudil bi slovenšno celo« kar dobro izšlo - saj se 
doma še piše in govori slovensko. Da pa imajo skoraj 
vsa podjetja in firme tuja imena, pač ne bi tečnarili… 
No, pa pijemo ga še vedno tudi radi, saj veš, »ki vtopi 
vse skrbi«… Smo pa napredovali v močnejše in bolj 
trde substance. Sicer pa je bil v tvojih časih v modi 
morfij… Skratka, več se ti je izpolnilo kot ubogemu 
Cankarju, ki mu »šentflorjanska« ni ratala (no, tudi 
tebi verjetno ne bi). Saj oba vidita, kako se kolinimo 
za vsako suho hruško kot otroci za plotom za frnikole, 
pa tudi nimamo nobenega smisla za vajini rahločutni 
umetniški duši. Imamo pa še srečo, da so Slomšek, 
Maister in Šarhu podobni nekako stvari v red spravili. 
Bi pa vas vse naštete kap, če bi se znašli tu spodaj, pa 
bi vas pozdravljali ali odzdravljali s čao, adijo, ajde, 
bog, hej, haj (manjka »l«, pa smo spet tam).

Pa srečno, zbogom, zdravo, nasvidenje!

Tone ŽURAJ

KULTURNO UMETNIŠKO 
DRUŠTVO RA^E

Ponujamo za vsakega nekaj

VS fantje na vasi z zborovodjem in povezovalko programa
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Spored pesmi: Barčica, N´coj je pa ena lepa noč, Rasti 
mi, rasti, Pisemce, San se šetao gori, doli, Da höra ta 
ćaninawa, Drumelca, Nocoj pa, oh, nocoj, Kej b´jest  teb´ 
dau, Dečle, to mi povej, Teče mi vodica, Zagorski zvonovi, 
Vse najlepše rožice, Šocej, moj sel, Pleničke je prala v 
priredbah priznanih slovenskih skladateljev so zapeli 
zelo občutljivo in bili v polni dvorani poslušalcev deležni 
spontanih aplavzov, tako da so peli tudi dodatke. 

Foto: Alenka Mustafa 

Koncert je bil posnet in večkrat predvajan po radiu, 
izdelana je bila tudi zgoščenka.

• Začel se je 7. ciklus Koncertnega abonmaja 
Grad Rače
Tenorist Danilo Kostevšek in pianist Ivan Ferčič sta 

5. januarja 2018 s pesmimi in skladbami W. A. Mozarta, 
L. v. Beethovna, K. Maška, H. Volariča, R. Simonitija in 
B. Ipavca ustvarila lep umetniški večer. Za muzikalne 
izvedbe je umetnika poslušalcev polna Bela dvorana 
nagradila s prisrčnimi aplavzi, ob koncu smo poslušali 
še dodatek. To je bil tudi prvi koncert v takšni zasedbi v 
15-letni zgodovini prirejanja koncertov KUD Rače.

Tenorist Danilo Kostevšek in pianist Ivan Ferčič na 
koncertu v Beli dvorani; 5. 1. 2018

Foto: Eva Mustafa

Za popestritev druženja po koncertu je z izbrano 
ponudbo poskrbelo Mlinarstvo Dejan Pečovnik iz Frama.

Dobrote Mlinarstva Pečovnik iz Frama za 
pokoncertno druženje; 5. 1. 2018

Foto: Eva Mustafa

• Krožek ročnega vezenja 'Metuljček' 
Metuljček - krožek ročnega vezenja bo letos beležil 18 

let, odkar so štiri ustanoviteljice (Zofija Lesjak, Marija 
Topolovec, Albina Radolič in Marija Kotnik) začele z 
delom. Čez čas je skupina narasla na 17 članic, sedaj jih je 
v krožku 9. Ves čas krožek vodi Zofija Lesjak. Pridne in 
disciplinirane ustvarjalke so vsako leto v avli kinodvorane 
pripravile veliko razstavo njihovih ročnih del, ki je vedno 
zbudila pozornost  z enovitim in estetskim pristopom. 
Vedno so razstavile delo samo ene sezone, kar je sila 
naporno in vredno vseh pohval. Gotovo bi si te razstave 
zaslužile večji odmev. 

Foto: Tanja Mandl

Razen omenjene vsakoletne razstave mnogokrat 
popestrijo tudi druge dogodke KUD Rače. Skozi leto 
obiščejo okoli 30 podobnih razstav drugih ročnodelskih 
sekcij in izmenjajo izkušnje. Ustvarjajo vsak četrtek od 
17.00 do 20.00 ure (v prostorih KUD Rače - v gradu). 

V svoje vrste vabijo nove članice, ki imajo estetski čut za 
to delo, ki se je kot kulturna dediščina ohranjalo skozi čas.

• Letna bera KUD Rače
Ob našem  68. zboru članov smo se veselili vsega, kar nam 

je uspelo udejanjiti v letu 2017. Kolektivni člani društva 
in dejavnosti - vseh nas je 74 -, smo skozi ta čas izvedli 
ali bili sodelujoči pri 117 kulturnih in drugih dogodkih v 
Sloveniji, pa tudi v tujini. Smo v Sloveniji prepoznavno 
kulturno umetniško društvo s toliko dejavnostmi, da se za 
vsako publiko najde nekaj, s čimer se lahko pohvalijo le 
redka društva. Naše skupine in dejavnosti so prisotne v 
medijih. Na različnih tekmovanjih ali podobnih dogodkih 
dosegamo nagrade in priznanja, pri čemer posegamo tudi 
po najvišjih - zlatih. 
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Da vse to dosežemo, gre zasluga najprej prizadevnemu 
članstvu, ob tem pa veliki pomoči Občine Rače-Fram, 
Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije in drugim, 
seveda pa se za podporo zahvaljujemo tudi našim dru-
žinskim članom.

• Povabilo na koncerta
Vabimo na 3. koncert cikla abonma Grad Rače, ki bo 

v soboto, 24. marca 2018, ob 18.00 uri v Beli dvorani 
gradu Rače. Nastopila bosta Nika Gorič - sopran ter 
Johan Barnoin - klavir. Program Michl, Schubert, Berg. 

Prijazno vabimo tudi na 4. koncert cikla Grad Rače, ki 
bo v cerkvi sv. Jožefa Delavca v Račah v nedeljo, 8. aprila 
2018, ob 18.00 uri. Nastopajoči: Tina Žerdin - harfa ter 
Vokalna skupina A cappella KUD Rače. Program B. 
Beritten, A. Lajovic, I. Gallus ter L. Spohr. 

Oba koncerta sta za abonma in izven. Prijazno vabljeni! 

Tone ŽURAJ

'Ta{~ica' prepevala tudi lani

V letu 2017 smo ljudski pevci 'Taščica' znova nanizali 
mnogo nastopov v domači občini in izven nje.

Konec januarja lani smo nastopali v Domu kulture 
Kamnica, v sklopu praznovanja 100. obletnice obstoja 
in delovanja Društva malih živali celotne Slovenije. 
Med kulturnim dogajanjem v Sloveniji ima svoj prostor 
tudi ljudsko petje, zato ne preseneča, da smo februarja 
sodelovali na počastitvi slovenskega kulturnega praznika; 
Francetu Prešernu in njegovi nesmrtni ter še vedno 
aktualni poeziji smo se poklonili 5. 2. 2017 v Beli dvorani 
gradu Rače. Še istega meseca smo z našo lepo ljudsko 
pesmijo razveselili stanovalce doma starejših v Poljčanah, 
ki smo jim zapeli ob zvokih harmonike.

Potem sem ovdovela. Po smrti moža sem odklonila 
kar precej povabil na razne koncerte in razmišljala sem o 
prenehanju petja. V tistem času sem prejela veliko klicev 
mojih pevskih prijateljev, naj nadaljujem in pomagam 
ohranjati ljudsko pevsko izročilo. Čeprav se zavedam, da 
je naša kultura pravo duhovno bogastvo, ki ga s petjem 
pomagamo prenašati na mlajše rodove in preprečujemo 
njegovo pozabo, priznam, da mi petje nekaj časa po 
žalostnem zasebnem dogodku ni šlo in sem oklevala, kaj 
storiti, nato pa se odločila nadaljevati in sprejela povabilo 
Porabskih Slovencev. Tako smo se ljudski pevci 'Taščica' 
znova znašli na odru, tedaj v kulturni dvorani v Monoštru 
na Madžarskem.

Za to srečanje, na katerem smo sodelovale tri skupine 
iz Slovenije, Slovenci iz Porabja ter pevci iz Sombotela 
in Budimpešte, je vladalo tudi precejšnje medijsko 
zanimanje, saj sta ga snemali TV Madžarska in TV 
Slovenija. Bilo je nepozabno.

Kmalu zatem smo se udeležili koncerta ob 20. obletnici 
ljudskih pevcev KD Cirkulane. Dogodek je potekal v 
tamkajšnji kulturni dvorani in je odlično uspel.

Znova smo se iskreno razveselili povabila pevcev 
in godcev 'Cvetlinski zvon' iz Hrvaške, s katerimi smo 
se, zaradi večkratnega sodelovanja v minulih letih, 
že spoprijateljili. Njihova 'Svibanjska noč', kjer se je 
predstavilo veliko pevcev in godcev iz Hrvaške in tri 
skupine iz Slovenije, tako še enkrat več ostaja v lepem 
spominu.

Tudi v toplih poznopomladnih in poletnih dneh smo 
nadaljevali z našimi nastopi. Pevke DPD Svoboda Ptuj so 
nas junija povabile na koncert v Narodni dom Ptuj. Prav 
tako so nas povabili godci in ljudske pevke TD Podlehnik 
in TD Hotinja vas. Zapeli in zaigrali smo v veliki kulturni 
dvorani pri ljudskih pevkah Žanjice v Cirkovcah, gostovali 
smo tudi v Mariboru.

Odzvali smo se povabilu na pevsko revijo Haloz in 
Hrvaškega Zagorja, ki združuje ljudi s tamkajšnjega 
obmejnega področja Hrvaške in Slovenije. Na omenjeni 
reviji je sodelovalo preko 20 pevskih sestavov iz obeh 
držav.

Prišel je september in z njo jesen, ko smo nastopali 
v Štorah, na TV Polka Majolka. Konec oktobra smo 
se udeležili koncerta JSRS v Rošnji. V oktobru pa 
tradicionalno priredimo mednarodni koncert 'Zapojmo 
in zaigrajmo veselo na vasi', kamor povabimo okoli 90 
pevcev in godcev iz Slovenije in tujine. Posebej nas 
veseli, da je tedaj dvorana vedno polna poslušalcev in da 
naš trud nagrajujejo z dolgimi in glasnimi aplavzi.

Koncert ljudskih pevcev 'Taščica' z napovedovalcem Renatom Petkom 

Gostje koncerta - KUD Cvetlinski zvon iz Hrvaške
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November je nerazdružljivo povezan z martinovim, 
zato tudi mi nismo izpustili Martinovega koncerta, kamor 
so nas povabili godci - 'Vinski brati' iz Gederovcev. Ko 
smo peli v KD v Sodišincih, se je mošt spremenil v vino.

In napočil je december, zadnji mesec leta. Že močno je 
dišalo po praznikih, ko smo hiteli v Stoparce, na koncert 
skupine ljudskih pevcev 'Stoparski faloti'. Le malo 
kasneje, tik pred božičem, smo uspešno gostovali v nabito 
polni cerkvi sv. Petra in Pavla v Bednji na Hrvaškem, kjer 
smo bili del velikega božičnega koncerta. 

Leta 2017 smo skupno zabeležili 24 nastopov (v 
predhodnem tekstu nisem omenila vseh) in prav toliko 
krat smo vedno znova začutili ponos ob petju ljudskih 
pesmi, ki so velik zaklad naše domovine Slovenije.

Da nam uspeva vse, kar počnemo, gre zahvala za 
finančno podporo tudi matični občini in županu Branku 
Ledineku ter Ivanu Lenartu, direktorju KZ Rače.

                                                                                                 
Majda VAKE,
vodja skupine

Pokukajmo v zanimiv 
gledali{ki koti~ek

Zima, zima bela, le kdaj bo pomlad oder segrela …
Zima še vedno kaže svoje zobe, gledališčniki pa se 

že pripravljamo na spomladanska gostovanja. Zaradi 
nedavnih sprememb v igralskem ansamblu smo s 
posodobljeno zasedbo osvežili komediji Pacienti v 
čakalnici in Žalujoči ostali. Prenovljene Paciente v 
čakalnici smo že uspešno predstavili na Pragerskem, z 
njimi poželi veliko pohval in aplavza, sedaj pa pridno 
vadimo še za igro Žalujoči ostali, s katero bomo kaj 
kmalu lahko ponovno stopili na oder. Obenem še vedno 
gostujemo z aktualno Oblastjo, ki je bila doslej prav tako 
povsod dobro sprejeta.

Veliko je bilo govora tudi o novi predstavi; najbrž si jo 
tudi vi želite čim prej ogledati. Brez skrbi, vse ob svojem 
času. Zaradi intenzivnih priprav, vezanih na 10-letnico 
obstoja naše gledališke skupine, bo na premiero potrebno 
še malenkost počakati. Nekje do jeseni bo scenarij že 
zasidran v naše glave, odrske deske pa bomo preizkusili 
tudi s kakšnim novim obrazom.

• Abonmajske predstave
Potem, ko so se v Račah uspešno predstavili Koroški 

deželni teater Slovenj Gradec, KUD Gaj Zgornja Polskava 
in KUD Stane Sever Ribnica na Pohorju, smo morali 
predstavo Hotel - Punčka iz omare prestaviti na prvo april-
sko soboto. Zaradi bolezni v ekipi KUD Šempeter pri 
Novi Gorici bo torej komedija v režiji Gojmirja Lešnjaka 
- Gojca na ogled 7. 4. 2018, ob 19. uri v gradu Rače. Še 
pred tem bomo gostili naše zamejske Slovence iz Italije; 
Prosvetno društvo Štandrež nas bo na odru nasmejalo prvi 
marčevski sobotni večer (torej pred izidom Novic). 

Predstava v izvedbi KUD Stane Sever Ribnica na Pohorju

• Kulturni mesec februar
Ker je februar še posebej kulturno obarvan, smo 

sodelovali na občinski proslavi, prirejeni v čast velikemu 
Prešernu. Naš Borut Batagelj je ponovno pokazal svoj 
igralski talent; preoblekel se je kar v Franceta in prisotnim 
recitiral mojo pesem, zaradi česar sem bila tedaj na 
prireditvi v duhu prisotna tudi sama. 

Borut Batagelj v vlogi Franceta Prešerna

Na Valentinovo smo z zanimanjem dočakali predvajanje 
igranega filma Futura: na odprtem. Režiser Rudi Uran nas 
je tokrat povabil v mariborski Narodni dom, na projekcijo 
svojega celovečerca, v katerem je sodelovalo tudi nekaj 
naših igralcev. 

Futura: na odprtem
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Zagotovo sledi še kakšno predvajanje in veseli bomo, če si ga boste ogledali in se prepričali, da gledališčniki sodimo 
tudi v film.

Uživajte v prebujanju pomladi, mi pa se ponovno oglasimo v toplejšim mesecih.

Klavdija VOLF alias Vanesa iz komedije Oblast

PLANINSKO DRUŠTVO FRAM

Planinstvo je na{ na~in življenja

• Zimski planinski tabor
Letošnja zima je nekaj prav posebnega. V nižinah nas je sprva bolj kot ne le oplazila in smo dolgo čakali na vsaj 

malo snega (no, konec februarja, ko to pišem, pa skuša čim več nadoknaditi), v gorah pa merimo višino snega v metrih. 
Planinci to seveda s pridom izkoriščamo, saj so dani pogoji za turno smuko kot že dolgo ne. Počitka za nas torej ni. 

Ker pa so pogoji za hojo po gorah pozimi precej zahtevnejši od tistih v kopnih razmerah, smo že tretjič pripravili 
zimski planinski tabor, ki je namenjen učenju in spoznavanju, kako se varno podati v gore pozimi. Tokrat smo se 
odpravili na Pokljuko, kjer nas je pričakala več kot dva metra visoka snežna odeja. 

Bivali smo v vojašnici Slovenske vojske, kjer smo imeli celotno oskrbo. Zaradi visoke snežne odeje in dejstva, da je 
bila večina od 25 udeležencev pohodnikov, smo opravili pohode na okoliške planine: Uskovnico, Zajamnike in proti 
Zlatim vodam. Kar nekaj časa smo namenili učenju, kako se pravilno hodi po snegu, še zlasti s pomočjo krpelj. 

Zimska idila na Pokljuki in hoja po snegu s krpljami

Pozornost smo posvetili tudi spoznavanju in uporabi plazovnega trojčka. Le-tega sestavljajo plazovna žolna, sonda 
in lopata. Pravilna uporaba teh pripomočkov je ključnega pomena v primeru, ko bi nas presenetil snežni plaz. Seveda 
pa bodo udeleženci morali svoje znanje v prihodnje še nadgraditi. Naredili smo tudi prerez snežne odeje, s pomočjo 
katerega ugotovimo, kako so različne plasti snega sprijete med seboj. Za naše najmlajše udeležence pa smo zgradili 
snežno luknjo, v kateri bi v sili lahko bivakirali. V prihodnjih letih bomo pridobljeno znanje še nadgradili na naših 
planinskih izletih in tudi na zimskem taboru.

• Občni zbor društva
3. marca smo se planinci zbrali na že 46. rednem letnem zboru članov društva. Iz podanih poročil je razvidno, da je 

za nami uspešno leto, kar velja tako z vidika organiziranih izletov, pohodov in drugih akcij, kakor tudi odziva članov 
na akcijah. Ugotavljamo, da nam je vse to uspelo ob sodelovanju vodnikov, mentoric, markacistov, varuhov narave in 
drugih aktivnih članov, ki so opravili več kot 9000 ur prostovoljnega dela. 

• Program izletov 2018
Za tiste, ki nimate našega programa izletov, ne bo odveč, če jih navedem: 

* marec: 24. 3. – Gora Oljka, 25. 3. – Križna jama, 31. 3. – Zasavje;
* april: 2. 4. – Bistriški vintgar, 8. 4. – Janče, 8. 4. – Ostrovrharjeva pot, 14. 4. – Pečke, 21. 4. – Celjski grad, 22. 4. – 

Ptuj in Dravsko polje;
* maj: 1. 5. – prvomajski pohod na Areh, 4. – 6. 5. – raft na Vrbasu, 12. 5. – Veliki Rogatec in Lepenatka, 13. 5. – 

Botanični vrt Tal, 19. 5. – Nanos, 26. 5. – Kamenjak, 26. maj – dežela Petra Klepca.
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Naj izpostavim, da bo gotovo posebej razburljivo 
potovanje po Bosni z dogodivščino raftinga na reki Vrbas. 
Tudi od potepanja po Albaniji, ki bo potekalo med 21. in 
30. julijem, si obetamo mnogo zanimivih spominov. 

• Združimo moči na čistilni akciji
Še posebej bi vas pozval, da se nam pridružite na čistilni 

akciji, ki bo konec meseca marca ali v začetku aprila. 
Poskrbimo, da bo narava (p)ostala čim čistejša, saj je tudi 
od tega odvisna kakovost našega bivanja.

• Vabljeni na načrtovana poletna tabora
Pripravljen je razpis za poletni planinski tabor, ki je 

namenjen otrokom in mladini. Tokrat se v času od 23. do 
30. julija odpravljamo taborit v dolino Završnice. Prav 
tako vas vabimo na tabor za planince vseh generacij, ki ga 
bomo izvedli med 30. junijem in 7. julijem 2018.

 
Podrobne informacije so vam na voljo na spletni strani 

društva: planinskodrustvofram.si in na Facebook strani 
društva.

Jože BOBOVNIK

DRUŠTVO BORILNIH VEŠ^IN 
TO TE RA^E

Znova imamo medaljo
s svetovnega prvenstva

V Društvu borilnih veščin TO TE Rače smo bili 
v letu 2017 ponovno izredno aktivni in uspešni na 
področju tradicionalnega Fudokan karateja. Izbrana vrsta 
tekmovalcev je namreč osvojila kar 120 medalj. Osvojili 
smo naslov državnega prvaka med klubi na državnem 
prvenstvu (Rače, april 2017), kjer smo si priborili preko 
trideset zlatih kolajn. Na mednarodnem področju smo 
osvojili 27 kolajn, od tega kar tri na svetovnem WFF 
prvenstvu. 

Naši tekmovalci so v sezoni 2017 sodelovali na več 
srečanjih, treningih in drugih aktivnostih: srečanje 
Fudokan Slovenije – Bilje, trening reprezentance FZKS – 
Ljubljana, Bogojina Open,  Danube Open – Dunaj Avstrija, 
trening reprezentance FZKS – Rače, strokovni seminar S. 
Campari – Sachille Italija, državno prvenstvo Fudokan – 
WKSA – Rače, Red Star Cup – Beograd Srbija, Balkan 
Open – Beograd Srbija, trening reprezentance – Mislinja, 
trening reprezentance – Solkan, trening reprezentance – 
Koper, trening reprezentance – Maribor – Barada center, 
svetovno prvenstvo WFF – Cluj Romunija.

V sezoni 2017 so se tekmovalni ekipi pridružili novi 
člani društva, ki so s pridnim delom osvajali sam vrh 
tradicionalnega Fudokan karateja ter si priborili mesto 
v reprezentanci Fudokan Slovenije. Predstavljamo vam 
posameznike otroške ekipe (kategorije 8 do 12 let), ki so 
bili izjemno uspešni.

Katja Kokol je zagotovo najuspešnejša mlada 
tekmovalka našega društva, saj je v sezoni 2017 osvojila 
kar 13 kolajn. Postala je državna prvakinja v štirih 
kategorijah, bila je zmagovalka na turnirjih Balkan Open 
in Red Star Open, na svetovnem prvenstvu je osvojila 5. 
mesto z ekipo kate ter 8. mesto v kategoriji kihon kumite.

Brina Nika Vauhnik je osvojila 9 kolajn in postala 
državna prvakinja v treh kategorijah, na svetovnem 
prvenstvu pa je osvojila 5. mesto v ekipnih katah.

Tine Miuc je osvojil 6 kolajn in postal vice prvak 
Slovenije v dveh kategorijah, na svetovnem prvenstvu pa 
je osvojil 5. mesto v kategoriji ENBU.

Gašper Miuc je osvojil 10 kolajn in postal državni 
prvak v štirih kategorijah, na svetovnem prvenstvu je 
osvojil 8. mesto v posamičnih bojih. 

Svit Obronek je osvojil 8 kolajn in postal državni prvak 
v treh kategorijah, na svetovnem prvenstvu je osvojil 12. 
mesto.

Lucijan Kostanjevec je eden najmlajših članov 
društva. Osvojil je 10 kolajn, postal je vice prvak v štirih 
kategorijah. Je eden redkih, ki je osvojil medalje tudi na 
Balkan Open in Red Star Cup turnirju, kjer je tudi zmagal. 
Lucijan je na svetovnem prvenstvu osvojil dve 5. mesti in 
sicer v Kihon Ippon kumiteju in Enbuju. 
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Sledijo člani društva starostnih kategorij 14 do 55 let. 
Ekipa je v letošnji sezoni ponovno dokazala, da sodimo 

v sam svetovni vrh tekmovalnega Fudokan karateja.

Z veseljem predstavljamo še junakinjo našega društva v 
sezoni 2017; to je Mihaela Jerinič – kadetinja. Mihaela 
je v letošnji sezoni osvojila 15 kolajn. Ponovno je osvojila 
kar tri naslove državne prvakinje, bila je zmagovalka Red 
Star Cup kar v treh kategorijah. Na svetovnem prvenstvu 
v Romunija pa je v izjemni konkurenci kadetinj osvojila 
srebrno kolajno in zasluženo nosi naslov vice svetovne 
prvakinje v kategoriji KOGO kumite. V kategoriji kate 
je osvojila 5. mesto. Mihaela je edini član oz. članica 
društva borilnih veščin, ki ima 100-odstotno udeležbo, je 
mlada asistentka in sodniška pripravnica, decembra pa se 
je preizkusila za stopnjo 1. dan shodan Fudokan.

Vodstvo društva TO TE Rače je izjemno ponosno na 
vse posameznike, ki nas zastopajo tako na tekmovanjih 
kot širše. V izbranih vrstah so še številni mladi karateisti, 
ki smo jih dolžni omeniti. To so: Jaša Plajh Štrman (2 
krat zlato na DP), Gaja Plajh Štrman (državna prvakinja 
s tremi kolajnami), Zara Plajh Ekart (državna prvakinja 
do 7 let), Rebeka Zorko (vice prvakinja), Žan Školjak 
(vice prvak do 8 let), Sara Jus (2 krat prvakinja), Julija 
Venko (bivša in nova državna prvakinja med mlajšimi 
mladinkami), Bor Purnat (državni prvak med mladinci v 
kar štirih kategorijah), Avgust Brezovnik (vice prvak med 
starejšimi člani), Nik Bržan (vice prvak med starejšmi 
dečki), Urban Muršič (državni prvak med mlajšimi dečki).

Verjamemo v naše delo in vemo, da znamo, ker hočemo 
in zmoremo. Naši cilji za v prihodnje so visoki, zato se 
zavedamo, kako pomemben je kvaliteten trening in pošten 
odnos do vseh, ki so del naše ekipe. 

Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili Občini Rače-
Fram za vso finančno podporo pri projektu WFF SP Cluj 
Napoca - Romunija 2017.

Prav tako bi se želeli zahvaliti vsem ostalim donatorjem 
za finančno in materialno podporo pri tem projektu ter 
pri ostalih aktivnostih društva: Kmetijski zadrugi Rače, 
podjetju Magenta plus d.o.o, Hotelu Milena Maribor, 
trgovini Spar Rače, podjetju Delikomat d.o.o, Frizerskemu 
studiu Joca Rače, Leykam tiskarni d.o.o, trgovini Lipa 
Fram, Unuk, transport in organizacija prevozov d.o.o., 
baru Studenček iz Frama, podjetju Maksi trans IP d.o.o, 
Gostišču Framski hram, EMK Robert Pufič s.p., trgovini 
Juma Andreja Klobasa s.p., podjetju Energija in okolje 
d.o.o., podjetju Pelegor d.o.o., podjetju Biropis d.o.o., 
Avtoservisu A&D d.o.o., podjetju Inesa storitve d.o.o., 
Pekarni Evropa Rače, Zavodu Simetris – Modra hiška, 
Oljarni Krajnc Fram ter Mlinarstvu Pečovnik Fram.

Aljoša LIPAVC, predsednik DBV TO TE Rače

JAVNA OBJAVA
pooblaščencev za prijavo škod na kmetijskih in gozdnih kulturah, povzročenih od divjadi

V skladu  z 56. členom Zakona o divjadi in lovstvu (Ur. list RS, št. 16/2004) so za prijavo škode na 
kmetijskih in gozdnih kulturah, povzročenih od divjadi, določeni naslednji pooblaščenci:

1. v lovišče 'LD Fram': 
- Andrej IVANČIČ, Pod terasami 8 - Morje, gsm: 041-669-822

2. v lovišče 'LD Rače':
- Julijan JAVNIK, Ptujska cesta 20, Rače, gsm: 031-814-624 

      - Boris ZUPANIČ, Vukova ul. 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju, gsm: 041-643-834
            - Davor BAUMAN, Mariborska cesta 49, Rače, gsm: 041-390-511.

Vsaka prijava škode mora biti napisana in oddana na original obrazcu A, ki ga dobite pri zgoraj 
navedenih pooblaščencih ali na spletni  strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

                                                                           Lovska družina Fram in Lovska družina Rače
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ZDRAVJE - NAŠE NAJVE^JE BOGASTVO

Če ob besedi 'gasilci' večina še vedno najprej (ali celo izključno) pomisli na ljudi, ki imajo v svojih vrstah ustrezno 
opremo in z njo znajo krotiti uničujoče ognjene zublje, pa ta kliše že lep čas, sploh pa v novejšem obdobju, ne drži več. 
No, da ne bo pomote - seveda še vedno velja, da v primeru požara pokličemo 112 - gasilce, a ti so v vse več prostovoljnih 
gasilskih društvih postali nepogrešljivi tudi v nekaterih drugih primerih, kjer je potrebno ukrepati bliskovito in učinkovito. 
Nenadni zastoj srca vsekakor sodi v skupino (zdravstvenih) težav, kjer je nujna kar najhitrejša ter ustrezna pomoč. In vse 
več gasilcev jo zna nuditi; še več - to na terenu tudi (uspešno) počne.

Veseli nas, da lahko slednje zapišemo tudi za gasilce PGD Rače, kjer je t.i. ekipa prvih posredovalcev že dobro 
utečena (o tem smo v Novicah že poročali), prav tako razveseljujoče pa je dejstvo, da so jim v tem oziru sledili tudi 
framski kolegi. PGD Fram se je tako pridružil tistim gasilskim društvom, ki imajo v gasilskih avtomobilih na voljo tudi 
defibrilator, med gasilci pa ljudi, usposobljene za nudenje začetne nujne medicinske pomoči (do prihoda predstavnikov 
OE Nujne medicinske pomoči, ki deluje v sklopu ZD dr. Adolfa Drolca Maribor), ki je pogosto ključnega pomena. Zaradi 
tega dejstva tokrat objavljamo njihov prispevek, na koncu pa še podatke o lokacijah razpoložljivih defibrilatorjev v naši 
občini. (Uredništvo)

Gasilci {irijo obseg svojih znanj in usposobljenosti - 
ob nenadnem zastoju srca nudijo pomo~ z defibrilatorjem

Gasilci - prvi posredovalci: »Rešujmo življenja, 
vsaka sekunda šteje!« 

V smislu slogana 'Rešujmo življenja, vsaka sekunda 
šteje!' smo se gasilci Prostovoljnega gasilskega društva 
Fram v lanskem letu odločili, da se izobrazimo za 
prve posredovalce. K temu nas je dodatno spodbudilo 
dejstvo, da je naš kraj že zelo velik in razvejan in ga 
kot domačini najbolje poznamo. Ker se prostovoljni 
gasilci - prvi posredovalci aktivirajo hkrati z nujno 
medicinsko pomočjo, so zaradi bližine hitreje pri 
bolniku, ki potrebuje pomoč. Gasilci - prvi posredovalci 
nudimo prvo pomoč do prihoda reševalcev NMP 
(nujne medicinske pomoči) in tako v primeru srčnega 
zastoja povečamo možnost preživetja prizadeti osebi. 
Ob prvem opravljanju tečaja smo izobrazili 24 gasilcev, v 
začetku letošnjega leta pa pripravljamo tečaj, na katerem 
bomo dodatno usposobili še 8 gasilcev. 

Ekipa prvih posredovalcev PGD Fram • foto: Rebeka Žmavc  

Na tečaju se naučimo, kako pomembno je prepoznati znake 
srčnega zastoja in kako zelo pomembna je zunanja masaža 
srca. Prav tako se naučimo, kako ravnati v primeru nezavesti, 
kako se spopasti s tujki v dihalnih poteh in kako ukrepati ob 
krvavitvah. Pa vendar moramo ob pomoči drugim paziti tudi 
na svoje zdravje in varnost, na kar so nas prav tako opozorili 
na izobraževanju o ravnanju z defibrilatorjem.

V Sloveniji je zelo malo ljudi, ki znajo oživljati. Zato 
je pomembno, da s tem seznanimo tudi ljudi, ki niso 
operativni gasilci, si pa tega znanja želijo. Tudi sami 
smo že nekajkrat (skupaj z drugimi društvi) organizirali 
tečaj o TPO - temeljnih postopkih oživljanja in 
uporabi AED - avtomatskega zunanjega defibrilatorja.  
Izobraževanje za gasilce - prve posredovalce so izvedli 
zdravnik in reševalci nujne medicinske pomoči iz 
Maribora, za kar se jim iskreno zahvaljujemo. Posebej 
pa se zahvaljujemo tudi doc. dr. Mateju Strnadu, dr. 
med. spec., ki je tudi vodja sistema prvih posredovalcev 
v regiji. Zahvalo za podporo izrekamo tudi županu naše 
občine, Branku Ledineku.

  
Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!

Matej DREO,
poveljnik PGD Fram

Lokacije razpoložljivih defibrilatorjev na 
območju občine Rače-Fram

KS Rače:
-  PGD Sp. in Zg Gorica (gasilski dom) - dosegljiv 

24 ur dnevno;
-  Zdravstvena postaja Rače - ordinacije (dosegljiv 

od ponedeljka do četrtka med 7. in 19.30 uro, 
petek med 7. in 14. uro);

- PGD Rače - enota prvih posredovalcev PGD 
Rače, klic na 112, dosegljiv 365/366 dni v letu.

KS Fram:
- PGD Fram (gasilski dom) - dosegljiv 24 ur 

dnevno;
-  Shell Fram (v objektu) - dosegljiv 24 ur dnevno;
-  PGD Fram - enota prvih posredovalcev, klic na 

112, dosegljivi 365/366 dni v letu;
-  skladišče Petrol (pri vratarju) - dosegljiv 24 ur 

dnevno.
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PISALI STE NAM

Pogodbena po{ta Fram

S 1. 9. 2017 se je pošta 2313 Fram preoblikovala 
v pogodbeno pošto. Naše podjetje je bilo izbrano za 
pogodbenega izvajalca. S tem smo omogočili, da pošta v 
kraju ostane, obenem pa kraju dodali ponudbo, ki je dotlej  
v njem ni bilo.

Za vas opravljamo poštne in bančne (NKBM) storitve, 
pa tudi storitve Športne loterije.

Sedaj je minilo že pol leta od odprtja pogodbene pošte 
v Framu in uvedene spremembe so pozitivno sprejete. 
Uporabniki so zelo zadovoljni s ponudbo in delovnim 
časom pošte. Našo ponudbo tudi z veseljem nadgrajujemo, 
k čemur so pripomogli tudi sami Framčani, s katerimi 
sodelujemo. Na Pogodbeni pošti Fram je možno kupiti 
tudi lokalne izdelke domačih proizvajalcev in ustvarjalcev. 
V kolikor imate kakšno idejo ali zamisel za sodelovanje, 
nam pišite ali pa nas obiščite. Naše poličke željno čakajo 
na vas - prijazno vabljeni!

Kontaktni podatki:
Pošta Fram, Turnerjeva ulica 101, 2313 Fram; tel. št.: 

02 630 01 30, e-naslov: posta@drugacna-darila.si, www.
drugacna-darila.si (Drugačna darila, Špela Svenšek s. p.)

Delovni čas pošte:
* ponedeljek, torek, četrtek in petek: 8.00 – 17.00,
* sreda: 8.00 – 18.00,
* sobota: 8.00 – 12.00,
* nedelje in prazniki: zaprto.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nas podprli na 
začetku in nam potrdili, da smo se pravilno odločili.

Špela SVENŠEK

Ali veste, kaj vse lahko 
najdete pri nas?

Avtoservis - šiviljstvo - posredovanje v prodaji 
Zoran Pesek s.p. iz Brezule se predstavlja

Z obrtno dejavnostjo smo pričeli leta 1997 in sicer v 
majhnem prostoru, kjer je tedaj delovalo Šiviljstvo 'Mija'. 
Leta 2001 smo zgradili delavnico, v kateri smo pričeli 
izvajati avtoservisne storitve. Leta 2008 smo podpisali 
pogodbo o sodelovanju z podjetjem GEDER d.o.o. ter 
pričeli s posredovanjem pri prodaji male mehanizacije. 
Delujemo kot družinsko podjetje, v katerega se že 
vključuje nov član, na katerega smo zelo ponosni. 
Predvsem stremimo k temu, da pridobimo in obdržimo 
zaupanje strank.

K tej ponudbi smo dodali še fotokopiranje/tiskanje 
(barvno in črno belo, formata A4 - A3), skeniranje (A4 
- A3), spiralno vezavo (A4) in plastificiranje (A4 - A3).

Naša ponudba izdelkov je velika, zato lahko zagotovo 
vsakdo najde nekaj zase. Kupiti je mogoče vse za šolo 
in pisarno. Ponujamo bogat darilni program. Pri nas vas 
čakajo izdelki za dom in vrt ter izdelki za dobro počutje. 
Velik je izbor igrač za otroke. Izbirate lahko med več 
čestitkami - voščilnicami. Na voljo je širok asortiman 
sveč, pa še marsikaj drugega vabi z naših polic.

Za vas bomo po naročilu pripravili darilne pakete, 
žalne aranžmaje, personalizirana darila, čestitke, vabila, 
dekoracije, voščilnice ipd.
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S čim se ukvarjamo in kaj lahko najdete pri nas?

V avtoservisni delavnici vam ponujamo: servisiranje 
vseh vrst vozil, mehanska popravila, pripravo vozila za 
tehnični pregled (na željo stranke ga lahko opravimo 
mi), diagnostiko vozila s testerjem BOSCH KTS 540, 
servis klimatske naprave z avtomatsko napravo SILVER 
Futura, dezinfekcijo klimatske naprave ter notranjosti 
vozila z generatorjem ozona (popolnoma naravni sistem 
brez uporabe kemikalij), test zavornega sistema, test 
akumulatorja - zagona ter test polnjenja alternatorja 
z napravo MIDTRONICS, premontažo (možnost 
premontaže tudi nad 17 col) in uravnovešenje pnevmatik, 
krpanje pnevmatik. V kratkem bomo začeli tudi z optično 
nastavitvijo podvozja vozil.

Nudimo tudi storitve popravila male mehanizacije za 
znamke, za katere je mogoča dobava nadomestnih delov. 
Popravljamo motorne žage, motorne kose, parkovne 
traktorje in riderje, vrtne kosilnice, kultivatorje, snežne 
freze.

V sodelovanjem z Geder d.o.o posredujemo pri 
prodaji. Pri nas lahko kupite različne verige za motorne 
žage, razne nože za kosilnice, filtre, svečke, pile za 
brušenje verig, olja za mazanje verig, masti za mazanje 
reduktorjev in gibljivih prenosov, olje za 2-taktne motorje 
in mnogo drugih nadomestnih delov. 

V kolikor nadomestnih delov ni na zalogi, se potrudimo 
za dobavo v najkrajšem mogočem času. V kolikor preko 
nas nabavite nov stroj ali opremo, vam zagotavljamo 
servis in uveljavljanje garancije.

V šiviljski delavnici vam iz vašega materiala izdelamo: 
ženska in otroška oblačila po meri, svečana oblačila, 

oblačila za razne skupine, pustne kostume, razne dodatke 
in okraske. 

Z veseljem sešijemo 
pustni kostum za vašega malčka

Ukvarjamo se z robljenjem prtov, izdelavo posteljnine, 
izdelavo zaves. Izvajamo razna popravila tekstila 
(krajšanje, širjenje, oženje, menjava zadrg ipd.). 
Izdelujemo tudi oblačila in ležišča za domače živali.

Prepričajte se o naši široki in kakovostni ponudbi. 
Vabljeni in lepo pozdravljeni!

Zoran PESEK

Pomladi v pozdrav   

Pomlad rojeva sveže listje,
drevje nenadoma ozeleni,

pomlad svetlobo s seboj prinaša
in v nas novo energijo prebudi.

Pomlad je najlepši letni čas,
saj prežene zimske nadloge,

največja naravna lepota pa je,
ko razgrne cvetlične preproge.

Pomlad je kot ljubezen večna,
prikliče pikapolonice, metulje, čebele,

ljudje hitimo iz hiš na plano in
uživamo dni tople, prijazne, vesele.

    S. A. 
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Presre~na, da živim…

Za rakom na bezgavkah sem zbolela že kot štiriletni 
otrok. Takrat naj bi bila četrti primer na svetu s to 
diagnozo in dobro se še spomnim, da so bili okrog moje 
postelje številni tuji zdravniki. Mama mi je tudi povedala, 
da ji je zdravnica rekla, da eni otroci umrejo prej, drugi 
pa kasneje. Sploh si ne znam predstavljati, kako so v 
mamini glavi odmevale te besede… Takrat so me iz 
Maribora premestili v Ljubljano in me zdravili najprej 
z operativnimi posegi, leta 2000 pa s kemoterapijo in 
obsevanjem, saj se je rak razširil še v mediastinum. 
Bolezen se je čez dve leti ponovila in sicer po tretjem 
mesecu moje nosečnosti. Seveda se je zdravniški konzilij 
odločil za abortus, vendar se s tem nisem strinjala, saj 
si nisem predstavljala življenja brez otroka. Velika želja 
po ozdravitvi in rojstvu zdravega dojenčka me je vodila 
naprej. Niti pomislila nisem, da mi ne bi uspelo. Upanje in 
sreča sta me spremljala do konca nosečnosti in v devetem 
mesecu je na svet privekala zdrava deklica – Alja (sedaj 
je stara štirinajst let in k sreči nima nobenih zdravstvenih 
težav). Ko je hči dopolnila šest mesecev, so se onkologi 
odločili za ponovno zdravljenje s kemoterapijo. Ker sem 
vedela, kaj to pomeni, sem zdravljenje zavrnila. 

da imam samo s tekočo hrano toliko energije). Verjamem 
v moč naših misli. Bil je čas, ko sem bila tudi nepokretna 
in takrat sem videla bele vrhove. Vsak dan sem se v sebi 
prepričevala, da bom ponovno shodila in prišla na sam 
vrh Triglava. Ko mi je to uspelo prvič, sem jokala od 
sreče. V mojih mislih in v vsakem delčku mojega telesa 
pa je odmevala hvaležnost za življenje.

Pred leti sem bila v ZDA na operaciji (odstranitev 
sterilizacije) in - glede na moje izvide - zdravniki sploh 
niso mogli verjeti, da sem živa, kaj šele, da bi bila 
pripravljena na operacijo. Zato sem morala k sedmim 
specialistom, tudi k onkologu v Italijo, da so potrdili 
dobro zdravstveno stanje.

Resnično so za menoj številne in težke preizkušnje - 
22 (dvaindvajset!) operativnih posegov, da ne govorim 
še o vseh preiskavah in drugih bolečinah. Ampak - kljub 
temu sem zelo uspešno zaključila študij, napisala knjigo 
'Preventiva pred rakom in rehabilitacija onkološkega 
bolnika', predavala in dvanajst let vodila skupinska 
postenja v Thermani Laško, sedaj pa vodim postenja v 
Biotermah Mala Nedelja in v hotelu Jakec na Pohorju. 

Prelomnica v mojem življenju je bil 42-dnevni post. 
Takrat sem uživala le bio sok iz rdeče pese, korenja, 
redkve in zelene, posebne bio postne čaje, bio pomarančni 
sok in bio čebulno juho. To ni bil post brez hrane, saj je 
telo s sokovi dobilo dovolj življenjsko pomembnih snovi! 
Vse sem si sveže pripravljala doma in vsak dan hodila 
(z Aljo na ramenih) v bližnje hribe. Energije sem imela 
- kljub postenju - zelo veliko. Želja po življenju pa je 
bila tako močna, da si nisem niti dovolila, da bi me kdo 
prepričal o drugi možnosti. Takrat mi je bilo pomembno 
le dvoje: jaz in Alja. 

Po postu sem imela ponovne preglede in izkazalo se je, 
da raka ni več nikjer in do danes se ni več ponovil. Sicer pa 
v mojem telesu nima niti več kaj početi, ker živim zdravo 
in v organizmu ni dovolj 'strupene' hrane, da bi se razvil. S 
postom si vsako leto prečistim telo, že tri krat sem bila na 
Triglavu (enkrat celo v petnajstem dnevu posta brez trde 
hrane in tisti, ki so takrat bili z menoj, niso mogli verjeti, 

V Framu opravljam svetovanja in brezplačne bio-
resonančne preglede celega telesa (v sodelovanju s 
kardiologom dr. Tomislavom Majičem). Več informacij 
je zainteresiranim na voljo na moji spletni strani www.
zdravje-postenje.si, stik pa lahko navežete preko e-pošte: 
info@zdravje-postenje.si ali gsm: 070-462-222.

Globoko se zavedam, da s svojimi bogatimi lastnimi 
izkušnjami in znanjem opravljam svoje poslanstvo. 
Ljudi želim osveščati o zdravem življenju in jih naučiti 
preventive pred boleznijo. Zdravje ni samoumevno, zanj 
se je potrebno in vredno potruditi! 

Simona ŠKET



Pomladna
pobarvanka 






