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NOVICE OB^INE RA^E-FRAM

O B V E S T I L A , VA B I L A , R A Z P I S I
Na podlagi 4. ~lena Pravilnika o dodeljevanju `epnin (MUV, št. 24/2003 in 3/2006) Ob~inska uprava Ob~ine Ra~e - Fram
objavlja naslednji

JAVNI RAZPIS za dodelitev `epnin dijakom in študentom
1. Predmet razpisa:
Predmet razpisa so sredstva za `epnine v šolskem letu 2008/2009, v predvidenem znesku 65.000,00 EUR. @epnina znaša
35,00 EUR mese~no na upravi~enca. ^e bo število upravi~encev preseglo dejansko razpolo`ljiva prora~unska sredstva, bo
ob~inska uprava število upravi~encev omejila, in sicer z izlo~anjem prosilcev, pri ~emer bo najprej izlo~ila tiste prejemnike
štipendije, ki so najbli`je cenzusu za uveljavitev `epnine.

2. Pogoji razpisa:
Pravico do prejemanja `epnine imajo dijaki in študentje:
• ki imajo stalno prebivališ~e na obmo~ju ob~ine Ra~e - Fram,
• ki se redno šolajo in
• katerih bruto dohodek na dru`inskega ~lana prosilca v letu 2007 ni presegel 4.950,00 EUR (za 20 % povišan najvišji
cenzus za pridobitev republiške štipendije za dijake in študente, ki se šolajo izven kraja bivanja - letošnja novost).

3. Dokumentacija, potrebna za rešitev vloge za pridobitev `epnine:
Za rešitev vloge so potrebna naslednja dokazila:
1. potrdilo iz gospodinjske evidence* (potrdilo je mogo~e pridobiti na Krajevnem uradu Ra~e oz. Krajevnem uradu Fram),
2. dokazila o dohodkih in sicer:
a) za zaposlene dru`inske ~lane (v primeru zaposlitve vseh 12 mesecev v letu pred vlo`itvijo vloge):
- odlo~ba o dohodnini (informativni izra~un DURS) za preteklo leto*,
- potrdilo delodajalca o ~asu trajanja zaposlitve v preteklem letu;
b) za samostojne podjetnike:
- odlo~ba o dohodnini za preteklo leto*,
- dav~ni obra~un akontacije dohodnine od dohodka, dose`enega z opravljanjem dejavnosti*,
- potrdilo dav~nega urada o višini zavarovalne osnove za preteklo leto*;
c) ~e starši in ostali dru`inski ~lani v preteklem letu niso bili zaposleni oz. niso bili zaposleni vse leto, v ~asu vlo`itve
vloge pa so v delovnem razmerju:
- potrdilo delodajalca o bruto dohodkih v zadnjih treh mesecih pred vlo`itvijo vloge ali izpla~ilne liste za zadnje tri
mesece pred vlo`itvijo vloge;
d) za brezposelne osebe, prijavljene kot iskalci zaposlitve na Zavodu RS za zaposlovanje:
- potrdilo ZRSZ o statusu iskalca zaposlitve ter o morebitni upravi~enosti do denarnega nadomestila za ~as brezposelnosti
ter o bruto znesku tega nadomestila*;
e) za brezposelne osebe, ki niso prijavljene za Zavodu RS za zaposlovanje:
- kopijo delavske knjige;
f) za imetnike dohodka iz kmetijske dejavnosti - kmetje:
- odlo~ba o dohodnini za preteklo leto*,
- potrdilo o višini katastrskega dohodka zavezanca*;
3. dokazila o lastnih prejemkih, ~e jih vlagatelj prejema (pre`ivnina, odlo~ba o dohodnini za preteklo leto, ~e jo je vlagatelj
napovedal, in podobno);
4. originalno potrdilo o šolanju za dijake oz. originalno potrdilo o vpisu za študente (tudi za ostale dru`inske ~lane, ki
`ivijo v skupnem gospodinjstvu prosilca in se redno šolajo);
5. fotokopijo ban~ne kartice transakcijskega ra~una prosilca.
(OPOMBA: Dokazila, ozna~ena z oznako *, vsebujejo podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in si jih lahko pridobimo tudi sami,
v kolikor vlagatelj to `eli in nas z izjavo na vlogi za to pooblasti.)

@elimo vam prijetno branje!
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NOVICE OB^INE RA^E-FRAM
4. Sprememba Pravilnika o dodelitvi `epnin dijakom in študentom
Ob~inski svet Ob~ine Ra~e - Fram je januarja 2006 sprejel spremembo Pravilnika o dodelitvi `epnin dijakom in študentom.
Sprememba pri izra~unu dohodka dru`inskega ~lana upošteva posebna dru`inska in osebna stanja, kot so enoroditeljske
dru`ine, prosilci brez staršev, te`je ali te`ke duševne ali telesne okvare, prosilci z otroki ter zakonska ali izvenzakonska
zveza prosilca.

5. Rok in na~in prijave na razpis:
Prosilec vlo`i vlogo za pridobitev `epnine na obrazcu, ki je od objave tega razpisa dalje na voljo v prostorih Ob~inske
uprave Ob~ine Ra~e - Fram (kontaktna oseba: Sabina Zorec) ali v tajništvu `upana ter na spletnih straneh Ob~ine Ra~e Fram (naslov: www.race-fram.si), pod rubriko "Obrazci in vloge".
Vloge z vsemi prilogami lahko v ~asu uradnih ur (v ponedeljek med 8. in 12. uro ter med 13. in 15. uro, v sredo med 8.
in 12. uro ter med 13. in 17. uro in v petek med 8.00 in 13. uro) vlo`ite osebno ali po pošti na naslov: Ob~ina Ra~e - Fram,
Grajski trg 14, 2327 Ra~e:
- dijaki od 15. septembra 2008 do vklju~no 26. septembra 2008,
- študenti od 8. oktobra 2008 do vklju~no 20. oktobra 2008.
Roke za oddajo vlog je potrebno dosledno upoštevati, ker vlog za dodelitev `epnine po poteku teh rokov ne bomo ve~
sprejemali! Zaradi organizacije dela ob~inske uprave vas prosimo tudi, da upoštevate, da bomo vloge za dijake in študente
zbirali lo~eno.

6. Rok za odlo~itev o vlogi:
@epnina bo prosilcem (tako dijakom kot študentom) dodeljena za deset (10) mesecev in sicer za obdobje od 1. septembra
2008 do 30. junija 2009.
Prejemnikom `epnin bodo sredstva nakazana na transakcijski ra~un najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.
Prosilci bodo o rešitvi vloge za dodelitev `epnine predvidoma obveš~eni najkasneje do konca novembra 2008. Prvo
nakazilo (s pora~unom za september in oktober 2008) bo predvidoma realizirano decembra 2008, pri nakazilu `epnin za
mesec november.
OB^INA RA^E-FRAM

OBVESTILO - Kako pravilno pripraviti prispevek za Novice?
Ob~asno se {e vedno pojavlja zadrega, kako pravilno pripraviti prispevek za Novice, zato obvestilo o tem objavljamo {e enkrat:
• prispevke posredujte pravo~asno - za`eleno takoj, ko se nek dogodek zgodi in je o njem mogo~e pripraviti prispevek,
vsekakor pa po mo`nosti pred skrajnim rokom (prispevki, prispeli po roku, bodo zavrnjeni);
• prispevke posredujte izklju~no v elektronski obliki (torej napisane ra~unalniško in sicer v pisavi New Times Roman,
velikost pisave 12);
• napisane prispevke lahko posredujete preko e-pošte (simona.antolic@race-fram.si), na disketi, CD-ju, DVD-ju ali USB klju~u;
~e prispevka ne pošiljate preko e-pošte, temve~ ga pošljete ali osebno prinesete posnetega na enega izmed ostalih navedenih
na~inov, obvezno prilo`ite še izpis prispevka;
• dol`ina prispevkov naj ne presega ene tipkane strani, ~e gre za dogodke ve~jega in širšega pomena, pa najve~ ene in pol
tipkane strani;
• k prispevkom prilo`ite 2 - 3 fotografije (lahko so v originalu ali v elektronski obliki - v slednjem primeru naj bodo
izklju~no v .jpg formatu);
• kadar besedilo obogatite s fotografijami, v tekstu nazorno ozna~ite mesto, kamor je potrebno umestiti posamezno fotografijo,
h kateri pripišite tudi komentar in avtorja;
• fotokopirane ali doma natisnjene fotografije zaradi slabe kakovosti niso primerne za objavo;
• besedilnega dela prispevka in spremljajo~ih fotografij nikoli ne zdru`ujte v Word (pošljite posebej tekst - v Wordu in
posebej fotografije - v .jpg formatu).
V primeru kakršnih koli nejasnosti v zvezi s pripravo in posredovanjem prispevkov za Novice vljudno prosim, da me prej kontaktirate
(tel.: 02/609 60 15 ali na `e naveden e-naslov).
V `elji in upanju, da boste prošnje dosledno upoštevali, se vam zahvaljujem za razumevanje in vas s spoštovanjem pozdravljam!
Urednica
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Vloge za zni`ano pla~ilo vrtca za leto 2009 - pozor!
K pravo~asni vlo`itvi vlog za zni`ano pla~ilo vrtca na našem naslovu pozivamo
VSE starše predšolskih otrok s stalnim prebivališ~em na obmo~ju ob~ine Ra~e-Fram

Obveš~amo vas, da bomo v ~asu od 8. oktobra do vklju~no 17. novembra 2008 zbirali vloge za zni`ano pla~ilo
vrtca za leto 2009 (upoštevajo se dohodki predpreteklega leta, torej leta 2007 - razen v primerih, kadar je v vmesnem
~asu prišlo do sprememb ali prekinitev zaposlitve; v teh primerih poleg odlo~b o odmeri dohodnine za leto 2007
(informativni izra~un DURS) prilo`ite {e potrdilo sedanjega delodajalca o višini bruto pla~e za zadnje tri mesece pred
vlo`itvijo vloge).
Vloge oddajte na Ob~ini Ra~e-Fram (pri Jo`ici Medved) ali v tajništvu, v ~asu uradnih ur, torej ob ponedeljkih
med 8.00 in 12.00 ter med 13.00 in 15.00 uro, ob sredah med 8.00 in 12.00 ter med 13. in 17.00 uro, ob petkih pa med
8.00 in 13.00 uro.
Prosimo vas, da pozorno preberete navodila za izpolnjevanje vlog, ki so slednjim prilo`ena, nato pa vloge dosledno
izpolnite in jim, v kolikor je to mogo~e, zaradi poenostavitve in skrajšanja postopka sami prilo`ite ustrezno
dokumentacijo ter jih pravo~asno oddate na naš naslov (velja za VSE starše, ki `elijo uveljaviti zni`ano pla~ilo vrtca
za leto 2009 in imajo njihovi otroci, ki so vklju~eni v vrtec, skupaj z vsaj enim od staršev stalno prebivališ~e na obmo~ju
ob~ine Ra~e-Fram; pri otrocih tujcev mora imeti vsaj eden od staršev na obmo~ju ob~ine Ra~e-Fram za~asno prebivališ~e
in biti zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji).
Tistim, ki vloge za zni`ano pla~ilo vrtca ne bodo vlo`ili ali je ne bodo vlo`ili pravo~asno, bo zara~unan prispevek staršev
v maksimalni (polni) višini, to je v višini 80 % ekonomske cene!
OB^INA RA^E-FRAM

Ob 10. obletnici Novic sprašujemo in nagrajujemo
1. Atrakcija nastopa ljubkih delfinov (posnetek je nastal letošnjo pomlad
v Oceanografskem muzeju v španski Valenzii, njegov avtor je naš
`upan Branko Ledinek) je vsekakor paša za o~i, ki navdušuje in se
majhnim ter velikim gledalcem vsidra tudi v srce. Poleg zna~ilnih
elegantnih, sinhroniziranih mno`i~nih skokov iz vode pa za delfine
med drugim velja tudi, da imajo v `ivalskem svetu sloves ene izmed:
a) najpo~asnejših vrst `ivali,
b) najpametnejših vrst `ivali,
c) najnevarnejših vrst `ivali.
Uredni{tvo
@elimo vam prijetno branje!
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INFORMIRANJE IN OBVEŠ^ANJE JAVNOSTI O
KOHEZIJSKEM IN STRUKTURNIH SKLADIH
Ob~ina Ra~e - Fram je v letu 2007 uspešno kandidirala na javnem razpisu za prednostno usmeritev "Regionalni razvojni
programi", v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013, razvojne
prioritete "Razvoj regij". Prijavili smo dve operaciji in sicer "Rekonstrukcija lokalne ceste Loka - Morje - Kopivnik" in
Obnova objekta "grad Ra~e".
1. Okvirna ocenjena vrednost operacije "Rekonstrukcija lokalne ceste Loka - Morje - Kopivnik" znaša 695.892,80
EUR. Glede na ugodno rešeno vlogo je Ob~ina Ra~e -Fram, Grajski trg 14, 2327 Ra~e, kot upravi~enka do sofinancerskih
sredstev, pridobila za izvedbo navedene operacije 479.772,00 EUR oziroma najve~ 85,00 % verodostojno izkazanih
in pla~anih upravi~enih stroškov, in sicer v letu 2008 350.000,00 EUR, v letu 2009 pa 129.772,00 EUR. Preostali del
potrebnih finan~nih sredstev je zagotovljen v prora~unu Ob~ine Ra~e - Fram za leto 2008. Po pridobitvi sofinancerskih
sredstev smo za izbiro izvajalca, ki bo izvedel navedeno operacijo, izvedli postopek javnega naro~anja in sicer odprti
postopek. Za izvedbo zadevne operacije je bilo izbrano podjetje ASFALTI PTUJ d.o.o. Glede na dolo~ila POGODBE
o sofinanciranju operacije Rekonstrukcija lokalne ceste Loka - Morje - Kopivnik je kot datum mo`nosti predlo`itve
zadnjega zahtevka za izpla~ilo, ki je podlaga za izpla~ilo sofinancerskih sredstev, v letu 2008 in 2009 predviden 30.
september. Za izbranega izvajalca je kot kon~ni rok za izvedbo gradbenih del, ki jih operacija vklju~uje, pogodbeno
dolo~en 31.07.2009.
2. Okvirna ocenjena vrednost operacije Obnova objekta "grad Ra~e" znaša 529.762,00 EUR. Glede na ugodno rešeno
vlogo je Ob~ina Ra~e -Fram, Grajski trg 14, 2327 Ra~e, kot upravi~enka do sofinancerskih sredstev, za navedeno
operacijo pridobila 349.072,00 EUR, oziroma najve~ 65,88 % verodostojno izkazanih in pla~anih upravi~enih stroškov,
in sicer v letu 2008 174.536,00 EUR ter v letu 2009 174.536,00 EUR. Preostali del potrebnih finan~nih sredstev je
zagotovljen v prora~unu Ob~ine Ra~e - Fram za leto 2008. Po pridobitvi sofinancerskih sredstev smo tudi za izbiro
izvajalca, ki bo izvedel navedeno operacijo, izvedli postopek javnega naro~anja in sicer odprti postopek. Glede na
potrebe gradbenih del, ki jih operacija vklju~uje, smo javno naro~ilo razdelili na tri sklope (obnova strehe, ureditev
notranjega dvoriš~a in obnova fasade). Postopek za izbiro izvajalca oziroma izvajalcev je še v teku. Glede na dolo~ila
POGODBE o sofinanciranju operacije Obnova objekta "grad Ra~e" je kot datum mo`nosti predlo`itve zadnjega zahtevka
za izpla~ilo, ki je podlaga za izpla~ilo sofinancerskih sredstev, v letu 2008 in 2009 predviden 30. september. Za izbranega
izvajalca oziroma izvajalce bo kot kon~ni rok za izvedbo gradbenih del, ki jih operacija vklju~uje, pogodbeno dolo~en
31.07.2009.
Dodeljena sofinancerska sredstva so v celoti namenska sredstva Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Operaciji se izvajata v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013,
razvojne prioritete "Razvoj regij", prednostne usmeritve "Regionalni razvojni program".
Kontaktni osebi, ki dajeta informacije o izvajanju zadevnih operacij, sta:
• za izvedbo operacije "Rekonstrukcija lokalne ceste Loka - Morje - Kopivnik": Samo RAJŠP, tel. št.: 609 60 17.
• Za izvedbo operacije Obnova objekta "grad Ra~e": mag. Zorica ZAJC - KVAS, tel. št.: 609 60 19.
Pripravila: Sabina ZOREC

Radi imamo gozdne stezice, skalne police, vedrost humorja, cvetja `ivljenje,
naravve zorenje, varen korak - kjer prijatelj je vsakemu vsak.
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OBVESTILO ob~anom ob~ine Ra~e - Fram
v zadevi VLAGANJA V JAVNO TELEKOMUNIKACIJSKO OMRE@JE
Dne 15.07.2008 smo s strani dr`avnega pravobranilstva prejeli predlog poravnave o vra~ilu vlaganj v javno
telekomunikacijsko omre`je za KS Fram in KS Ra~e.
V skladu z 2.a ~lenom Odloka o vra~anju vlaganj upravi~encev v javno telekomunikacijsko omre`je na obmo~ju
ob~ine Ra~e-Fram (MUV, št. 4/2008) je `upan dne 21.07.2008 imenoval Komisijo za sestavo seznama upravi~encev
do vra~ila vlaganj v javno telekomunikacijsko omre`je (v nadaljnjem besedilu: Komisija), v katero smo imenovani:
Sabina ZOREC (svetovalka za splošne pravne zadeve v OU Ob~ine Ra~e - Fram) kot predsednica ter Lidija BELCA,
Bogdan VEBER (predsednik Sveta KS Fram) in Jelka ZUPANI^ (predsednica Sveta KS Ra~e) kot ~lani.
Navedena Komisija se je prvi~ sestala 06.08.2008, ko se je seznanila z dejstvi, ki izhajajo iz v podpis ponujenih
poravnav. Ob pregledu ponujenih poravnav je ugotovila, da posamezniki, ki so pla~ali zneske v akcijah leta 1982 (ta
zajema tudi leti 1983 in 1984) in 1997, niso upravi~eni do vra~ila vlaganj, saj v vlogi prijavljeni zneski ne presegajo
obveznih dajatev, niti 1.388,00 DEM po priklju~ku.
Komisija je razpravljala tudi o na~inu razdelitve sredstev ponujenih poravnav in sicer predvsem glede obsega
upoštevanih sredstev pri posameznem upravi~encu - ali se naj upošteva le denarni vlo`ek ali tudi delo in material, ki
ga je posameznik vlo`il.
Glede na dejstvo, da so nekateri posamezniki vlaganja v delu in materialu prijavili v vlogi, nekateri pa ne, je Komisija
soglasno sklenila, da je najprimernejše, da se sredstva po enakih dele`ih razdelijo med upravi~ence, ki so sodelovali v
isti delovni akciji.
Kon~no je Komisija ugotovila, da sta obe poravnavi primerni ter ju je predlagala `upanu v podpis.
Nadalje je Komisija sestavila seznam upravi~encev (brez izra~unanih dele`ev za posameznika), za katere je bila
dose`ena poravnava, ter ga objavila na oglasnih deskah Krajevnih skupnosti Fram in Ra~e in na Ob~ini Ra~e - Fram.
Seznam je objavljen tudi na uradni spletni strani Ob~ine Ra~e - Fram: www.race-fram.si . So~asno je Komisija objavila
tudi poziv ob~anom, da so imeli v dolo~enem roku (do vklju~no 08.09.2008) mo`nost podati pripombe na izdelan
seznam.
Seznam dejanskih kon~nih upravi~encev bo objavljen v naslednji številki ob~inskega glasila Novice Ob~ine Ra~e Fram, ki bo izšla decembra 2008.
Ob~ina bo tako v skladu s 6. ~lenom Zakona o vra~anju vlaganj v javno telekomunikacijsko omre`je (Ur. list. RS,
št. 54/2007-UPB4) v roku dveh mesecev po sklenitvi pisne poravnave, ki je bila sklenjena 13.08.2008, objavila še
seznam dejanskih kon~nih upravi~encev (z izra~unanimi dele`i za posameznika) ter jim v nadaljnjih 30 dneh nakazala
pripadajo~a sredstva.
Pripravila: Sabina ZOREC

Ob 10. obletnici Novic sprašujemo in nagrajujemo
2. Za~elo se je novo šolsko leto in vrata vrtcev so znova široko odprta. Za
njimi jih ~aka prijazen, pravlji~ni svet, poln najrazli~nejših dogodivš~in, ki
jih bodo do`ivljali z mladimi prijatelji... Pomembno vlogo pri tem imajo
tudi didakti~ni pripomo~ki in igra~e. Med slednjimi so zelo pomembne
tiste, ki v otrocih razvijajo socialni ~ut in ob~utek za skrb, ne`nost,
pozornost. Pri tem so pomembni tudi materiali, iz katerih so narejene.
Mo`icelj na fotografiji, obešen na drevo, je nekaj, kar lahko z nekaj
domišljije in ro~nih spretnosti naredimo tudi doma, z malo denarja, kljub
temu pa vsebuje vse elemente kakovostne, mehke, nenevarne igra~e.
Zanima nas, iz ~esa je narejena igra~a, ki jo ponazarja fotografija?
a) z lesa
b) z keramike
c) iz blaga
Uredni{tvo
@elimo vam prijetno branje!
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