NOVICE OB^INE RA^E-FRAM

O B V E S T I L A , VA B I L A
Izvedba postopkov za vra~ilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omre`je informacija
Za našo ob~ino pristojna dr`avna pravobranilka je v skladu z zakonskimi in podzakonskimi akti preu~ila z naše strani
posredovano zadevno dokumentacijo (vloge, sporazume, sezname in ostale dokumente) ter nam posredovala poravnavo, ki
dolo~a poravnalne zneske za upravi~ene delovne akcije v posameznih letih za dolo~eno število upravi~encev, posebej za
KS Fram in KS Ra~e. V poravnavi je tako dolo~ena višina poravnalnega zneska za upravi~ene delovne akcije in število
upravi~encev, ki so v njej sodelovali. Skupni poravnalni znesek za posamezno delovno akcijo smo v skladu s sklepom
Komisije za sestavo seznama upravi~encev do vra~ila vlaganj v javno telekomunikacijsko omre`je razdelili v enakih delih
med upravi~ence, ki so v posamezni delovni akciji sodelovali in ki so v zakonsko dolo~enem roku vlo`ili vlogo z ustreznimi
dokazili. Upoštevali smo vse evidentirane vloge, tako popolne kot nepopolne (za slednje smo sami pridobili manjkajo~e
podatke).
Dr`avno pravobranilstvo je za dolo~itev višine poravnave za KS Fram upoštevalo vse akcije in sicer: leta 1975, 1981,
1982 (z aneksom 1983 in 1984), 1988 ter 1990.
Za KS Ra~e je Dr`avno pravobranilstvo pri dolo~anju poravnalnih zneskov upoštevalo le dve delovni akciji in sicer iz
leta 1985 in 1987. Upoštevani nista bili delovni akciji iz leta 1982 (zajema tudi leti 1983 in 1984, saj za navedeni leti ni bilo
sklenjenega krovnega sporazuma med PTT in KS Ra~e) in 1997, saj pla~ani zneski po dokumentih iz zadevnih let ne presegajo
obveznih dajatev, niti 1.388,00 DEM po priklju~ku, kot izhaja iz obrazlo`itve poravnave.
Dne 08.10.2008 so bili na uradni spletni strani Ob~ine Ra~e - Fram ter na oglasnih deskah KS v Framu ter v prostorih
Ob~ine Ra~e - Fram objavljeni zneskovni poimenski seznami upravi~encev do vra~ila vlaganj v javno telekomunikacijsko
omre`je na obmo~ju ob~ine Ra~e - Fram.
Pisne pripombe in ugovore na izdelane sezname je bilo mo`no podati do vklju~no ponedeljka, 20.10.2008. V navedenem
roku smo prejeli 36 pripomb in ugovorov, od katerih je bilo 5 rešenih pozitivno.
Ob~inski svet Ob~ine Ra~e - Fram se je na novembrski seji seznanil z izvedbo postopkov za vra~ilo vlaganj v javno
telekomunikacijsko omre`je ter s samimi seznami.
Upravi~encem so bile posredovane v podpis individualne poravnave, na podlagi katerih smo jim v osmih dneh od prejema
podpisane poravnave nakazali poravnalne zneske na njihove transakcijske ra~une.
OB^INA RA^E-FRAM
Pripravila: Sabina ZOREC

Bo`i~kovo povabilo
Dragi mladi prijatelji!
Bo`i~ek vas tudi tokrat prijazno vabi v svojo dru`bo. Sre~anje s te`ko pri~akovanim mo`akom v rde~em bo potekalo:
• za otroke iz KS Fram v soboto, 20. decembra 2008, ob 12. uri,
v dvorani DTV Partizan Fram,
• za otroke iz KS Ra~e istega dne, torej 20.12.2008, ob 14. uri,
v kino dvorani Ra~e (grad).
Obisk Bo`i~ka bo popestren z lutkovno predstavo "Halo, Rde~a kapica?"
Prireditev je namenjena predšolskim otrokom in osnovnošolcem iz prve
triade (do vklju~no 3. razreda).
Starše prosimo, da otroke na prireditev pripeljejo le v svojo KS, torej le enkrat!
OB^INA RA^E-FRAM in vaš BO@I^EK
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NOVICE OB^INE RA^E-FRAM
Spo{tovani ob~ani, spo{tovane ob~anke!
Naslednje Novice bodo predvidoma iz{le
na pragu pomladi, marca 2009.
Vabimo vas, da sodelujete s svojimi prispevki,
ki jih na naslov Ob~ine Ra~e-Fram posredujte
najkasneje do vklju~no ~etrtka, 20. februarja 2009 in
sicer na disketi, CD, USB klju~u ali preko
elektronske po{te, navedene v kolofonu.
Uredni{tvo

"^ujte, zakaj pa niste v Novicah ni~ napisali o ´tem in onem´? Se vam zdi, da je to manj pomembno kot kaj drugega?
A smo mi, ki nismo iz Ra~ ali pa Frama, drugorazredni ob~ani?" se je nedavno na telefonsko številko našega uredništva
rahlo do prete`no nejevoljno in razburjeno hudovala neka ob~anka, ki je pokazala na domnevni "greh" in "grešnika", sama
pa se ni predstavila.
Poslušala sem, poslušala... Njeno reakcijo sem razumela predvsem kot naklonjenost našemu glasilu in kot `eljo, da bi
v njem pisali o vseh dogodkih, ki se v ob~ini zgodijo in so pomembni za del ali ve~ino ob~anov. Ker se to v primeru
dogodka, ki je ostal medijsko "nepokrit", ni zgodilo, je sledilo razo~aranje in smo bili dele`ni kritike. Slednje seveda ni
prav ni~ narobe; nasprotno, je celo prav in za`eleno, kadar je to umestno. Bi pa rada tudi na tem mestu povedala, da seveda
v našem majhnem uredništvu nismo profesionalna ekipa novinarjev in fotografov, da smo redno zaposleni na drugih
delovnih mestih, da imamo dru`ine in da nikakor ni realno pri~akovati, da bi lahko vedeli vse, kar se v kateri izmed naših
trinajstih lepih vasi dogaja, tam prisostvovali in o tem sami poro~ali. To tudi za bralce, verjemite, ne bi bilo tako zanimivo.
Tudi zato za sodelovanje in dopisništvo vselej naprošamo predvsem vas, spoštovani ob~ani in ob~anke. Ve~ vas piše,
fotografira, pestrejši in bolj `iv je ~asopis. Bolj vaš. In ~e kaj napišete, ujamete skozi foto objektiv in nam to posredujete
pravo~asno ter na `eleni na~in, to radi objavimo, brez skrbi. ^e nih~e ne napiše ni~esar, ~e ni fotografskega dokaza o
nekem dogodku, pa, saj najbr` veste in razumete, ni kaj objaviti... In tako je bilo tudi v primeru gospe, ki je poklicala.
Je pa to, ~e nekaj pomembnega in zanimivega iz na{ega okolja ne “pristane” v lokalnem ~asopisu, dejansko škoda, kajti
na tak na~in dogodki hitreje tonejo v pozabo.
Torej - ne prvi~ in gotovo tudi ne zadnji~: prijazno vabljeni k sodelovanju! @e danes!
Urednica

Povabilo
"ROMANTI^NI BO@I^ NA GRAJSKEM DVORIŠ^U" od 19. - 21.12.2008
K tradiciji spadajo prazniki, a ti ne morejo biti brez obredov, še najmanj bo`i~ni, ki prinesejo posebno ~arobnost. Zato
bo`i~ne navade in obredi niso ostanki ne~esa, kar je pre`ivelo, ampak del `ive narodne duhovne kulture in tradicije.
Blagoslovitev doma na sveti ve~er, smre~ica kot simbol ve~nega `ivljenja in upanja, jaslice in bo`i~ne pesmi kot izraz
religioznega krš~anskega do`ivljanja, bo`i~ne jedi s potico, piškoti in sadnim kruhom kot odraz obhajanja praznika - vse
to in še marsikaj, kar spada k slovesnim bo`i~nim navadam, ima in bo vedno imelo svoj simbolni, slovesni in prazni~ni
pomen.
Mnoge navedene navade so se s~asoma spremenile, ostal pa je ob~utek prazni~nosti, ki ga - razen prazni~nih jedi in smreke
- olepša tudi pri~akovanje obdarovanja.
Pod smre~ico v današnjem ~asu prav gotovo ne boste našli samo "za vsakega po tri jabolka, nekaj orehov in ´škrnicl
cikrinov´", kot je to lepo opisano v zgodbah pisateljice Milke Hartman "Naš Bo`i~", lahko pa je darilo osebno in prav v take
pozornosti je vtkanega najve~ truda in ljubezni.
Darila, ki jih lahko ob bli`ajo~ih se praznikih poklonite svojim najbli`jim, vam bomo ponujali tudi na prazni~nih stojnicah.
Omamen vonj peciva, potice, pun~a, ~aja ter zvok bo`i~no - novoletno obarvanih pesmi pa vas bo popeljal v prazni~nost
bli`ajo~ih se praznikov.
Prijazno povabljeni!
@elimo vam prijetno branje!
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Program nastopajo~ih pevskih skupin in drugih sestavov na prireditvi:

* Vo`nje bodo organizirane samo v primeru kopne ceste in brez obilnej{ih sne`nih padavin.
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V soboto in nedeljo, 20. in 21. decembra 2008, bo vrata
za obiskovalce odprla tudi etnološka zbirka v gradu Ra~e
(kontakt: Nevenka Gril-Hameršak in Miran Gril).
Prireditev bodo popestrile prazni~ne stojnice, kjer boste
lahko kupili darila za vaše najdra`je, se okrep~ali z dobrotami,
ki jih bodo ponujale roke pridnih gospodinj, društev `ena in
turisti~nih kmetij, ob tem pa ne bo manjkal niti kozarec
kuhanega vina, pun~a, kave in ~aja.
In še konkretnejši namig o ponudbi in vsebini prazni~nih
stojnic:
- darilni bazar otrok vrtcev in osnovnih šol iz Ra~ in Frama,
- pleteni izdelki doma~e obrti,
- doma~i med, zeliš~a, ~aji,
- prazni~ni aran`maji,
- izdelki Oljarne Fram,
- ro~nodelski izdelki (okraski, voš~ila, pladnji, prti~ki,
izdelki iz naravnih materialov - les, grmovnice, zeliš~a...),
- prazni~no pecivo,
- knjige "Ra~e in okolica skozi stoletja - II. del", avtorja
Franca Pajtlerja in soavtorjev,
- spominski kerami~ni lon~ki z odtisnjenim motivom gradu
Ra~e.

Povabilo v gledali{ko skupino KD
Ra~e
Gledališka skupina Ra~e, ki deluje v okviru Kulturnega
društva Ra~e, je pri~ela s svojim delom. Skupno z otroki OŠ
Ra~e se bo v prazni~nih decembrskih dneh predstavila z
dramsko priredbo Snegulj~ice.
Ker nam manjkajo igralci, vse, ki ~utijo veselje do
gledališkega igranja, ponovno vabimo in naprošamo, da se
nam pridru`ijo.

Delo gledališke skupine je steklo (priprava igre Snegulj~ica) ;
povabljeni v našo dru`bo kot igralci in gledalci

Melita LAŠI^

Obvestilo o napaki - opravi~ilo

Pridru`ite se nam - ve~ nas bo, prijetneje in bolj prazni~no bo!
OB^INA RA^E-FRAM
Organizacijski odbor

@elimo vam prijetno branje!

V septembrski številki Novic smo med drugim poro~ali
tudi o letošnjih nagrajencih, ki so na osrednji prireditvi
ob ob~inskem prazniku prejeli katero od priznanj, ki jih
`upan ob tej prilo`nosti podeljuje devetošolcem odli~njakom in najzaslu`nejšim ob~anom ter društvom
za posebne zasluge ali dose`ke. Pri tem se je pojavila
nerodnost, na katero smo bili po objavi prijazno
opozorjeni in jo `elimo s tem prispevkom omiliti in
popraviti.
V zapisu, objavljenem na strani 15, je bilo sicer vse
pravilno navedeno, na notranji hrbtni barvni strani ovitka
našega ~asopisa, kjer je bila objavljena tudi fotografija
devetošolcev, ki so s šolskim letom 2007/08 zaklju~ili
osnovnošolsko izobra`evanje in bili vsa leta odli~ni, pa
je pomotoma izpadlo ime enega izmed prejemnikov
`upanove zlate petice iz OŠ Ra~e, Alja`a Fran~i~a.
Za nenamerno napako se opravi~ujemo, imena bivših
devetošolcev - odli~njakov, ki so junija z rok `upana
Ob~ine Ra~e-Fram Branka Ledineka prejeli zlate petice,
sedaj pa `e pridno gulijo gimnazijske klopi, pa objavljamo
še enkrat: Alja` Fran~i~, Niki Kozoderc, Mojca Krajnc,
Gregor Mikloši~, Rebeka Napast, Lea Zupe, Valerija
Ple~ko in Ton~ek Drofenik (vsi OŠ Ra~e), Mojca
Pušnik, Urška Stavbar, Rebeka Lepej, Nejc Stres,
Gregor Kmetec, Jana Beli~, Anja Štern, Lucija Štic
in Bla` Cesar (OŠ Fram).
Uredništvo
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Pripravljamo 2. silvestrovanje na
grajskem dvori{~u v Ra~ah

Rezultati nagradne igre iz prej{nje
{tevilke Novic

Po dobri obiskanosti lanskoletnega prvega ob~inskega
silvestrovanja na prostem, njegovi lepi sprejetosti s strani
udele`encev in izra`enih `eljah, da takšna prireditev postane
tradicija, smo se letos organizacije praznovanja najdaljše
no~i v letu lotili `e zelo zgodaj.
"In ~e bo `e Silvestrovanje, naj bo znova takšno, kot se
spodobi - z vsem štajerskim veseljem, `ivo glasbo, pija~o,
jeda~o in ognjemetom!" smo rekli in pri organizaciji
zagovarjali lanskoletni model silvestrovanja.

Na straneh Novic št. 39-2/2008, ki so izšle septembra 2008,
smo pod naslovom "Ob 10. obletnici Novic sprašujemo in
nagrajujemo" natrosili dvanajst tematsko raznovrstnih
vprašanj, nekomu, ki bo poslal dopisnico z vsemi pravilnimi
odgovori, pa obljubili lepo nagrado donatorja akcije
POZEJDON TURIZEM - Matja` Tomani~ s.p. iz Ra~, to je
bo`i~ni izlet v eno od evropskih prestolnic.
In kako se glasijo pravilni odgovori?
Takole: 1.B, 2.C, 3.A, 4.C, 5.C, 6.B, 7.B, 8.C, 9.C, 10.A,
11.A, 12.B.
Kaj pa ime nagrajenca ali nagrajenke? Hmmm... Verjeli
ali ne: tokrat ga/je ni! ^eprav smo prejeli nekaj dopisnic z
odgovori, ti - zelo smo presene~eni in nam je `al! - v nobenem
primeru niso pravilni in/ali popolni.
Pa ve~ znanja in sre~e prihodnji~!
Uredništvo

Sprememba sede`a in
telefonske {tevilke Uredni{tva Novic
Da bi bilo temu res tako, lahko - poleg glasbenih gostov
(ansambel Šardone) in ponudnikov gostinskih uslug (Ribiška
dru`ina Ra~e) - najbolj poskrbite prav vi.
Se sprašujete, kako?
S svojo udele`bo, dobro voljo in zvrhanim košem dobrih
`elja za prihajajo~e novo leto, seveda!
Toliko na tem mestu, ve~ o na~rtovanih dogajanjih na 2.
ob~inskem silvestrovanju pa sledi na prireditvenih
informativnih listih, ki jih mese~no prejemate na dom.
Vsekakor pa `e na tem mestu za~enja tleti naša iskrena
`elja, da bi bili trenutki veselja in na~rtovanega prijetnega
silvestrskega dru`enja tlakovani z `eljo vseh ob~anov in
ob~ank po plodnem in ustvarjalnem sodelovanju tudi v letu
2009, da bi bili skupaj pre`iveti prazni~ni trenutki pe~ateni
z ob~utkom neprecenljivega pomena dobrih medosebnih
odnosov in prijateljstva ter na~rtovani v duhu nadaljnjega
medsebojnega razumevanja in spoštovanja.
In seveda povabilo: pridite in se veselite ter pomagajte
odštevati sekunde do novega leta; ve~ nas bo, lepše in bolj
nepozabno bo!
OB^INA RA^E-FRAM
Pripravila: Marjetka SONI^KI

Vsem na{im strankam `elimo vesel bo`i~,
v novem letu 2009 pa veliko zdravja in uspehov.
Stanko Vake s.p. - Ostrenje orodja, Ra~e
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Vse zunanje dopisnike Novic in ob~ane obveš~am, da
je pisarna Uredništva Novic Ob~ine Ra~e-Fram preseljena.
Odslej se, gledano iz smeri glavnega vhoda v grad,
nahaja desno, povsem na koncu hodnika.
Spremenjena je tudi telefonska številka uredništva.
Nova je 609 60 28.
Hvala za razumevanje in prijazno povabljeni k
sodelovanju!
Urednica

POZOR - aktualno:
rezultati analiz pitne vode
Analiza pitne vode: vzorec skladen z zahtevami,
zdravstveno ustrezen in povsem varen za pitje
Ker se med ob~ani porajajo dvomi o ustreznosti pitne vode
na obmo~ju ob~ine Ra~e-Fram, smo se odlo~ili javno objaviti
povzetek rezultatov zadnjih analiz o ustreznosti pitne vode.
Analize izvaja Zavod za zdravstveno varstvo Maribor in se
nanašajo na vodovodni sistem, ki je v upravljanju Ob~ine
Ra~e-Fram. Tudi iz analiz podrobnejše mikrobiološke
raziskave, ki pa je zaradi obse`nosti v glasilu ne objavljamo,
je jasno razvidno, da je pitna voda iz tega vodovodnega
sistema popolnoma neopore~na.
Novice {t. 40 - 3/2008; december 2008

