NOVICE OBČINE RAČE-FRAM

RAZPISI, OBVESTILA, POZIVI
Na podlagi sklepa št. 237, sprejetega na 24. redni seji Občinskega sveta Občine Rače-Fram, z dne 10.09.2009, Občinska uprava
Občine Rače-Fram objavlja naslednji

JAVNI RAZPIS
za dodelitev žepnin dijakom in {tudentom za {olsko/{tudijsko leto 2011/12
1. Predmet razpisa:
Predmet razpisa so sredstva za žepnine v šolskem letu 2011/12. Žepnina znaša 40,00 EUR mesečno na upravičenca.
Žepnina bo prosilcem (tako dijakom kot študentom) dodeljena za deset (10) mesecev in sicer za obdobje od 1. septembra 2011
do 30. junija 2012.
2. Pogoji razpisa
Pravico do prejemanja žepnine imajo:
- občani s stalnim prebivališčem na območju občine Rače-Fram, ki imajo status dijaka ali študenta (dodiplomski študij);
- pravočasno vložijo vlogo za dodelitev žepnine,
- v času vložitve vloge še niso dopolnili 25 let.
3. Dokumentacija, potrebna za rešitev vloge za pridobitev žepnine:
Za rešitev vloge so potrebna naslednja dokazila:
1. potrdilo o stalnem prebivališču (potrdilo bomo pridobili sami);
2. originalno potrdilo o šolanju za dijake oz. originalno potrdilo o vpisu za študente –
dodiplomski študij (obvezna priloga k vlogi);
3. fotokopijo bančne kartice transakcijskega računa prosilca, iz katere je dobro vidna številka računa (obvezna priloga k vlogi).
4. Rok in način prijave na razpis:
Prosilec vloži vlogo za pridobitev žepnine na obrazcu, ki je od 05.09.2011 dalje na voljo v prostorih Občinske uprave Občine
Rače – Fram ter na spletnih straneh Občine Rače – Fram (naslov: www.race-fram.si), pod rubriko »Obrazci in vloge«.
Vloge z vsemi prilogami lahko v času 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.in 13. uro) vložite osebno ali po pošti na naslov: Občina Rače – Fram, Grajski trg
14, 2327 Rače:
• dijaki od 19. septembra do vključno 30. septembra 2011,
• študenti od 10. oktobra 2011 do vključno 21. oktobra 2011.
Roke za oddajo vlog je potrebno dosledno upoštevati, ker vlog za dodelitev žepnine po poteku teh rokov ne bomo več sprejemali!
Zaradi organizacije dela občinske uprave vas prosimo tudi, da upoštevate, da bomo vloge za dijake in študente zbirali ločeno.
5. Rok za odločitev o vlogi:
O vlogah bo odločeno s skupno odločbo, ki bo izdana najkasneje do 14. novembra 2011 in javno objavljena na oglasni deski
Občine Rače-Fram, Grajski trg 14, Rače ter na spletni strani www.race-fram.si.
Realizacija prvega nakazila (s poračuni za čas od septembra 2011 dalje) je predvidena do konca novembra 2011.
Prejemnikom žepnin bodo v nadaljevanju šolskega leta sredstva nakazana na transakcijski račun najkasneje do 15. v mesecu
za pretekli mesec.

OBČINA RAČE-FRAM
Pripravila: Simona ANTOLIČ
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Vloge za znižano pla~ilo vrtca za leto 2012 – pozor!
K pravočasni vložitvi vlog za znižano plačilo vrtca na našem naslovu pozivamo VSE starše
predšolskih otrok s stalnim prebivališčem na območju občine Rače-Fram
Spremembe se nanašajo tudi na vrsto dohodkov, ki se
upoštevajo pri uveljavljanju znižanega plačila vrtca. Po novem
zakonu se v dohodek med drugim upoštevajo tudi plačilo dela
rejniku, starševski dodatek, otroški dodatek, denarna socialna
pomoč (razen izredna), varstveni dodatek, državne štipendije itd.
V skladu z novim zakonom in še veljavnimi določili Zakona
o vrtcih – ZVrt (Uradni list RS, št. 100/2005-UPB2, 25/2008
in 36/2010) in Pravilnika o plačilih staršev za programe v
vrtcih (Uradni list RS, št. 129/2006, 79/2008, 119/2008 in
102/2009) vas obveščamo, da mora občina na novo določiti
plačilo vrtca s 1. januarjem oziroma ob sprejemu otroka
v vrtec, zato bomo v času od 10. oktobra do vključno 15.
novembra 2011 zbirali vloge za znižano plačilo vrtca za
leto 2012. (OPOMBA: V kolikor bomo v času zbiranja vlog
prejeli drugačna navodila in bo vloge za leto 2012 pristojen
rešiti center za socialno delo, bomo v Občinski upravi Občine
Rače-Fram vse vloge zbrali do roka ter jih po uradni dolžnosti
odstopili pristojnemu centru v reševanje).
V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 62/2010
in 40/2011, je bil objavljen Zakon o uveljavljanju pravic
iz javnih sredstev, ki se bo začel uporabljati 01.01.2012. Ta
zakon uvaja veliko sprememb - med drugim se bo znižano
plačilo vrtca za leto 2012 določalo v skladu z na novo
določenimi mejami dohodkov za ugotavljanje višine plačila
vrtca. Meja dohodka je povprečni neto (prej bruto) mesečni
dohodek na osebo. Znižanje plačila vrtca glede na uvrstitev v
dohodkovni razred bo tako po novem znašalo:
Dohodkovni
razred
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Povprečni mesečni dohodek na
osebo v % od neto povprečne plače
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nad 82 % do 99 %

66 %
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nad 99 %

77 %

Plačila vrtca so še naprej v celoti oproščeni rejenci, ceno
programa, v katerega je otrok vključen, pa krije občina, v
kateri ima rejenec stalno prebivališče. Vlogo za oprostitev
plačila vrtca za rejenca mora oddati rejnik.
Če je v vrtec vključen več kot en otrok iz iste družine,
starši za starejšega otroka plačujejo za en razred nižjo ceno (v
primerjavi s tisto, ki jim je določena po dohodkovni lestvici),
za mlajše otroke pa so plačila oproščeni. Za mlajšega otroka
namreč plačilo (namesto staršev) realizira ministrstvo,
pristojno za predšolsko vzgojo. Razliko med ekonomsko
ceno programa vrtca in plačilom staršev oz. ministrstva pa
bo za otroke, ki imajo na območju občine Rače-Fram stalno
prebivališče z vsaj enim od staršev, še naprej zagotavljala
občina stalnega prebivališča. Kot zanimivost podatek, da je
v te namene v proračunu Občine Rače-Fram letos planiranih
700.000,00 EUR.
Želimo vam prijetno branje!

Vloge oddajte na Občini Rače-Fram v času uradnih ur:
- 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 med 8.00 in 13.00 uro
pri pristojni javni uslužbenki Nataši Marin
(tel.: 02/609-60-27) ali Janji Jurič (tel.: 02/609-60-16).
Prosimo vas, da vloge dosledno izpolnite ter jih pravočasno
oddate na naš naslov (velja za VSE starše, ki želijo uveljaviti
znižano plačilo vrtca za leto 2012 in imajo njihovi otroci,
ki so vključeni v vrtec, skupaj z vsaj enim od staršev stalno
prebivališče na območju občine Rače-Fram; pri otrocih tujcev
mora imeti vsaj eden od staršev na območju občine RačeFram začasno prebivališče in biti zavezanec za dohodnino v
Republiki Sloveniji).
Staršem, ki ne bodo uveljavljali znižanega plačila, bo
vrtec izstavil račun v višini najvišjega dohodkovnega
razreda, to je v višini 77 % ekonomske cene! Ta za programe
predšolske vzgoje v enotah vrtcev v naši občini že od 1.1.2008
ni bila spremenjena in znaša za skupine otrok I. starostnega
obdobja 417,23 EUR, za II. starostno obdobje pa 292,47 EUR.
Predlog cene za kombinirane oddelke, ki jih doslej nismo
imeli, bo občinski svet obravnaval na septembrski seji.

OPOMBA:
Prispevek je bil pripravljen sredi avgusta, ko z
Ministrstva za šolstvo in šport še nismo prejeli
nikakršnih navodil glede postopka reševanja
vlog za znižano plačilo vrtca za leto 2012 in ko
tudi še nimamo vseh potrebnih podatkov, ki
jih za reševanje potrebujemo. Prav tako še ni
informacij, ali bo za leto 2012 predviden novi
obrazec vloge.
OBČINA RAČE-FRAM
Pripravila: Nataša MARIN
5

NOVICE OBČINE RAČE-FRAM
OBVESTILO O PRIJAVI JAVNEGA SHODA IN JAVNE PRIREDITVE
Prijava javnega shoda ali javne prireditve
in pridobitev dovoljenja za javni shod ali javno prireditev
Javni shod je vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izražanja mnenj in stališč o vprašanjih javnega ali skupnega pomena
na prostem ali v zaprtem prostoru, kjer je dostop dovoljen vsakomur.
Javna prireditev je vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, izobraževalne, verske ali
druge aktivnosti tako, da je udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur.
Pogoji za nekatere najpogostejše dejavnosti na shodih in prireditvah, ki jih mora izpolniti organizator, so predstavljeni na
spletnem portalu Ministrstva za notranje zadeve (http://mnz.gov.si).
Organizator javnega shoda oziroma javne prireditve je dolžan javni shod ali javno prireditev prijaviti. V določenih primerih,
ko obstajajo okoliščine, zaradi katerih bi lahko prišlo do ogrožanja varnosti ali pravic drugih, pa mora organizator zaprositi za
dovoljenje.
Prijavo oziroma prošnjo za dovoljenje mora organizator obvezno podati na predpisanem obrazcu (oziroma na njegovi
fotokopiji ali prepisu).
Dovoljenje je potrebno za shod ali prireditev na javni cesti, če gre za izredno uporabo ceste, in za naslednje prireditve:
- mednarodne športne prireditve in članska tekmovanja v kolektivnih športih, če na njih sodeluje vsaj en klub prve državne lige;
- prireditve, na katerih se uporablja odprt ogenj oziroma predmeti ali naprave, zaradi katerih je lahko ogroženo življenje ali
zdravje ljudi oziroma premoženje;
- prireditve, na katerih se pričakuje več kot 3000 udeležencev.
Dovoljenje za javno prireditev se lahko izda za več istovrstnih prireditev za čas, ki ga določi pristojni organ, ki ni daljši od 6
mesecev. Če organizator shoda oziroma prireditve ne izvrši ukrepov, določenih v izdanem dovoljenju, pristojni organ prekliče
izdano dovoljenje.
Prijavo je treba podati na predpisanem obrazcu na policijski postaji, policijskem oddelku ali policijski pisarni,
na območju katere se organizira javni shod oziroma javna prireditev, in sicer v dveh izvodih. Organizator mora
prijaviti shod najmanj 3 dni pred dnevom shoda, prireditev pa mora prijaviti najmanj 5 dni pred dnevom prireditve.
Vlogo za izdajo dovoljenja je treba podati pri upravni enoti, na območju katere se priredi shod oziroma prireditev, prošnjo
za prireditev na cesti, ki poteka na cesti z območja dveh ali več upravnih enot, pa pri upravni enoti, na območju katere se bo
prireditev začela.
Vlogo za izdajo dovoljenja mora organizator vložiti najmanj 7 dni pred dnevom shoda oziroma 10 dni pred dnevom
prireditve, za tekmovalne športne prireditve v kolesarstvu ter avto-moto športu na cesti in druge prireditve na cesti, ki potekajo
na območju dveh ali več upravnih enot, pa najmanj 30 dni pred dnevom prireditve.
Organizator mora predložiti različne priloge glede na naravo in vrsto javnega shoda oz. javne prireditve.
Organizator mora prijavi obvezno priložiti:
• dokazilo, da je o shodu oziroma prireditvi, ki jo prijavlja, obvestil lokalno skupnost (občino), kjer bo shod ali prireditev
potekala (kopija dopisa, potrdilo o oddani pošiljki ipd.);
• soglasje lastnika ali upravljavca prireditvenega prostora (najemna ali druga pogodba ali pisno soglasje);
• dovoljenje za čezmerno obremenitev s hrupom, če bo uporabljal naprave, ki povzročajo čezmeren hrup, kot ga določa
Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 118/05).
Prošnji za dovoljenje pa mora poleg prej navedenih dokazil priložiti tudi:
• dovoljenje za zaporo ceste pristojnega upravnega organa za promet in elaborat zapore ceste ali tipsko shemo začasne
prometne ureditve, ki je podlaga za izdajo dovoljenja za zaporo ceste;
• opis oblike, barve, vsebine in dimenzije posebnega znaka, s katerim bodo označena vozila za spremljevalno osebje na
prireditvi na cesti, če prireditev poteka po prireditveni progi (cestišču ali delu cestišča, po katerem se udeleženci prireditve
vozijo, tečejo ali kako drugače premikajo);
• dokazilo o tehnični brezhibnosti naprav ali varni uporabi predmetov, če se bodo pri izvedbi uporabljale naprave ali
predmeti, zaradi katerih je lahko ogroženo življenje ali zdravje udeležencev oziroma premoženje;
• druga dokazila o varni izvedbi.
Dovoljenje za čezmerno obremenitev s hrupom, če bo uporabljal naprave, ki povzročajo čezmeren hrup, kot ga določa
Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 118/05)
Organizator javne prireditve, na kateri se bodo uporabljale zvočne naprave in bodo presegale mejne ravni, določene z Uredbo
o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju, mora pridobiti dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom.
6. člen Uredbe tudi določa, da je potrebno vlogi priložiti poročilo o emisiji hrupa v okolje, ki ga mora zagotoviti organizator
prireditve.
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V primeru, da so izpolnjeni pogoji iz 8. člena Uredbe, upravni organ lahko izda dovoljenje brez poročila o emisiji hrupa,
vendar pa mora organizator dostaviti Dokumentacijo o nazivni električni moči in številu zvočnih naprav ter Načrt prireditvenega
prostora in njegove neposredne okolice.
Zvočne naprave pa se lahko uporabljajo na prireditvi brez pridobitve dovoljenja, če je njihova uporaba skladna z 12. členom
Uredbe. V tem primeru je potrebno uporabo zvočnih naprav prijaviti lokalni skupnosti najmanj 7 dni pred pričetkom prireditve.
Vloga se nahaja na spletni strani Občine Rače-Fram, pod rubriko »Obrazci«.
Želimo, da bi bile organizirane javne prireditve uspešne in čim bolj obiskane. Vse občane, ki živijo v neposredni bližini lokacij
javnih prireditev, kjer se uporabljajo zvočne naprave, pa prosimo za strpnost in razumevanje v času, ko prireditve potekajo.

OBČINA RAČE-FRAM
Pripravila: Marjetka SONIČKI

Jesenska pobarvanka za otroke

(Vir – delno: spletna stran Ministrstva za notranje zadeve)

Želimo vam prijetno branje!
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