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OBVESTILO
vsem staršem predšolskih in šoloobveznih otrok iz občine Rače-Fram

BOŽIČEK RAZVEŽE MOŠNJIČEK
(akcija obdaritve otrok iz občine Rače-Fram v letu 2020)
Ker je obdobje, v katerem se nahajamo, zelo posebno, se moramo zaradi zaščitnih ukrepov
odreči (tudi) vsem družabnim prireditvam in dogodkom, ki bi se sicer tudi letos zvrstili v
decembrskem, torej božično-novoletnem času. Zato na voljo ostajajo neporabljena proračunska
sredstva, ki smo jih, ob podpori občinskega sveta, sklenili nameniti Božičku, ta pa jih bo
radodarno razdelil staršem, z namenom obdaritve njihovih otrok.
Občina Rače-Fram bo v letu 2020 za vsakega predšolskega in šoloobveznega otroka s
stalnim prebivališčem v naši občini namenila =50 (petdeset) evrov, z željo, da bi otroke za ta
sredstva pod božičnim drevesom pričakala Božičkova darila po njihovih željah oz. po
presoji njihovih staršev.
S to gesto želimo mladim družinam vsaj nekoliko olajšati in polepšati prihajajoči praznični čas,
ki se ga vsi veselimo in ga radostno pričakujemo. To seveda še posebej velja za PRIDNE otroke
(a je v naši občini sploh kdo, ki ni tak?). Ti si nedvomno zaslužijo darila, ki jih prinašajo
decembrski dobrotniki, med njimi predvsem Božiček.
Da bi ta svoje pravljično in s strani otrok vsakič znova težko pričakovano poslanstvo vendarle
lahko opravil tudi letos in vsem otrokom iz naše občine izpolnil vsaj kakšno željo ter prižgal
iskrice v očeh, za sodelovanje in pomoč vljudno zaprošamo starše.

Spoštovani starši, vabimo vas, da se uvodoma seznanite s pogoji (navedeni spodaj) za
pridobitev izrednih proračunskih sredstev za namen Božičkove obdaritve svojih otrok,
nato pa izpolnite in nam čim prej posredujete vlogo (v prilogi).
Kdo so upravičeni vlagatelji?
Starši vseh otrok s stalnim prebivališčem v občini Rače-Fram, katerih otroci so:
- bili rojeni leta 2020 oz. bodo rojeni do vključno 31. 12. 2020,
- predšolski (vključeni v vrtca v naši občini ali izven nje ter tisti, ki niso vključeni v
vrtec),
- šoloobvezni - učenci od 1. do vključno 9. razreda OŠ (ne glede na to, kateri
osnovnošolski zavod obiskujejo)
Rok in način oddaje vlog
*Rok za oddajo vloge: čim prej, najkasneje pa do ponedeljka, 7. 12. 2020 (za vse
predšolske in šoloobvezne otroke, ki jim bo obvestilo poslano iz OŠ Rače ali OŠ Fram in jih
bo doseglo pravočasno, za ostale pa takoj, ko bo to mogoče);
*Način oddaje vloge: zaželeno v skenirani obliki po elektronski pošti, na e-naslov:
tamara.repnik@race-fram.si, sicer z redno pošto na naslov: Občina Rače-Fram, Grajski
trg 14, 2327 Rače.
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VLOGA
za dodelitev 50 evrov na otroka za namen Božičkove obdaritve/2020
iz proračuna Občine Rače-Fram
1. VLAGATELJ-ICA (eden od staršev za vse otroke iste družinske skupnosti!)
Ime in priimek: …………………………………………………………………………………………
Stalno prebivališče: ...…………………………………………………………………………….……
(ulica, hišna številka, pošta)

Davčna številka:

E

Telefonska št.: ………...…………………………….
(ni nujen, je pa zaželen podatek – izključno z namenom morebitne potrebe po preverjanju točnosti DŠ in TRR pred nakazilom)

Št. bančnega računa: SI 56

____ ____

____ ___

(vsako posamezno številko vpišite na označene črtice)

2. PODATKI O OTROCIH
(za vsakega posebej, v kolikor je v sklopu iste družinske skupnosti predšolskih in/ali šoloobveznih otrok več)

Ime in priimek: ………………………………………………. Datum rojstva: …………………………..

Stalno prebivališče: …………………………………………………… Status* : A B C D E

(označiti)

Status otroka *: A – otrok do 11 mes.; B – v vrtcu Rače ali Fram; C – predšolski/doma; D – v OŠ Rače ali Fram; E - ostalo

Ime in priimek: ………………………………………………. Datum rojstva: ……………………….….

Stalno prebivališče: ……………………………………………………. Status* : A B C D E

(označiti)

OPOMBA: V kolikor sta v družini več kot 2 upravičena otroka, njihove podatke sporočite kot dodatek k vlogi.

3. IZJAVA VLAGATELJA-ICE
S svojim podpisom:
- jamčim, da so vsi v tej vlogi navedeni podatki točni in popolni, za kar prevzemam materialno in
kazensko odgovornost,
- izjavljam, da za imenovane otroke vlogo vlagam edini/edina (le eden od staršev),
- izrecno soglašam z obdelavo navedenih osebnih podatkov za namen, kot izhaja iz vloge.

V ………………………., dne ………….………..

Podpis vlagatelja-ice: ………………….………...

*OPOMBA: V skladu z Zakonom o dohodnini (Zdoh-2, Ur. list RS, št. 117/06) je predmetno nakazilo potrebno upoštevati pri napovedi za
odmero dohodnine, vendar je v skladu z navedenim zakonom oproščeno plačila.
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