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PRIREDITVE V MESECU OKTOBRU
Gledališka skupina KUD Rače
VABI
na 1. gledališko abonmajsko predstavo v sezoni 2019/20, ki bo v soboto, 5. oktobra 2019 ob
19.00 uri v Kinodvorani gradu Rače. Predstavila se vam bo gledališka skupina
KUD Milke Zorec iz Hotinje vasi z Linhartovo igro 'ŽUPANOVA MICKA'.
Abonmajske karte za navedeno sezono (6 predstav) lahko kupite pred predstavo, cena je 35€,
za upokojence in študente 30€. Prodaja vstopnic se prične pol ure pred pričetkom predstave.
Vabljeni.
Občina Rače-Fram in KUD Rače
VABITA
na izven abonmajski koncert, ki bo v nedeljo, 6. oktobra 2019 ob 18.00 uri
v Beli dvorani gradu Rače. Nastopil bo ženski instrumentalni kvartet AIRBORNE
EXTENDED v zasedbi Sonja Leipold (čembalo), Caroline Mayrhofer
(kljunaste flavte, paetzold), Elena Gabbrieli (flavta) in Tina Žerdin (harfa).
Spored: M. F. Petrić, Č. S. Voglar, U. Ozteklin, E. Harnik, U. Rojko in M. Bang.
Prijazno vabljeni.
Društvo gojiteljev malih živali 'Gojitelj' Miklavž
VABI
na razstavo malih živali, ki bo v petek, 11. oktobra in v soboto, 12. oktobra med 9.00 in
17.00 uro, ter v nedeljo, 13. oktobra med 9.00 in 15.00 uro v prostorih remize P. P. Agro
na Ptujski cesti 1 v Račah. Na razstavi bomo obiskovalcem predstavili različne pasme
perutnine, golobov in kuncev ter prikazali še druge zanimive živali.
Vljudno vabljeni.
Občina Rače-Fram in KUD Rače
VABITA
na 5. koncert koncertnega abonmaja Grad Rače 2019, ki bo v nedeljo, 13. oktobra 2019 ob
18.00 uri v cerkvi Sv. Ane v Framu. Nastopil bo Duo orgle-orglice v zasedbi Polona Gantar
(orgle) in Miro Božič (orglice). Spored skladb: P. Planyavsky, M. Božič, L. Boellmann,
B. Pucihar, J. S. Bach, A. Marcello, F. Smidt in slovenske Marijine pesmi.
Vabljeni.
Društvo za orientalske plese DROP in skupina Fenix tribe
VABITA
na plesno revijo ljubiteljskih in profesionalni plesalk orientalskih plesov, ki bo v soboto,
19. oktobra ob 19.00 uri v Kinodvorani gradu Rače. Ob peti obletnici ustanovitve društva
DROP in skupine Fenix tribe vam bodo plesalke društev skupaj s povabljenimi plesalkami iz
vse Slovenije pripravile različne stile orientalskih plesov, tribal stila in fuzije.
Prepustite se čaru čudovitih barv, zanimivih plesnih stilov in bleščečih nasmehov.
Vstopnina znaša 5€
Vabljeni.
KUD Rače – Ljudska pevska skupina 'TAŠČICA'
VABI
na mednarodni koncert in srečanje ljudskih pevcev in godcev 'ZAPOJMO IN ZAIGRAJMO
VESELO NA VASI', ki bo v soboto, 26. oktobra 2019 ob 16.00 uri v Kino dvorani gradu
Rače. Sodelovalo bo preko 90 nastopajočih iz raznih krajev Slovenije in Hrvaške.
Vabljeni.
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Športnorekreacijsko društvo Aerobic vabi na skupinsko vadbo pilatesa in joge.
Vadbi sta primerni za vse starostne skupine.
Informacije na: info@fitnes-race.si in na telefonski številki 031 670 938

Obvestilo lastnikom nepremičnin v občini Rače - Fram
JAVNA RAZGRNITEV PREDLOGA MODELOV VREDNOTENJA NEPREMIČNIN
V OBČINI RAČE - FRAM

V prostorih občinske uprave občine Rače – Fram, Grajski trg 14, 2327 Rače,
bo v času uradnih ur (pon. 8.-12.ure in 13.-15.ure, sredo 8.-12.ure in 13.-17.ure in petek
8.-13.ure) od 1. 10. 2019 do vključno 30. 10. 2019 potekala javna razgrnitev predloga
modelov vrednotenja nepremičnin, ki jih je Geodetska uprava Republike Slovenije v skladu s
zakonom ZMVN-1 pripravila kot podlago za poskusni izračun vrednosti nepremičnin.
Spletno mesto, kjer je dostopen predlog modelov vrednotenja nepremičnin
in objavljene vse ostale ključne informacije, je Portal množičnega vrednotenja
nepremičnin: http://www.mvn.e-prostor.gov.si/.
Način dajanja pripomb in mnenj javnosti na razgrnjen predlog modelov:
 OBČINA sprejema pripombe občanov na zarise vrednostnih con in na višino
vrednostnih ravni na posebnem obrazcu;
 GEODETSKA UPRAVA RS sprejema vse ostale pripombe občanov (vredn.
tabele, točkovnik, drugi faktorji) na posebnem obrazcu, na naslov Geodetska
uprava RS – Vrednotenje, p.p. 35, 1001 Ljubljana ali na vrednotenje@gov.si.
Zadnji rok za oddajo pripomb in mnenj je do vključno 15. 11. 2019.
Od 1. 10. 2019 bo na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin (MVN):
http://www.mvn.e-prostor.gov.si/, objavljen poskusni izračun vrednosti nepremičnin,
izdelan na osnovi objavljenega predloga modelov in podatkov nepremičnin v registru
nepremičnin na dan 27. 6. 2019. Poskusni izračun lastnikom omogoča, da ugotovijo
ustreznost predloga modelov na svojih konkretnih nepremičninah.
Geodetska uprava republike Slovenije bo izvedla javno predstavitev predloga modelov
vrednotenja v petek, 18. oktobra 2019 od 10.00 do 13.00 ure v prostorih Razstavišča
MO Maribor, Grajska ul. 7, Maribor.
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