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SPOMLADANSKA ČISTILNA AKCIJA
od dnevu zemlje
Občina Vransko skupaj z društvi in občani organizira spomladansko čistilno akcijo, kjer
bomo dali poudarek čiščenju vodnih obrežij vseh potokov v občini zaradi poplav v
lanskem septembru.

VLJUDNO VAS VABIMO NA SPOMLADANSKO ČISTILNO AKCIJO,
KI BO V SOBOTO, 5. 4. 2008.
Zbirno mesto bo ob 8. uri pred občino, kjer bodo vsi udeleženci dobili PVC vrečke,
rokavice in druge napotke za izvedbo čistilne akcije.
Po končani čistilni akciji bo za vse udeležence pripravljen piknik za gasilnim domom
Vransko.

SVETOVNI DAN ZEMLJE
Ob svetovnem dnevu zemlje Občina Vransko želi opozoriti, da vsi občani po svojih
možnostih prispevajo, da naša narava ostane čimbolj ne onesnažena.
Občani lahko k temu pripomorete tako da:
1. komunalne odpadke odlagate v tipske posode za odpadke,
2. ločeno zbirate odpadke v ekoloških otokih (papir, steklo, kovine),
3. kosovne in nevarne odpadke odlagate vsako soboto od 8. do 12. ure v Zbirnem
centru Vransko - Tabor (v obrtni coni Čeplje),
4. NE odlagate kakršnihkoli odpadkov v gozdovih in vodnih obrežij ob cestah,
5. NE puščate v naravi odslužene avtomobile,
6. NE kurite komunalnih odpadkov v naravi,
7. NE odlagate bal krme ob brežinah potokov,
8. obvestite občinsko upravo na tel. št.: 703 28 00, ko odkrijete novo črno odlagališče.

Župan
Franc Sušnik
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VRTEC VRANSKO
Spoštovani starši, dragi otroci!
Morda vas je pomladni čas postavil pred pomembno odločitev ali bo vaš otrok začel obiskovati vrtec. Lahko
da je k tej odločitvi botroval tudi prihajajoč zakon, ki se nanaša na oprostitev plačila za drugega otroka, ki je
v vrtcu.
Ker se v našem vrtcu bliža čas vpisa predšolskih otrok za šolsko leto 2008/2009, vam želimo posredovati
nekaj informacij, ki bi vam lahko pomagale pri odločitvi.
Uspešen in kvaliteten vrtec organizira življenje tako, da otroci radi prihajajo vanj in vztrajajo pri izzivih. Učijo
se medsebojnega razumevanja, spoštovanja, prevzemanje odgovornosti, kritičnosti in doživljanja uspehov.
Dovolite, da nanizamo nekaj dejstev, ki govorijo v prid, zakaj bi vključili svojega otroka v vrtec.
V našem vrtcu se izvajajo programi, ki so:
- visoko kvalitetni, saj so vsebinsko bogati in omogočajo učenje na podlagi izkušenj;
- dobro je, če se začno izvajati čim prej;
- izvajajo jih strokovne delavke, ki svoje delo opravljajo profesionalno, saj imamo nenehno možnost, da
pridobivamo nova znanja in dopolnjujemo že obstoječe. Z našim programom dela vplivamo na trenutne
zmožnosti in nadaljnji razvoj otrok.
- Ob podpori strokovnih delavk pridobijo otroci neprecenljive izkušnje z drugimi otroki in se soočajo z
izzivi v življenju.
- Otroci se učijo spoštovanja odraslih in vrstnikov, medsebojne pomoči, strpnosti, spoštovanja
drugačnosti, …
- Otroci se v vrtcu navajajo na samostojnost, spoštovanje pravil, primerno vedenje v določeni situaciji,
učijo se kulturnega prehranjevanja z raznovrstno prehrano idr.
- Doživljajo umetniškega področja in se izražajo na likovnem, glasbenem, plesnem in dramskem
področju.
- Preko igre in aktivnih metod spoznavajo jezik, matematiko, družbo, naravo. Pridobivajo delovne
navade, navajajo se na vztrajnost, doslednost.
- Razvijajo si telo in zdravje z vsakodnevnim gibanjem, ki je povezano z veselimi doživetji in zdravim
načinom življenja, kot je vsakodnevno uživanje sadja, pitje nesladkanega čaja in čiste vode. Ponosni
smo, da sodelujemo in živimo projekt FIT SLOVENIJA, kot zdrav način življenja.
- Posebno pozornost namenjamo preprečevanju nasilja, vzgajanju otrok k strpnosti in sprejemanju
drugačnosti.
- Pomembna naloga našega vrtca je tudi razvijanje pred bralnih sposobnosti, ki so pogoj za kasnejše
učenje branje in pisanja.
- Vzgojno delo načrtujemo in izvajamo po kurikulu za vrtce, ki predstavlja strokovni temelj in osnovo za
življenje otrok v vrtcu.
- Poleg rednega programa ponujamo otrokom tudi dodatne dejavnosti:
 kuharski tečaj,
 letovanje v Pacugu,
 računalniško opismenjevanje,
 planinski krožek,
 pevski zbor,
 izposojo knjig,
 cicibanove urice,
 s predavanji različnih tematik nudimo staršem suport pri vzgoji,
 odprti smo za ideje in pobude staršev.
V TEDNU OD 31. 3. DO 4. 4. 2008 STE SKUPAJ S SVOJIM OTROKOM VABLJENI K VPISU V VRTEC
VRANSKO ZA ŠOLSKO LETO 2008/2009. PRIČAKUJEMO VAS VSAK DAN OD 8.00 DO 14.30.
V četrtek, 3. in v petek, 4. 4. pa od 9.00 do 10.00 za vas pripravljamo dejavnosti, h katerimi ste vabljeni
vsi bodoči novinci, da se ob različnih vsebinah aktivno priključite v življenje našega vrtca.
Veselimo se druženja z vami!
Pom. ravnateljice
Mojca BRGLEZ, dipl. vzg.

Ravnateljica
Majda PIKL, univ. dipl. ped.
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V SLUŽBI DOMOVINE

Pridruži se nam!
KOT POKLICNA VOJAKINJA ali POKLICNI VOJAK,
Prej ali slej se moramo vsi odločiti, kateri poklic bomo izbrali in kje bomo našli
zaposlitev. Pisarniške službe lahko postanejo enolične, kot poklicni vojaki pa se nikoli
ne boste dolgočasili. Čakajo vas zanimive naloge in dinamično delovno okolje ter
spoznavanje vojaških veščin. Hkrati pa je to poklic kot vsak drug, s plačo, sodelavci, z
možnostmi za napredovanje in ugodnostmi.

www.slovenskavojska.si

www.slovenskavojska.si

www.slovenskavojska.si

Splošni pogoji

Ponujamo vam












ste državljan ali državljanka Republike Slovenije in
nimate dvojnega državljanstva
da praviloma niste starejši od 25 let
imate vsaj IV. stop. izobrazbe (triletna poklic. šola)
ste telesno in duševno sposobni za poklicno opravljanje
vojaške službe
da niste član nobene politične stranke
niste bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in niste bili
obsojeni na več kot trimesečno nepogojno zaporni
kazen za kakšno drugo kaznivo dejanje








dodatno pokojninsko zavarovanje
redna mesečna plačila dela dohodka v drugi pokojninski
steber, zato se bo pokojnina ob upokojitvi povečala
24 urno nezgodno zavarovanje
povračilo potnih stroškov za prevoz na delo in z njega z
javnim prevoznim sredstvom
izobraževanje doma in v tujini
nadgrajevanje znanja in psihofizičnih sposobnosti
vodeno karierno pot
dinamično delo v uigranem in motiviranem timu

PLAČE PRIPADNIKOV STALNE SESTAVE
Višina je odvisna od stopnje izobrazbe, delovnega
mesta, delovne uspešnosti in različnih dodatkov,
kot so dodatek za vrednotenje delovnih razmer,
posebnih obremenitev, omejitev in prepovedi,
dodatek za delo v upravi, za omejitev pravice do
stavke in drugih dodatkov.

Informativni izračun na dan 3. 1. 2008

neto plača
v EUR na mesec

Vojak s IV. stopnjo Izobrazbe
Vojak s V. stopnjo Izobrazbe
Podčastnik - vodnik

do 745
do 762
do 838

Častnik - poročnik

do 1068

Informacije dobite na Izpostavi za obrambo Velenje, pisarni Žalec in vojašnici Celje
na telefonski številki 03 5871777, 03 5715266 ali 03 544 45 12.
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»Naj bo rojstni dan vašega otroka malce drugačen«
V Športni dvorani Vransko organiziramo ŠPORTNE ROJSTNE DNEVE.
Otroci pričakujejo, da bo vsak rojstni dan nekaj posebnega, da bosta mamica in očka vsako leto pripravila nekaj
novega in da bo zabava še boljša kot tista lanska. Dovolite nam, da vam priskočimo na pomoč s »športno žurko«
za rojstni dan!
Ekipa animatorjev bo za vašega slavljenca in vse prijatelje pripravila športno obarvano zabavo, vam pa omogočila,
da boste tudi na ta dan brez skrbi.
DO 5 OTROK: 40,00 EUR
- zajema: 1x družinska pizza klasika, za vsakega otroka 2 dcl soka, animator, igrala, prostor, animacija in

darilo za slavljenca + SKUPINSKA FOTOGRAFIJA (oz. CD s fotografijami).
DO 10 OTROK: 60,00 EUR
- zajema: 2x družinska pizza klasika, za vsakega otroka 2 dcl soka, animator, igrala, prostor, animacija in

darilo za slavljenca + SKUPINSKA FOTOGRAFIJA (oz. CD s fotografijami).
DO 15 OTROK: 80,00 EUR
- zajema: 2x družinska pizza klasika, za vsakega otroka 2 dcl soka, animator, igrala, prostor, animacija in

darilo za slavljenca + SKUPINSKA FOTOGRAFIJA (oz. CD s fotografijami).
Prijave in informacije:
Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko: 03 703 12 10, 041 238 749, suzana.blatnik@siol.net

KAVARNIŠKI VEČERI
NAPOVEDNIK
MESEC

LITERATURA

GLASBA

DRUGO (RAZSTAVE ITD.)

Petek, 4. april 2008

Rade Vučkovac; poezija

Izbor Literarnega društva
Šentjur

Vlado Novak;
razstava keramični slik

ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN ŠPORT VRANSKO
vabi na ogled naslednjih prireditev:
v petek, 4. april 2008, ob 19.30 Kulturni dom Vransko
Potopisno predavanje ISLAND PEAK in bazni tabor pod MT. EVERESTOM, Milan Vogrinc
v sobota, 19. april 2008, ob 20. uri, Kulturni dom Vransko
Gregor Čušin: EVANGELIJ PO ČUŠINU, monokomedija; Režija in igra: Gregor Čušin

KULTURNO DRUŠTVO VRANSKO vabi na 14. REVIJO DOMAČIH PEVSKIH ZBOROV,
v petek, 18. 4. 2008, ob 19. uri v Kulturni dom Vransko.
Sodelujejo:
- pevski zbori OŠ Vransko – Tabor
- zbori kulturnega društva Vransko
- pevski zbor Lipa Trojane

KONCERT POP OPERNEGA TRIA EROIKA
sobota, 17. 5. 2008, ob 20. uri v Športni dvorani Vransko
Organizator: Kulturno društvo Vransko, Damijana Podbregar (031 230 088) ali damijana.podbregar@gmail.com
Predprodaja vstopnic od 3. 3. dalje: TIC Žalec (Savinova hiša), tel. št.: 03 710 04 34, BRGLEZ Vransko, Tabor,
Šempeter, Žalec, Griže, Petrovče, Vrbje, Ostrožno, Zagorje, Laze in Pub Sedmica, Čeplje.
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