OBVESTILO
Obveščamo vas, da je Občinski svet Občine Rogašovci na seji
dne 7. 12. 2012 sprejel Odlok o občinskem prostorskem načrtu
Občine Rogašovci. Odlok, ki je bil objavljen v Uradnem list RS,
št. 100/12 z dne 20. 12. 2012, je pričel veljati naslednji dan po
objavi.
Občinska uprava Občine Rogašovci
KTD MOŠČANCI
TER REŽISER MILIVOJ MIKI ROŠ
PREDSTAVLJAJO PROGRAM

„ VOLČJE NOČI „
S FOLKLORO, PETJEM IN DROBNIMI KULTURNIMI VRHUNCI

V SOBOTO, 19. JANUARJA 2013, OB 18. URI
V KULTURNI DVORANI OBČINE ROGAŠOVCI
VEČER BODO POPESTRILI TUDI:
UČENCI FOLKLORNE SKUPINE OŠ SV. JURIJ
PEVSKA SKUPINA KTD SONČNICA IZ PERTOČE
ŽENSKI PEVSKI ZBOR KPD ROGAŠOVCI
VSTOPNINA 5 EUR
PREDPRODAJA:
GOR TURIZEM, ŠTRUČKA ROGAŠOVCI
IN POL URE PRED PREDSTAVO

VABILO NA BREZPLAČNI RAČUNALNIŠKI TEČAJ PO
PROGRAMU RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE
RA Sinergija d.o.o. bo v letu 2013 nadaljuje z izvajanjem
računalniškega usposabljanja po programu Računalniška
pismenost za odrasle. Program je namenjen odraslim, ki računalnika
še niste uporabljali in si želite pridobiti temeljno znanje za delo z njim
za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja. Če sami spadate
v omenjeno skupino, lepo vabljeni na brezplačni računalniški tečaj!
Izvajanje programa – usposabljanje programa se bo izvajalo v
Martjancih (Bistra hiša, Martjanci 36), v popoldanskem času,
predvidoma od 16. ure naprej oz. po dogovoru s predavateljem. V
kolikor se bo oblikovala skupina 12 udeležencev, lahko po
dogovoru, organiziramo usposabljanje tudi v vašem kraju.
Program vključuje 60 ur in sicer predavanja in delavnice, kot tudi
individualno ponavljanje in utrjevanje naučenega. V skupini bo največ
12 udeležencev, vsakdo bo imel na voljo svoj delovni prostor in
računalnik. Listina, ki jo pridobite udeleženci, je javno
veljavna.Vsebina programa:
temeljna informacijska znanja,
izdelava in oblikovanje besedil, uporaba interneta in uporaba
elektronske pošte.Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest.
Ker pričakujemo, da bo interes velik in se bodo prosta mesta v
hipu zapolnila, vas pozivamo k hitremu odzivu. Za prijavo na
računalniški tečaj nas pokličite na tel. št. (02) 538 –16 – 63 ali pišite
na e-pošta kristjan@ra-sinergija.si!
Izvedbo projekta Računalniška pismenost za odrasle financirata Evropska
unija iz Evropskega socialnega sklada (85%) ter Ministrstvo za
izobraževanje, kulturo in šport (15%).

