
 

      

Drugačen ni napačen- 

(Ne)razumevanje 
človeške narave 

 
10. 5. 2017 ob 16 uri 

Kulturni dom Straža 
 
 

To je delavnica, ki vam lahko dobesedno 
spremeni življenje oziroma vaše osebne in 
poslovne odnose na bolje. 
 
Udeležba na tem predavanju vam lahko 
prihrani veliko zamer, konfliktov, 
nerazumevanja, težkih trenutkov in tudi 
denarja na vseh življenjskih področjih, ter 
vam da razumevanje za vam 
nerazumljivo obnašanje nekaterih ljudi. 
Predvsem pa prepreči mnogo stresa, 
oziroma vas stresa osvobodi. 

 

Mogoče ste komunikativna žena, ki je 
razočarana in jezna na svojega moža, 
ker se zdi tako ravnodušen? 
 
Mogoče ste energični šef, ki ne 
razume, zakaj eni tako počasi hodijo 
in razmišljajo?  
 
Mogoče ste poročeni, imate družino 
in želite  še bolj utrditi odnose? 
 
Mogoče ste samski in se sprašujete s 
kakšno osebo naj se poročite, da 
boste srečni? 
 
Mogoče ste ločeni in razmišljate o 
novi zvezi ter iščete pravo osebo? 
 
Mogoče se sprašujete zakaj so vaši 
otroci tako različni ali zakaj je vaš 
edini otrok tako drugačen od vas? 
 
Mogoče imate v težave v 
prijateljstvu, v zakonu ali s sodelavci? 
 

 
 
 
 
Potrebujete potrditev, da razmišljate 
in delate v pravi smeri?  
 
 
Pridite v sredo, 10. 5. 2017 ob 16. uri 
v Kulturni dom Straža. 
 
 
Z vami bo predavateljica Nena 
Dautanac.  
 

 

 

 

 

Za vse informacije smo vam na voljo 

na telefonski številki 07 393 45 54, 

051 670 968 oz. po elektronski pošti 

gregor.sepaher@ric-nm.si.  

mailto:gregor.sepaher@ric-nm.si


 

      

Tečaj računalništva 
 

 

17. - 31.  5. 2017 ob 16 uri 

OŠ Vavta vas 

 

 
 

Tečaj računalništva je namenjen 
začetnikom in tudi vsem tistim, ki že 
nekaj znajo in bi radi utrdili osnove 
uporabe računalnika in postali 
"računalniško pismeni". 
 
Na tečaju obravnavamo vse, kar je 
potrebno za vsakodnevno uporabo 
računalnika.  
 
Učenje poteka na prijazen in zabaven 
način, na podlagi enostavnih, 
praktičnih primerov, ki jih udeleženci 
tudi preizkusijo v praksi. 
 

 
 

Naučimo se urejati besedilo, urejati 
slike, prenašati dokumente, 
učinkovito brskati po spletu, 
komunicirati na družbenih omrežjih. 
 
Število mest je omejeno. 
 
 
 
 

Ob sredah od 17.  do 31. 5. 2017 ob 
16. uri v računalniški učilnici OŠ 
Vavta vas. 
 
 
 

Za vse informacije smo vam na voljo 
na telefonski številki 07 393 45 54, 
051 670 968 oz. po elektronski pošti 
gregor.sepaher@ric-nm.si   
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