
    

 

 

LAS Bogastvo podeželja (nosilec operacije) • Občina Dornava • Občina Hajdina • Občina Juršinci • Občina Kidričevo •  
Občina Markovci • Občina Trnovska vas • Mestna občina Ptuj • Siesa inženiring d.o.o. • Vital gostinstvo in trgovina d.o.o. 

Spoštovani! 

 

LAS Bogastvo podeželja skupaj s projektnimi partnerji Občina Dornava, Občina Hajdina, Občina Juršinci, 

Občina Kidričevo, Občina Markovci, Občina Trnovska vas, Mestna občina Ptuj, Siesa inženiring d.o.o. in 

Vital gostinstvo in trgovina d.o.o. izvaja projekt LAS aktivna v povezovanju in sodelovanju območja 

(krajše »LAS aktivna POV-SOD«). Projekt je delno sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni 

razvoj in Republike Slovenije v okviru programa CLLD. 

 

V okviru projekta bomo izvedli TEČAJE TUJEGA JEZIKA: 

• NEMŠKI JEZIK – ZAČETNI (30 ur); lokacija: Kidričevo, 7.3.2023, 17:30 h 

• NEMŠKI JEZIK – NADALJEVALNI (30 ur); lokacija: Markovci, 27.2.2023, 17:30 h 

• ANGLEŠKI JEZIK – ZAČETNI (30 ur); lokacija: Kidričevo, 6.3.2023, 17:30 h 

• ANGLEŠKI JEZIK – NADALJEVALNI (30 ur); lokacija: Markovci, 28.2.2023, 16:00 h 

 

Trajanje: 10 srečanj po 3 šolske ure. Udeleženci bodo pred pričetkom prejeli natančne podatke o urniku 

ter o prostoru izvedbe tečajev. 

Vsi tečaji so za udeležence brezplačni. Za potrditev resnosti prijave se zbira kotizacija v višini 20 EUR 

(je edini strošek udeleženca). 

Število mest na posameznem tečaju je omejeno na 10 oseb. Udeleženci tečajev morajo biti z območja 

občin Destrnik, Dornava, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Markovci, MO Ptuj in Trnovska vas (območje LAS 

Bogastvo podeželja). 

 

Prijavo na tečaj nam pošljite skupaj s potrdilom o plačilu kotizacije na e-mail: marcela@las-

bogastvopodezelja.si 

Če potrebujete več informacij, nas lahko kontaktirate na omenjen e-mail ali nas pokličete na tel. št. 02/ 

749 36 33. 

 

 

Ime, ulica in kraj prejemnika: Društvo ''Bogastvo podeželja'', Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj 

IBAN prejemnika: SI56 1935 0500 8158 720 

Koda namena: OTHR 

Znesek: 20,00 EUR 

Namen plačila: kotizacija tečaj – »navedba imena in priimka udeleženca tečaja« 

Prijave zbiramo  
do pričetka tečajev. 

Podatki za plačilo kotizacije: 
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