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Lokalno učno središče Gorenja vas 
 

V jesenskih mesecih zaradi velike zasedenosti Male dvorane v Sokolskem domu 

potekajo izobraževanja v upravni stavbi zaprtega Rudnika urana Žirovski vrh. 
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Tečaj angleščine v sejni sobi upravne stavbe nekdanjega rudnika, kjer v jesenskih mesecih 

domuje LUS Gorenja vas. 

 
demo tiste, za katere bo največ interesa. Tečaje, 

za katere bo manj zanimanja, pa naj bi izvedli v 

okviru novega projekta, ki naj bi se pričel po 

novem letu. Zato še vedno zbiramo prijave za 

spodaj naštete, izmed katerih bomo še v no 

vembru izvedli delavnico o pametnih telefonih, 

ostale pa predvidoma po novem letu.   
• »Pametno« o pametnih telefonih  

– eno srečanje (3 ure) – 16. 11. 2018  
• Oblikovanje gline – 12 ur  
• Stopimo v svet računalnikov – 10 ur  
• Drugi korak v Excelu – 12 ur 

 
Prijave sprejemamo preko naše spletne 

strani, po e-pošti (jaka.subic@guest.arnes.si) 

ali po telefonu (04/506-13-20), kjer dobite tudi 

dodatne informacije. Prosimo, da ob prijavi 

navedete ime in priimek, domači in elektronski 

naslov in telefonsko številko.  
Jaka Šubic   

Zahvala 
 

V septembru so se ponovno pričela 

izobraževanja v Lokalnem učnem središču Gorenja 

vas. Tako na daljujemo projekt LUS Gorenja vas, 

ki je potekal preteklo šolsko leto. Izobraževanja v 

jesenskih mesecih leta 2018 financira Občina 

Gorenja vas - Poljane za svoje občane.  
Na podlagi letakov, poslanih na vsa gos 

podinjstva občine, in objave v Podblegaških 

novicah so se zelo hitro napolnili štirje od 

razpisanih osmih tečajev. Pričeli smo s tečajem 

Urejanje fotografij s pomočjo računalnika. Enajst 

udeležencev od petnajstih prijavljenih je tri 

četrtke spoznavalo, kako urediti fotozapise 

trenutkov, ki jih želijo ohraniti za spomin, ure 

jene na digitalnem mediju. 

Tečaj je potekal v Mali dvorani Sokolskega 

doma, kjer je bilo preteklo leto vzpostavljeno 

Lokalno učno središče Gorenja vas. Zaradi ve like 

zasedenosti dvorane pa smo se v oktobru z drugimi 

tečaji preselili v upravno stavbo zaprtega Rudnika 

urana Žirovski vrh v Todraž. V eni od se jnih sob 

zaprtega rudnika se bo do začetka decem bra ob 

ponedeljkih popoldan govorilo angleško, ob torkih 

nemško in ob četrtkih italijansko. V vseh treh 

skupinah je 10 do 15 zadovoljnih udeležencev 

različnih starosti in poklicev, ki se bodo srečevali in 

nabirali nova znanja enega, nekateri med njimi tudi 

dveh tujih jezikov.  
Zaradi možnosti izbire je bilo razpisanih več 

tečajev, z namenom, da v jesenskih mescih izve 

 
Društvo letalcev Kragulj Sovodenj se zahvalju-je 

vsem, ki so se udeležili predavanj v Sokolskem domu 

konec septembra. Zahvala predavateljema Stanetu 

Kranjcu in Jožetu Pojetu za zanimivo in doživeto 

podajanje vsebine. Za finančno pomoč je društvo 

hvaležno Bifeju Sovodenj, za okusno pogostitev 

Mesarstvu Perešuti in Pekarni Oblak iz Žirov ter Občini 

Gorenja vas - Poljane za oddajo prostora. Društvo še 

obvešča, da bo v kratkem na spletni strani Občine 

Gorenja vas - Poljane na ogled promocijski film o 

Poljanski dolini, delo dolgoletnega snemalca Božana 

Verbiča. Vabljeni k ogledu! 
 
 

Božan Verbič 

 

Slovesnost večnih zaobljub sestre Eme Alič 
 
 

Na žegnanjsko nedeljo sv. Tilna, 2. septembra 2018, je v domači župniji Javorje 

nad Škofjo Loko osemindvajsetletna s. Ema Alič izpovedala večne zaobljube 

pokorščine, uboštva in čistosti. 

 
Po slovesnosti se je množica zbrala pod 

šotorom, kjer je bil poleg dobre hrane tudi 

družabni program, za katerega so poskrbeli 

družina Alič, sestre ter prijatelji in znanci s. 

 
Te je izpovedala po desetletju priprav, ki jih 

je opravila v redu šolskih sester sv. Frančiška 

Kristusa Kralja in jih položila v roke provin 

cialne predstojnice s. M. Terezije Tomazin.  
Od jeseni 2008, ko je vstopila v samostan, je 

spoznavala redovno življenje v Ljubljani, nato v 

noviciatu v Mariboru in po dveh letih noviciata, 

leta 2012, izrekla prve zaobljube. Kasneje je bila 

poslana v Repnje in tam delovala tri leta ter med 

tem magistrirala na Teološki fakulteti. Od leta 

2015 živi v Ajdovščini, je katehistinja in skrbi za 

gospodinjska opravila.  
Za župljane je bil zato letošnji praznik 

farnega zavetnika še posebej slovesen.  
Celotna župnija z župnikom Cirilom Isteničem 

se je pripravljala na dogodek že nekaj časa pred njim 

na večih ravneh. V molitveno podporo s. Emi se je 

molila devetdnevnica, zadnji teden pa so ses tre sv. 

Frančiška Kristusa Kralja pripravile duhov na 

srečanja za otroke, mlade, zakonce in starejše. 

 
Poleg duhovnih priprav so domačini opravili tudi 

veliko organizacijskih del z urejanjem okolice in 

prostorov. To je bil dan gostoljubnosti in veselja 

faranov, sorodnikov, prijateljev. 
 

 
Eme. S. Emi želimo, da ji Mati Marija, katere ime 

od zdaj naprej nosi, izprosi vseh milosti, da bo 

zvesto in predano hodila po poti do Cilja.  
P. N. 
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