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V projektu, ki je nastal v okviru Lokalne 
akcijske skupine Loškega pogorja, smo v janu-
arju  nadaljevali in zaključili z začetnim tečajem 
nemščine, tečajem angleške konverzacije ter  
začetnim računalniškim tečajem. V januarju so 
se srečevale tudi šivilje, posebno dobro pa so bile 
obiskane izobraževalne delavnice nege in oskrbe. 
V povprečju se je posamezne delavnice udeležilo 
18 ljudi, medtem ko je bilo število udeležencev 
v ostalih tečajih med 8 in 14.  

Vtisi predavateljev
Inštruktorica v šiviljskem tečaju Metka 

Markelj: »Poučevanje drugih mi je v veselje, 
saj rada delim svoje znanje z drugimi. Na tečaju 
so se tečajnice spoznale s kar nekaj postopki, od 
prerisovanja krojev, polaganja krojev na blago, od 
izrezovanja krojev do končnega izdelka. Izdelek 
so si tečajnice izbirale same. Šivale so krila, bluze, 
oblekice za njihove najmlajše, modne dodatke in 
še in še. Tečaji so potekali v manjših skupinah v 
prijetnem prostoru. Učile se niso le tečajnice, tudi 
sama sem se učila od njih in prejemala nove infor-
macije o raznih novostih na trgu. Lahko rečem, da 
sem na koncu dobila potrditev v svoje znanje in 
čudovite izkušnje ter nova poznanstva.«

Učitelj računalništva Rok Pogačnik: »Glede 
na to, da se poklicno ukvarjam z izobraževanjem 
mladih (srednje šole), mi je delo z odraslimi prava 
osvežitev, popestritev na področju računalniškega 
izobraževanja. Odrasli, ki se udeležijo takšnih 
izobraževanj, so željni znanj s tega področja, ni 
treba iz njih vleči vprašanj, tako da delo velikokrat 
poteka v čisto nepredvideni smeri, ko se uk-
varjamo z odgovori na vprašanja, kar pa je seveda 
pripomore k zanimivosti. Ker pa so to večinoma 
starejši odrasli, delo poteka počasneje, pa ne zato, 
ker določenih stvari ne bi razumeli, temveč zaradi 
manjših t. i. motoričnih spretnosti pri delu z elek-

Vseživljenjsko učenje … 

Popoldne pa se učim v LUS Gorenja vas
Mala dvorana Sokolskega doma v Gorenji vasi je bila v zimskem času bogatejša 
za raznovrstne oblike vseživljenjskega učenja v organizaciji Ljudske univerze 
Škofja Loka, ki je vodilni partner projekta Lokalna učna središča (LUS). Pro-
jektni partner je tudi Občina Gorenja vas - Poljane, ki je zagotovila prostor in 
svoj delež pri opremi prostora – Lokalnega učnega središča Gorenja vas.

V MARCU potekajo oz. bodo potekali naslednji tečaji oz. delavnice:
• Učimo se angleško (začetni tečaj, tečaj poteka, zaključuje se sredi aprila),
• Kvačkanje (začenja se v teh dneh, dve skupini sta polni),
• Uporaba zdravilnih rastlin iz narave – 4. 4. 2018 ob 17. uri,
• Bodi viden na facebooku – petek in sobota, 20. in 21. 4. 2018, prijave so še možne 
  (delavnica v februarju je bila odpovedana zaradi bolezni predavateljice),
• Les je lep, poskrbimo, da tak tudi ostane – 23. 4. in eno srečanje v maju, 
  prijave so še mogoče (delavnica v februarju je bila odpovedana zaradi poškodbe predavateljice). 
Informacije in prijave: po telefonu (04/506-13-60) ali e-pošti (jaka.subic@guest.arnes.si). 
(Udeležencem, ki so že prijavljeni, se ni potrebno ponovno prijavljati, približno teden dni pred začetkom 
bodo dobili potrditev termina.)

tronskimi napravami. S tem se pač niso srečali kot 
otroci in jih tako tudi niso razvili.«

Vtisi udeležencev
Polona Frlic Slak: »Glede na hitro staranje 

našega prebivalstva bo vsako znanje o pomoči 
starostnikom zelo dobrodošlo. Vesela sem, da sem 
imela priložnost obiskovati predavanja o negi in 
oskrbi nemočnih starostnikov. Znanje nam je bilo 
ponujeno na razumljiv način, situacije konkretno 
predstavljene. Da pa so bili tečaji za nas brezplačni 
in v domačem kraju, pa tudi ni zanemarljivo. Za-
dovoljna sem bila.«

Metka Banič: »Obiskovala sem tečaj nege in 
oskrbe starejših. Strokovni delavki iz doma starejših 
v Škofji Loki sta zelo dobro in, kar je največ vredno, 
iz prakse povedali veliko uporabnih in koristnih 
stvari. Podobnih tečajev se bom tudi v prihodnje z 
veseljem udeležila.  

Vsa pohvala tudi organizatorju.«
S predavatelji, organizacijo, ceno in 

krajem izobraževanja pa so zadovoljni tudi 
udeleženci jezikovnih tečajev:

Anonimna udeleženka: »Tečaji, ki potekajo 
v Lokalnem učnem središču v Gorenji vasi, so 

izvrstni. Poleg tega, da so kakovostno na zelo visoki 
ravni, pa so tudi brezplačni in so tako dostopni tudi 
ljudem, ki si jih drugače ne bi mogli privoščiti.« 

Miro Stanonik: »V zvezi s tečajem nemškega 
jezika, ki ga je organizirala LU Škofja Loka, vse 
pohvalno. S predavateljico Nino, ki je v sproščenem 
vzdušju vodila tečaj, sem bil zelo zadovoljen. Mis-
lim, da je bil tečaj za vse, ki smo ga obiskovali, zelo 
koristen. Na predavanjih smo utrdili naše dosedanje 
znanje in se naučili mnogo novih nemških besed, 
ki nam bodo koristile pri komuniciranju z ljudmi 
iz nemškega govornega področja. Moj predlog je, 
da bi se podobni tečaji še ponavljali, predvsem v 
jesensko-zimskem obdobju.«

Marija Črešnovar: »Obiskovala sem tečaj 
nemškega jezika. Bilo je zelo dobro. Gospa, ki nas 
je učila, se je zelo potrudila. Snov nam je predstavila 
na zelo pregleden način, za vsakega je našla čas, 
odgovorila je na vsa naša vprašanja. Če bo še kdaj 
taka možnost, se že zdaj toplo priporočam.«

Mira Kos: »Udeležila sem se tečaja Učimo se 
nemško, saj sem že kar nekaj časa imela željo, da se 
naučim malo nemščine. Učiteljica Nina nam je znala 
nemščino tako podati, da smo še tisti brez predznanja 
osvojili kar nekaj besed in stavkov. Hvala Ljudski 
univerzi oz. vodji Jaku Šubicu za organizacijo in 
učiteljici Nini za skrbno pripravljena preda-
vanja. Bilo je lepo. Še se bom udeležila kakšnega 
izobraževanja ali tečaja, če bo organiziran.«

Mira Šturm: »Veseli me, da je v Gorenji 
vasi organiziran tečaj angleškega jezika. Znanje 
vedno pride prav, zato smo zadovoljni, da 
imamo možnost izobraževanja. Predavateljica 
se trudi, da bi nas naučila čim več. Smo sami 
vedoželjni učenci in mislim, da bomo s tem 
tečajem pridobili kar nekaj znanja.«

Teja Kavčič: »Trenutno obiskujem začetni 
tečaj španščine, a ga bo žal kmalu konec. Naša 
skupina je starostno zelo raznolika; sestavljajo 
jo tako starejši kot tudi študentke. Učimo se 
uporabno besedišče in fraze, s katerimi bi se v 
Španiji lahko znašli brez težav. Tečaj je infor-
mativen, zabaven in prijeten. Kar nekaj nas je, 
ki si želimo nadaljevalnega tečaja.« 

Nasvidenje, se vidimo v LUS Gorenja vas! 
Jaka Šubic

Na delavnici o negi in oskrbi nemočnih starostnikov

Fo
to

: a
rh

iv 
LU

 Š
ko

fja
 L

ok
a

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija.


