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Prvi brezplačni programi izobraževanja  
v Lokalnem učnem središču (LUS) Gorenja vas 

V jesenskih mesecih začenjamo z izobraževanji v Lokalnem učnem 
središču Gorenja vas. Izobraževanja pričenjamo s šiviljskim tečajem, 
v katerem so mesta zapolnjena, vabimo pa vas v druge izobraževalne 
oblike: 
• Stopimo v svet računalnikov (uvodni tečaj računalništva),
• Drugi korak v Excelu (tečaj za uporabnike, ki pri svojem delu že 
uporabljajo Excel),
• Učimo se: nemško, angleško, špansko (začetni tečaj nemščine, 
angleščine ali španščine, prednost bomo dali jeziku, za katerega 
bo več zanimanja),
• »Debatiramo« v angleščini (tečaj konverzacije),
• »Pametno« o pametnih telefonih (učinkovita uporaba pametnega 
telefona). 
S tečaji bomo pričeli po 6. novembru oz. ko bo zadostno število 
prijavljenih. Vsi tečaji bodo za udeležence brezplačni, financirata jih 
Evropska unija in Republika Slovenija, potekali pa bodo v LUS Gorenja 
vas – v mali dvorani Sokolskega doma v Gorenji vasi. 
Prijave sprejemamo po e-pošti (jaka.subic@guest.arnes.si) ali na 
telefonski številki 04/506-13-60, kjer dobite tudi dodatne informacije oz. 
sporočite svoje morebitne predloge za vsebine oz. nove tečaje. 
Programi bodo objavljeni tudi na spletni strani  Ljudske univerze Škofja 
Loka, na Radiu Sora, na letakih in plakatih ter v naslednjih številkah 
Podblegaških novic. 

Posluh za ranljivejše udeležence prometa v 
lokalni skupnosti in širše zaznavamo zadnji dve 
desetletji. Najprej je v vasi ob odcepu ceste za 
Novo Oselico stal prometni znak za omejitev 
hitrosti in z opozorilom za prisotnost pešcev, torej 
učencev, enak pa tudi višje, ob novem naselju nad 
šolo. Sredi vasi smo leta 2008 dobili prvi prehod 
za pešce, leta 2010 še drugega in več grbin na 
vpadnicah v samo središče vasi. Vzhodno in za-

Skupaj umirjamo promet

Prikazovalnik hitrosti – nova pridobitev ob sovodenjski šoli
Tudi na podeželju, v vasi, kot je Sovodenj, skrbimo za varnost vseh udeležencev 
v prometu, posebej pešcev. Najnovejša pridobitev je prikazovalnik hitrosti za 
voznike, ki se vozijo po cesti mimo šole.
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hodno od šole so na cestišče narisali znake »otroci 
na cesti«. Leta 2011 so z varne šolske poti po t. 
i. bližnjici mimo trafo postaje razširili cestišče za 
pešce. Leto kasneje so mimo šole položili zvočno-
odsevne proge z napisom ŠOLA. Jeseni 2015 so 
tik pod šolsko stavbo označili prehod za pešce in 
s polnima črtama odmerili varen peš dostop do 
glavnega vhoda v šolo, zato naj ne bi vozniki teh 
črt nikoli prevozili. 

Za več odgovornosti in varnosti 
Z letošnjim šolskim letom so na vogalu 

šole namestili še merilnik »Vi vozite«, v 
notranjosti stopnišča pa prikazovalnik grafov 
z meritvami.

Na prvi torek v oktobru so se pred šolo 
na Sovodnju zbrali: Janka Planinc, direk-
torica OE Kranj Zavarovalnice Triglav, Matjaž 
Kržišnik, direktor podjetja Sipronika, župan 
Milan Čadež, ravnatelj Izidor Selak, Stanko 
Bajt, predsednik KS Sovodenj, Bojan Šifrar, 
predstavnik Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu Občine Gorenja vas - Pol-
jane, nogometaša Tilen Mlakar in Nejc Križaj 
ter njuna zastopnika Beno Fekonja, predsed-
nik in Miroslav Matijaševič, podpredsednik 
Nogometnega kluba Kranj, zaposlene v šoli 
in peščica staršev. Ob predaji prikazovalnika 
namenu so otroci šole in vrtca sponzorjem 
izrazili svojo hvaležnost s kratkim kulturnim 
program. Izvedeli smo tudi, da se je v 18 
občinah po Sloveniji, kjer so bili tovrstni 
prikazovalniki postavljeni v pretekli sezoni, 
hitrost na izbranih odsekih v povprečju znižala 
za dva km/h, za približno štiri odstotke pa se je 
zmanjšal tudi delež prehitrih voznikov.

Milka Burnik

Simbolična predaja prikazovalnika hitrosti namenu

Otroci, ki obiskujejo vrtec v Lučinah, se po novem lahko igrajo zunaj 
tudi v malce slabšem vremenu. Med počitnicami so namreč zgradili pokrito 
teraso, na katero imajo dostop kar iz igralnice.

O pokriti terasi je bilo govora več let. »Že ob tehničnih izboljšavah 
podružnične šole v letu 2012, ko so zamenjali streho ter šolo toplotno 
izolirali, so prebili steno in vgradili vrata,« je opisala Martina Jelovčan, 
vodja PŠ Lučine. Prostor, velik 32 kvadratnih metrov, otroci lahko upo-
rabljajo že od prvega dne po počitnicah, saj sta domača izvajalca Marko 
Bradeško in Branko Buh s sodelavci vsa dela, ki jih je financirala občina, 
opravila med počitnicami. 

Vzgojiteljici Tina Matanovič in pomočnica vzgojiteljice Jana Peternelj 
poudarjata, da gre za pomembno pridobitev, saj je v Lučinah skupina 
kombinirana, torej so vsi otroci od prvega do šestega leta starosti skupaj 
(letos sicer izjemoma enoletnikov ni). »Zdaj lahko strokovni delavki z eno 
skupino izvajata dejavnosti v igralnici, z drugo pa na terasi. Teraso bodo 
lahko uporabljali tudi pozimi,« pojasnjuje Jelovčanova. 

Otroci teraso uporabljajo za igro, ustvarjalne delavnice po skupinah, 
petje, branje, praznovanje rojstnih dni … »Zdaj imajo možnost, da veliko 
časa preživijo na svežem zraku,« je še dejala vodja podružnice, kjer vrtec 
deluje od februarja 2010. Skupina je tudi letos večja od normativa (17), 
saj vrtec v Lučinah obiskuje 19 otrok.Teraso so svojemu namenu predali v 
začetku oktobra s kulturnim programom, ki mu je sledila čajanka.   M. B.

Malčki se lahko igrajo na novi terasi

32 kvadratnih metrov veliko pokrito teraso malčki z veseljem uporabljajo.
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