Lokalno učno središče tudi v Gorenji vasi

Širijo vseživljenjsko učenje
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Od jeseni tudi v Gorenji vasi v mali dvorani Sokolskega doma deluje Lokalno
učno središče (LUS), v okviru katerega potekajo številni tečaji, tudi šiviljski.

Vključitev v šiviljski tečaj je možna tudi med letom.
Ljudska univerza Škofja Loka v okviru
projekta Lokalna učna središča širi programe
vseživljenjskega učenja v ostale občine na
Loškem. Z vzpostavljanjem lokalnih učnih središč
v treh občinah je priložnost vseživljenjskega
izobraževanja približana tudi prebivalcem Selške

in Poljanske doline. V Občini Gorenja vas - Poljane so se prvi programi,
oblikovani po meri zainteresiranih, že
začeli. V oktobru se je začel šiviljski
tečaj, v novembru »Pametno« o pametnih telefonih, začetni tečaj nemščine
in tečaj konverzacije »Debatiramo«
v angleščini. Od decembra dalje se
tečajniki zbirajo tudi na začetnem
tečaju računalništva Stopimo v svet
računalnikov.

Še nekaj prostih mest

V tečaju nemščine, pri angleški konverzaciji in
v začetnem tečaju računalništva so mesta že zapolnjena, še vedno pa so prosta mesta na tečaju Sem na
Facebooku, torej sem, kjer se bodo tečajniki učili
osnov uporabe Facebooka. Za večjo prepoznavnost
na Facebooku je na voljo tečaj Vidni na Facebooku,

Nekaj vtisov tečajnikov

Boris: »Tečajniki se navdušeno spopadamo z lepotami in posebnostmi tega jezika in verjamemo, da
besed ‘ne znam’ sploh ni v slovarju. Profesorica Nina pa ob tem z veseljem ugotavlja, da med dopustom
v Nemčiji, lačni in žejni ‘ziher’ ne bomo. Slednje se bo zagotovo pokazalo konec januarja, ko se tečaj
predvidoma zaključi.«
Tina Krek: »Šiviljski tečaj mi predstavlja sprostitev in rada se ga udeležujem. Pred tem nisem znala sešiti
praktično ničesar, zdaj pa se lotim že bolj zahtevnih kosov. Vesela sem, da imam možnost obiskovati tečaj
blizu doma, rada pa bi pohvalila tudi mentorico, šiviljo Meto, ki ima odgovor na vsako naše vprašanje.«
Marija Jezeršek: »Na tečaj sem prišla, da bi nadgradila svoje šiviljsko znanje. Vzdušje v skupini je dobro,
sproščeno in tudi pogoji za delo so dobri.«

potekali pa bodo tudi še drugi tečaji: začetna tečaja
angleščine in španščine; Drugi korak v Excelu, ki
je namenjen vsem, ki že uporabljajo Excel, a bi
radi znanje nadgradili; Les je lep, poskrbimo, da
tak tudi ostane, kjer bo poudarek na vzdrževanju
starih lesenih predmetov. V Ljudski univerzi
Škofja Loka so poudarili, da bodo z omenjenimi
tečaji začeli, ko bo zadostno število prijavljenih,
predvidoma v januarju oziroma februarju. Za
vse dodatne informacije o tečajih so na voljo po
telefonu v času uradnih ur ali po dogovoru pred
pričetkom ali po zaključku tečajev ter na spletni
stani Ljudske univerze Škofja Loka. K sodelovanju
pri pripravi vsebin vabijo tudi društva, ki lahko
svoje predloge pošljejo po elektronski pošti na
naslov jaka.subic@guest.arnes.si ali jih sporočijo
po telefonu 04/506-13-60.

Seminar nege in oskrbe starejših

V sodelovanju s Centrom slepih in starejših
Škofja Loka (CSS) pa pripravljajo tudi seminar
Nega in oskrba starejših. Na treh delavnicah
po dve šolski uri, ki bodo potekale 12. in 19.
januarja ter 2. februarja 2018, bodo strokovne
delavke CSS Škofja Loka udeležence poučile,
kako se spopadati s staranjem in starostjo, s
preventivo, demenco, prikazale bodo obračanje
in posedanje bolnika v postelji, menjavo plenic,
preoblačenje in kopanje nepokretnega bolnika
ter podlaganja in nameščanja v razbremenilne
položaje, rokovanje z invalidskim vozičkom,
presedanja na voziček, stranišče, kopalno kad.
T. D.

Poslovna darila s Škofjeloškega – tradicija in kakovost

Na izbiro kar 470 izdelkov

Če še niste izbrali poslovnih daril za vaše poslovne partnerje in sodelavce ali
še iščete nekaj posebnega in avtentičnega za obdarovanje vaših prijateljev in
znancev, vam lahko s ponudbo poslovnih daril blagovnih znamk Dedek Jaka in
Babica Jerca – Naravni izdelki iz škofjeloških hribov priskočimo na pomoč.
Ponudbo blagovnih znamk Dedek Jaka in
Babica Jerca trenutno oblikuje 45 ponudnikov s
470 izdelki, v ponudbo poslovnih daril pa smo
vključili nekaj izbranih izdelkov iz celotne ponudbe razpoznavne celostne podobe v zanimivih
darilnih embalažah ali darilnih vrečkah.
Poslovna darila oblikujejo:
• v sklopu pekovskih izdelkov in drugih
izdelkov iz moke: božični, srednjeveški piškoti,
medenjaki, babičini piškoti ter potice treh
različnih okusov (orehova, pehtranova, ocvirkova), sadni kruh, domači jušni rezanci;
• v sklopu domačih alkoholnih pijač in
drugih sadnih izdelkov: žganja in likerji
različnih okusov, marmelade, suho sadje;
• v sklopu medu in izdelkov iz medu: med
različnih okusov in dražgoški kruhki;
• v ponudbi mlečnih izdelkov: domači
poltrdi sir in
• v sklopu zeliščnih izdelkov: zeliščni
mošnjiček, zeliščni čaj in zeliščna mila.
• Znotraj izdelkov domače in umetnostne
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obrti pa lahko izbirate med ročno pletenimi
izdelki iz domače volne, ročno klekljano čipko
in aplikacijami s čipko ter lesenimi izdelki, kot
je npr. lesena igra Kocka za bistre glave.
Kot posebnost ponudbe poslovnih daril pa
predstavljamo darilo gozda, vrta oz. sadovnjaka;
vsako od teh je sestavljeno iz zanimivega izbora
treh izdelkov iz sadja, zelenjave in gozdnih sadežev
oz. plodov. Vas zanima okus divje marmelade,
smrekovega želeja in marmelad z bučami oz. orehi
ali pikantnost paradižnikove mezge z baziliko in
dobromislečih melancan s čemažem?

Na območju naše občine
kar 16 ponudnikov

Znotraj blagovnih znamk na območju Občine
Gorenja vas - Poljane trži 16 ponudnikov, ki se
predstavljajo s ponudbo pekovskih izdelkov,
izdelkov iz mesa, mlečnih izdelkov, izdelkov iz
sadja, zelenjave in gozdnih sadežev oz. plodov,
alkoholnih pijač, zeliščnih čajev ter izdelkov iz
lesa. Vabljeni, da preverite njihovo ponudbo,

Poslovna darila blagovnih znamk Dedek Jaka,
Babica Jerca so preverjene visoke kakovosti in z
veliko mero znanja in truda izdelana na območju
škofjeloških občin znotraj različnih dopolnilnih
dejavnosti predelave na kmetijah, drugih pravnih
oblik ter domače in umetnostne obrti. Ob
njihovem ustvarjanju se uporabljajo tradicionalni
postopki izdelave ter kvalitetne lokalne surovine
brez konzervansov in umetnih dodatkov.
podprete lokalne proizvajalce ter s tem poudarite identiteto škofjeloškega območja!
Več informacij o ponudbi blagovnih znamk,
ponudnikih in možnostih naročanja poslovnih
daril: Razvojna agencija Sora, Poljanska cesta
2, 4220 Škofja Loka, tel. št. 04/50-60-225, enaslov: kristina.miklavcic@ra-sora.si in spletna
stran http://babicadedek.ra-sora.si/.
Kristina Miklavčič, Razvojna agencija Sora

