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Z novim letom novi tečaji
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V treh jesenskih mesecih se je v Lokalnem učnem središču Gorenja vas
zvrstilo 61 udeležencev v petih tečajih, ki so obsegali 73 izobraževalnih ur.
Izobraževalni dogodki so potekali v povprečju trikrat na teden.

V jesenskem delu izobraževanj je potekal tudi tečaj italijanščine.
Z decembrom se končuje ciklus tečajev v LUS
Gorenja vas, ki jih financira Občina Gorenja vas Poljane in so potekali od septembra dalje. Zaradi
prezasedenosti prostora LUS-a, Male dvorane v
Sokolskem domu, smo na pobudo občine LUS
Gorenja vas preselili v upravno stavbo zaprtega
Rudnika urana Žirovski vrh v Todražu.

Časovno najdaljši in najobsežnejši so bili
tečaji tujih jezikov – angleščine, nemščine in
italijanščine (tečaji so obsegali po 20 ur), sledilo

je urejanje fotografij s pomočjo računalnika (10
ur) in triurna delavnica o pametnih telefonih.
Ob zaključku tečajev smo povprašali
udeležence o njihovih vtisih, zbirali smo nji hova
mnenja in predloge za naprej. Velika večina
udeležencev izraža zadovoljstvo predvsem zato, ker
potekajo v Gorenji vasi, v bližini njihovega doma,
da ni stroškov za pot v Loko. Večina želi tečaje
nadaljevati tudi v prihodnje, želijo si delavnic, ki so
uporabne za vsakdanje življenje.

Udeleženka Branka je napisala:
»Obiska la sem delavnico Pametno o
pametnih telefonih. Na njej sem izvedela
veliko koristnih infor macij. Menim, da so
tovrstne delavnice zelo koristne tudi za tiste,
ki mislijo, da vse vedo. Pametni telefoni
ponujajo veliko možnosti uporabe in tudi
pasti, na katere je potrebno biti pozoren.«

italijanščine uvrstili na spored. Urnik se mi je
spremenil, tako da lahko prve tri runde ocenim kot
vsaj dobro ali več… « In za nemščino:
»Predavateljica zelo fajn. Teme zanimivo in
strokovno podane z izrednim prilagajanjem
skupini in pripravljenostjo na dodatna pojasnje
vanja. Predanost temu, kar počne, je bila očitna.
Tudi vprašanja izven direktne tematike so bila
obravnavana enako zavzeto in kvalitetno. Ocena
Udeleženec tečaja italijanščine in nemščine tečaja – odlično. Lokacijsko bi mi mnogo bolj
Boris je napisal: »Navdušen, da ste tečaj
ustrezalo, če bi bili tečaji v Gorenji vasi.«

Od tečajev, ki smo jih razpisali v sep
tembru, je bilo premalo interesa za tečaj
oblikovanje gline, začetni računalniški tečaj in
za nadaljevalni tečaj Excela. Za te tečaje še
vedno zbiramo prijave in jih bomo organizirali v
primeru zadostnega števila prijavljenih.
Hkrati razpisujemo nove tečaje in zbiramo
predloge za tečaje in delavnice v občini Gorenja vas

- Poljane na področju izobraževanja odraslih za
obdobje od januarja do maja 2018. Predlagamo:

Nadaljevanje jezikovnih tečajev, ki
so
že
potekali:
angleščina,
nemščina, španščina, italijanščina.
Poskrbimo
za
svoje
počutje/zdravje:
predavanja o zeliščih, zdrava prehrana za
aktiven način življenja, predavanja za
osebnostno rast in o zdravem načinu življenja
(tehnike sproščanja, možganske igre).
Pokažimo se v pravi luči: delavnice komunikacije in
retorike, predavanja o bontonu.

Ustvarjamo skupaj: tečaj kvačkanja,
šivanja, tečaj zavijanja daril, izdelava
kratkega videa, izdelava mozaika …

Vseh predlaganih tečajev in delavnic ne
bo mogoče izvesti, organizirali bomo tiste, za
katere bo več zanimanja, odvisno tudi od
finančne pomoči občine in aktivnosti, ki jih
bomo pričeli v okviru novega projekta Center
medgeneracijskega učenja.
Prijave in predloge sprejemamo prek naše
spletne strani, po e-pošti (gita.mihovec@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.
Vse občane vabimo tudi, da nam tudi v
primeru, da niste našli ničesar zase, pošljete svoj
kontakt (e-naslov) in obvestili vas bomo o

dogajanju in novih tečajih.

Jaka Šubic

Poslanski kotiček

Kdo je v resnici zmagovalec letošnjih parlamentarnih volitev?
Mineva 100 dni od oblikovanja nove Vlade
Republike Slovenije, ki pa je ne vodi stranka, ki je
zmagala na volitvah. Sestavlja jo vseh šest levih
strank v Državnem zboru – Lista Marjana Šarca,
Socialni demokrati, Stranka modernega centra,
Levica, Demokratična stranka upokojencev Slo
venije in Stranka Alenke Bratušek. Zaradi tega sem
dobil veliko vprašanj, kako to, da Slovenski
demokratski stranki ni uspelo sestaviti vlade, in
kakšen je sploh smisel, da državljani gredo na
volitve, če pa se potem njihova volja ne upošteva.
Odgovor na to je dokaj preprost. Da bo SDS
zmagala na volitvah, so dobro vedeli mediji, ki so
na vsak način hoteli preprečiti nastanek vlade, ki bi
jo vodila SDS. Ker niso uspeli zrežirati nobene
afere pred volitvami, ki bi ji državljani nasedli in
zato množično ne volili SDS, so na vseh soočenjih
voditelji spraševali predsednike levih strank, s kom
bodo šli v koalicijo in zakaj ne s SDS. Tako so se
morali vsi zaklinjati, da s SDS ne bodo šli v
koalicijo (da ne bi ogrozili svojih privilegijev in

privilegijev tistih, ki jim omogočajo oblast). Po
volitvah je bila s strani SMC in SAB izkazana
pripravljenost, da gresta z nami v koalicijo, vendar
šele potem, ko Marjanu Šarcu ne bi uspelo sestavi
ti vlade. V nasprotnem primeru sta se ti dve stranki
bali, da bi ju mediji politično ubili. Vendar tudi ob
takšnem razpletu verjetno ne bi imeli večine vseh
glasov, saj bi, takrat še poslanec SMC, dr. Milan
Brglez, odšel iz poslanske skupine in skupaj še z
nekaterimi poslanci SMC ustanovil svojo poslansko
skupino in tako ne bi imeli 46 glasov. Marjan Šarec
ni želel v koalicijo z nami, saj je bil obseden z
mislijo, da bo predsednik vlade, četudi samo pol
leta. Ker je na volitvah desnica dobila 36
poslancev, levica pa 52, je na ta način levica lahko
sestavila vlado, ki pa je reciklirana vlada, saj jo
sestavljajo vse tri stranke (SMC, DeSUS, SD), ki so
bile del prejšnje vlade in zaradi katerih smo šli na
predčasne parlamentarne volitve. Na naslovno
vprašanje, kdo je v resnici zmagovalec letošnjih
parlamentarnih volitev, lahko torej odgovorim, da

je relativna zmagovalka
resda SDS, absolutna
ki je dobila večino vseh
poslancev, torej 52. Za
naslednje volitve se bo
morala desnica še bolj
okrepiti. Potrebujemo
še več izvoljenih po
slancev SDS in NSi,
prav tako pa je nujno
potrebno, da se v DZ
vrne SLS. Ne gre torej obupati, ker nam tokrat ni
uspelo sestaviti vlade, še najmanj pa, da zaradi tega
ne bi šli več na volitve. Edino pozitivno pri vse tem
je, da se danes jasno ve, da Republiko Slovenijo
vodi vseh šest levih parlamentarnih strank, vse tri
desne pa so v opoziciji. Zato ne bo težko vedeti,
komu je potrebno izstaviti račun ob naslednjih
(predčasnih) parlamentarnih volitvah.
Poslanec DZ Žan Mahnič

26

