
 
PROJEKT: OBNOVA PODSTREHE POŠ JANČE ZA POTREBE UREDITVE VAŠKE UČNE TOČKE 

IN VRTCA PEDENJPED-ENOTA JANČE 

    
Podružnična šola Janče  je poleg vzgojno-izobraževalne ustanove že desetletje središče življenja in 
celotnega dogajanja na območju Sadne ceste med Javorom in Jančami. Je center kulturnih prireditev in 
dogodkov in prostor, kjer se krajani družijo. 
 
Podstrešje šolske stavbe je neizkoriščeno, zato se je ustanoviteljica Mestna občina Ljubljana na pobudo 
šole, društev in krajanov odločila, da bo s preureditvijo podstrehe zagotovila nujno potrebne manjkajoče 
prostore za  vrtec ter večnamenski prostor za različne krajevne potrebe, ki bo organiziran predvsem kot 
vaška učna točka. 
 
Od leta 1991 dalje potekajo na območju različni programi in projekti za razvoj podeželja. V tem času je 
bilo realiziranih tudi veliko projektov v sklopu življenjskega, naselitvenega in družbenega prostora, 
nekoliko manj pa na kulturnem in poslovnem področju. Eden izmed projektov, ki pa še ni realiziran, je 
ureditev večnamenskega prostora za kulturne, izobraževalne, športne in družabne dejavnosti. 
 
Na obravnavanem območju so se razvila številna društva, interesna združenja, formalne in neformalne 
skupine, ki s svojim prostovoljnim delom in željo po dvigu kulturnega, športnega, izobraževalnega in 
družabnega življenja na vasi želijo prispevati k dvigu same kvalitete življenja na podeželju. 
 
Število prebivalcev se je povečalo, spremenila se je tako izobrazbena kot tudi zaposlitvena struktura 
prebivalstva. Družbeno-politične, gospodarske in druge spremembe so vplivale na podeželje, ki mora 
kljub vsem pozitivnim in negativnim vplivom stremeti k boljšemu položaju in življenju nasploh.  
Ena izmed potreb je tudi potreba po skupnem vaškem prostoru, kjer se bodo srečevale, se učile, družile 
in ustvarjale vse generacije in vsi zainteresirani prebivalci podeželja.  
 
Ureditev večnamenskega prostora za potrebe vaške učne točke v okviru obstoječe podružnične šole na 
Jančah je potrebna za delo različnih skupin uporabnikov, kot so PŠ in vrtec Janče, Turistično društvo 
Besnica-Janče, Športno društvo Janče, Mešani pevski zbor Zora, Košarkarski klub Janče, Zavod za 
razvoj podeželja, Zavod za gozdove in drugi.  
 
Cilji organiziranja vaške učne točke so predvsem naslednji: 

• razvijanje kvalitete življenja na podeželju in hkrati poseljenosti podeželja, 
• izboljšanje možnosti za izvajanje dodatnih dejavnosti za predšolske otroke, 
• izboljšanje možnosti za kakovostnejše preživljanje prostega časa otrok in mladine, 
• spodbujanje mladih ljudi, da se identificirajo z območjem, iz katerega prihajajo, 
• spodbujanje športnega udejstvovanja za vse generacije, 
• spodbujanje izobraževanja in usposabljanja srednje in starejše generacije oz. 
    vseživljenjskega učenja, 
• spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in učenja mladih in starejših, 
• izboljšanje spretnosti in znanja prebivalcev ter spodbujanje uporabe tehnologije, 
• spodbujanje socialnih dejavnosti, 
• oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev (spodbujanje k medsebojnemu sodelovanju, 
    spoštovanju, strpnosti in sprejemanju drugačnosti).   

 
 
 
 



V okviru vaške učne točke bodo lahko organizirane naslednje dejavnosti: 
• ustvarjalne in kreativne delavnice za predšolske otroke in osnovnošolce hribovitega vzhodnega 

ljubljanskega podeželja, 
• skupni bralni večeri z možnostjo izposoje knjižničnega gradiva v povezavi s Knjižnico Jožeta 

Mazovca , 
• skupne delavnic za otroke vrtca in njihove starše ter otroke, ki niso vključeni v vrtec, 
• svetovanje za mlade, ki so v nevarnosti, da postanejo socialni problemi, 
• sestanki prostovoljnih društev (TD Besnica-Janče, ŠD Janče, KK Janče), 
• tečaji in druga usposabljanja za mlade z namenom pridobitve novih znanj ali izpopolnjevanja 

znanja, 
• delavnice za srednjo in starejšo populacijo (šport za sprostitev, angleščina,…), 
• pevske vaje in koncerti MPZ Zora, 
• javne prireditve in druge predstavitve šole, vrtca, društev in tudi MOL, 
• posebni dogodki za starejše prebivalce (nastopi otrok, razstave, sejmi), 
• izobraževanje v zvezi z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo, 
• delavnice za učence ljubljanskih in drugih šol, ki želijo spoznati značilnosti vzhodnega 

ljubljanskega podeželja, tradicionalna znanja in vaške posebneže. 
 
 
 


