
 

 

 

SPOROČILO ZA JAVNOST 

NACIONALNO ODPRTJE TEDNA VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 2011

(DOM II. SLOVENSKEGA TABORA ŽALEC, 12. 5. 2011

V četrtek, 12. maja, so v Domu II. slovenskega tabora Žalec

vseživljenjskega učenja (TVU) – 

centrom Slovenije organizirala UPI 

promocijo učenja in znanja za leto 2010.

Slavnostni govornik nacionalnega odprtja TVU 2011 

Direktorata za srednje in višje šol

in predsednik nacionalnega odbora TVU

nacionalnem nivoju. Na slovesnosti so poleg njega sodelovali še 

Občine Žalec gospod Janko Kos, 

vodja sektorja za vseživljenjsko učenje in štipendiranje na D

na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve

Irena Kuntarič Hribar in v imenu organizatorja prireditve 

gospa Franja Centrih. Prireditev je z nastopom popestrila skupina 

povezoval pa jo je Boštjan Romih

Osrednji del prireditve je bil namenjen 

2010. Člani Komisije za podeljevanje Priznanj ACS so med 23 veljavnimi predlogi izbrali 10 dobitnikov 

priznanj. V prvi kategoriji je priznanje prejelo 7 posameznikov za posebne učne dosežke na področju 

vseživljenjskega učenja: Ciril Horjak iz Ljubljane, Janez Košir iz Begunj pri Cerknici, Ana Kruder iz 

Slovenske Bistrice, Štefka Kustec iz Črenšovcev, Alojz Lipnik iz Solčave, David Pavlič iz Novega mesta 

in Jože Perme iz Grosupljega. V drugi kategoriji, kjer gre za priznanja učečim s

za leto 2010 ni bilo podeljeno. V tretji kategoriji (za posebne strokovne dosežke ter za dosežke pri 

bogatitvi lastnega znanja in znanja drugih)

Ljudska univerza Radovljica za prog

zbornica Slovenije in podjetje AHA EMMI predelava aluminija d. o. o. 

UPI – ljudska univerza Žalec v Tednu vseživljenjskega učenja (TVU)

bo kot regijski koordinator TVU

Savinjski dolini, skupno pa bodo 

Pripravila: Biserka Neuholt Hlastec

Nacionalno odprtje TVU 2011 so omogočili

 

NACIONALNO ODPRTJE TEDNA VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 2011 

DOM II. SLOVENSKEGA TABORA ŽALEC, 12. 5. 2011) 

v Domu II. slovenskega tabora Žalec slovesno odprli že 

 slovenski festival učenja. Na prireditvi, ki jo je  skupaj z Andragoškim 

centrom Slovenije organizirala UPI – ljudska univerza Žalec, so podelili tudi

promocijo učenja in znanja za leto 2010. 

nacionalnega odprtja TVU 2011 je bil mag. Vinko Logaj

srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih na ministrstvu za šolstvo in šport

predsednik nacionalnega odbora TVU, ki je spregovoril o pomenu vseživljenjskega učenja 

Na slovesnosti so poleg njega sodelovali še govorniki: gostitelj prireditve

, direktor Andragoškega centra Slovenije (ACS) mag. Andrej Sotoš

sko učenje in štipendiranje na Direktoratu za trg dela in zaposlovanje 

užino in socialne zadeve in predsednica komisije za priznanja ACS 

in v imenu organizatorja prireditve direktorica UPI – ljudske univerza Žalec 

Prireditev je z nastopom popestrila skupina Slovenski tolkalni projekt (ST

Boštjan Romih. 

Osrednji del prireditve je bil namenjen podelitvi Priznanj ACS za promocijo učenja in znanja za leto 

Člani Komisije za podeljevanje Priznanj ACS so med 23 veljavnimi predlogi izbrali 10 dobitnikov 

priznanj. V prvi kategoriji je priznanje prejelo 7 posameznikov za posebne učne dosežke na področju 

l Horjak iz Ljubljane, Janez Košir iz Begunj pri Cerknici, Ana Kruder iz 

Slovenske Bistrice, Štefka Kustec iz Črenšovcev, Alojz Lipnik iz Solčave, David Pavlič iz Novega mesta 

V drugi kategoriji, kjer gre za priznanja učečim se skupinam, priznanje 

V tretji kategoriji (za posebne strokovne dosežke ter za dosežke pri 

bogatitvi lastnega znanja in znanja drugih) pa so priznanje prejeli dve ustanovi 

Ljudska univerza Radovljica za program Projektno učenje za mlajše odrasle, 

zbornica Slovenije in podjetje AHA EMMI predelava aluminija d. o. o.  

Tednu vseživljenjskega učenja (TVU) sodeluje že 1

or TVU koordinirala delo več kot 30 partnerskih organizacij v Spodnji 

lini, skupno pa bodo od maja do konca junija 2011 izvedli preko 70 brez

Pripravila: Biserka Neuholt Hlastec 

Nacionalno odprtje TVU 2011 so omogočili 
 

 

slovesno odprli že 16. Teden 

Na prireditvi, ki jo je  skupaj z Andragoškim 

tudi Priznanja ACS za 

mag. Vinko Logaj, generalni direktor 

na ministrstvu za šolstvo in šport 

ki je spregovoril o pomenu vseživljenjskega učenja na 

gostitelj prireditve, župan 

Andragoškega centra Slovenije (ACS) mag. Andrej Sotošek,  

za trg dela in zaposlovanje 

komisije za priznanja ACS gospa 

ljudske univerza Žalec 

Slovenski tolkalni projekt (SToP), 

učenja in znanja za leto 

Člani Komisije za podeljevanje Priznanj ACS so med 23 veljavnimi predlogi izbrali 10 dobitnikov 

priznanj. V prvi kategoriji je priznanje prejelo 7 posameznikov za posebne učne dosežke na področju 

l Horjak iz Ljubljane, Janez Košir iz Begunj pri Cerknici, Ana Kruder iz 

Slovenske Bistrice, Štefka Kustec iz Črenšovcev, Alojz Lipnik iz Solčave, David Pavlič iz Novega mesta 

e skupinam, priznanje 

V tretji kategoriji (za posebne strokovne dosežke ter za dosežke pri 

so priznanje prejeli dve ustanovi in eno podjetje: 

, Obrtno-podjetniška 

sodeluje že 16. leto.  V letu 2011 

nerskih organizacij v Spodnji 

brezplačnih prireditev. 


