
Prvi pripravljalni sestanek za
TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 2020

4. marec 2020



Vsebine:
• Pogled na TVU 2019
 Kazalniki uspešnosti (http://tvu.acs.si/porocila)
 Dejavnosti na lokalni ravni – beseda je vaša

• Priprave na TVU 2020
o Sofinanciranje – razpis MIZŠ
o Novosti
o Opredelitev skupnih akcij/tem TVU 2020
o Prireditve na nacionalni ravni
o Načrti na lokalni ravni – beseda je vaša

• Platforma Sloga:
o Migracije: pojmi, značilnosti, trendi …



Nacionalno odprtje TVU 2019
10. maj, Letno gledališče Khislstein, Kranj (LU Kranj in ACS)



23. Andragoški kolokvij na temo Kažipot Nacionalnemu 
programu izobraževanja odraslih 2021–2030, Umeščenost in domet

31. maj, Ljubljana (https://pro.acs.si/ak2019);

https://enovicke.acs.si/wp-content/uploads/2019/08/2_2.png
https://enovicke.acs.si/wp-content/uploads/2019/08/5.png


Študijski obisk valižanske in belgijske delegacije (EPALE), 9.–11. ter 
9.– 15. maj, ACS, koordinatorji TVU in učeči se



Koordinatorji TVU 2001–2019 
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Koordinatorji TVU 2019 po regijah
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Število prirediteljev TVU 1996–2019 
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List1

		Analiza TVU 2019

		Število izvajalcev TVU po letih

		Leto		Število izvajalcev

		1996		74

		1997		137

		1998		267

		1999		374

		2000		500

		2001		545

		2002		563

		2003		488

		2004		482

		2005		381

		2006		474

		2007		403

		2008		676

		2009		747

		2010		841

		2011		881

		2012		1,095

		2013		1,288

		2014		1,494

		2015		1,711

		2016		1,795

		2017		1,669

		2018		1,812

		2019		1,911

		Izvajalci TVU po regijah 2018

		Regija		Število		%

		Savinjska		426		23.51

		Osrednjeslovenska		221		12.20

		Gorenjska		184		10.15

		Podravska		166		9.16

		Goriška		164		9.05

		Pomurska		136		7.51

		Jugovzhodna Slovenija		111		6.13

		Koroška		104		5.74

		Primorsko-notranjska		88		4.86

		Posavska		74		4.08

		Zasavska		71		3.92

		Obalno-kraška		60		3.31

		izven Slovenije		7		0.39

				1,812

		Število prebivalcev na izvajalca TVU

		Regija		Izvajalci		Število prebivalcev 2018		Št. preb na izvajalca

		Primorsko-notranjska		88		52,334		595

		Savinjska		426		254,760		598

		Koroška		104		70,550		678

		Goriška		164		117,260		715

		Zasavska		71		57,061		804

		Posavska		74		75,359		1,018

		Pomurska		136		114,776		844

		JV Slovenija		111		142,819		1,287

		Gorenjska		184		203,636		1,107

		Podravska		166		322,058		1,940

		Obalno-kraška		60		113,961		1,899

		Osrednjeslovenska		221		542,306		2,454

		Slovenija		1,812		2,066,880		1,141

		Št.  in  % izvajalcev po občinah

		Število		%		Občina				Število izvajalcev TVU		Mestna občina

		143		7.89%		Ljubljana				143		Ljubljana

		97		5.35%		Celje				97		Celje

		78		4.30%		Nova Gorica				78		Nova Gorica

		65		3.59%		Kranj				65		Kranj

		62		3.42%		Šmarje pri Jelšah				59		Maribor

		59		3.26%		Maribor				38		Slovenj Gradec

		49		2.70%		Šentjur				36		Novo mesto

		40		2.21%		Rogaška Slatina				35		Velenje

		40		2.21%		Ajdovščina				33		Murska Sobota

		38		2.10%		Slovenj Gradec				32		Koper

		38		2.10%		Slovenska Bistrica				5		Ptuj

		38		2.10%		Žalec

		37		2.04%		Črnomelj

		36		1.99%		Cerknica

		36		1.99%		Ormož

		36		1.99%		Novo mesto

		35		1.93%		Velenje

		33		1.82%		Jesenice

		33		1.82%		Murska Sobota

		33		1.82%		Ravne na Koroškem

		32		1.77%		Koper

		32		1.77%		Škofja Loka

		32		1.77%		Trbovlje

		30		1.66%		Ljutomer

		30		1.66%		Radeče

		25		1.38%		Postojna

		22		1.21%		Medvode

		21		1.16%		Litija

		18		0.99%		Krško

		18		0.99%		Slovenske Konjice

		17		0.94%		Lendava

		17		0.94%		Tržič

		16		0.88%		Zagorje ob Savi

		15		0.83%		Loška dolina

		13		0.72%		Moravske Toplice

		12		0.66%		Domžale

		11		0.61%		Laško

		11		0.61%		Beltinci

		10		0.55%		Tolmin

		10		0.55%		Vipava

		9		0.50%		Brežice

		9		0.50%		Izola

		9		0.50%		Metlika

		9		0.50%		Podčetrtek

		9		0.50%		Pivka

		9		0.50%		Sevnica

		8		0.44%		Vransko

		8		0.44%		Prevalje

		8		0.44%		Dravograd

		7		0.39%		Sežana

		7		0.39%		Zreče

		7		0.39%		Dolenjske Toplice

		7		0.39%		Polzela

		6		0.33%		Šoštanj

		6		0.33%		Semič

		6		0.33%		Šempeter - Vrtojba

		6		0.33%		Bistrica ob Sotli

		6		0.33%		Središče ob Dravi

		6		0.33%		Bohinj

		6		0.33%		Radovljica

		5		0.28%		Vrhnika

		5		0.28%		Miren - Kostanjevica

		5		0.28%		Logatec

		5		0.28%		Mežica

		5		0.28%		Ptuj

		5		0.28%		Gorenja vas - Poljane

		5		0.28%		Piran

		5		0.28%		Brezovica

		5		0.28%		Dobrna

		5		0.28%		Črna na Koroškem

		5		0.28%		Braslovče

		4		0.22%		Bled

		4		0.22%		Trzin

		4		0.22%		Veržej

		4		0.22%		Razkrižje

		4		0.22%		Žiri

		4		0.22%		Trebnje

		4		0.22%		Šmartno pri Litiji

		4		0.22%		Kozje

		4		0.22%		Hrastnik

		4		0.22%		Križevci

		4		0.22%		Škofljica

		4		0.22%		Kanal ob Soči

		3		0.17%		Ig

		3		0.17%		Dobrova - Polhov Gradec

		3		0.17%		Bloke

		3		0.17%		Črenšovci

		3		0.17%		Tabor

		3		0.17%		Vodice

		3		0.17%		Gornja Radgona

		3		0.17%		Preddvor

		3		0.17%		Rogatec

		3		0.17%		Kamnik

		3		0.17%		Nazarje

		3		0.17%		Vojnik

		3		0.17%		Prebold

		3		0.17%		Radlje ob Dravi

		3		0.17%		Komen

		3		0.17%		Železniki

		3		0.17%		Idrija

		3		0.17%		Škocjan

		3		0.17%		Kobarid

		3		0.17%		Velika Polana

		2		0.11%		Žužemberk

		2		0.11%		Renče - Vogrsko

		2		0.11%		Hrpelje - Kozina

		2		0.11%		Žirovnica

		2		0.11%		Odranci

		2		0.11%		Moravče

		2		0.11%		Sveti Jurij ob Ščavnici

		2		0.11%		Lovrenc na Pohorju

		2		0.11%		Šenčur

		2		0.11%		Oplotnica

		2		0.11%		Šmarješke Toplice

		2		0.11%		Vitanje

		2		0.11%		Hoče - Slivnica

		2		0.11%		Cankova

		2		0.11%		Ljubno

		2		0.11%		Šmartno ob Paki

		2		0.11%		Dobje

		2		0.11%		Kungota

		2		0.11%		Straža

		2		0.11%		Turnišče

		2		0.11%		Šentilj

		2		0.11%		Poljčane

		2		0.11%		Miklavž na Dravskem polju

		2		0.11%		Divača

		2		0.11%		Mislinja

		1		0.06%		Bovec

		1		0.06%		Radenci

		1		0.06%		Mozirje

		1		0.06%		Makole

		1		0.06%		Cerklje na Gorenjskem

		1		0.06%		Pesnica

		1		0.06%		Puconci

		1		0.06%		Log - Dragomer

		1		0.06%		Šentjernej

		1		0.06%		Rogašovci

		1		0.06%		Naklo

		1		0.06%		Kostanjevica na Krki

		1		0.06%		Cerkno

		1		0.06%		Kočevje

		1		0.06%		Brda

		1		0.06%		Štore

		1		0.06%		Dol pri Ljubljani

		1		0.06%		Gornji Grad

		1		0.06%		Tišina

		1		0.06%		Ruše

		1		0.06%		Lenart

		1		0.06%		Loški Potok

		1		0.06%		Podvelka

		1		0.06%		Rečica ob Savinji

		1		0.06%		Rače - Fram

		1		0.06%		Grosuplje

		7		0.39%		izven Slovenije

		1812		100%		SKUPAJ

		3. Kakšno podporo ste prejeli od občin/e?

		Podpora občine

				Odgovori

				N		Odstotek		Odstotek enot

				(število odgovorov)		(izračunan iz števila odgovorov)

		1. finančna		47		10.38		22.6

		2. moralna		125		27.59		60.1

		3. promocijska gradiva		41		9.05		19.71

		4. brezplačni prostori		103		22.74		49.52

		5. udeležba na prireditvah		124		27.37		59.62

		6. drugo		13		2.87		6.25

		SKUPAJ		298		100		217.79

		Število oseb, ki so odgovarjale: 208

		Vrste ustanov

				25.44%		Društvo, zveza društev		461

				9.27%		Javni zavod		168				Osnovna šola

				8.44%		Osnovna šola		153				Srednja šola

				8.28%		Samostojni podjetnik		150				Vrtec

				6.73%		Drugo		122				Višja strokovna šola

				5.13%		Podjetje, gospodarska družba		93				Fakulteta, umetniška akademija

				5.08%		Druge organizacije, ustanove		92				Visoka strokovna šola

				4.58%		Zavod		83				Enota za odrasle pri srednji šoli

				3.20%		Vrtec		58

				3.09%		Knjižnica		59

				2.92%		Srednja šola		53				Izvajalci TVU po vrsti ustanov

				1.60%		Ljudska univerza		29				Društva

				1.38%		Občina		25				Druge ustanove

				1.32%		Druge kulturne ustanove		24				Ustanove formalnega izobraževanja

				1.10%		Zasebna organizacija, zasebna šola		20				Podjetja

				1.10%		Muzej, galerija		20				Javni zavodi

				1.05%		Samostojni ustvarjalec na področju kulture		19				Zavodi

				1.05%		Zdravstvena organizacija		19				Knjižnice

				0.94%		Študijski krožek		17				Ljudske univerze

				0.88%		Zavod za zaposlovanje		16				Občine

				0.83%		Zbornica, združenje		15				Muzeji, galerije

				0.66%		Razvojna agencija		12				Zbornica, združenja

				0.61%		Fakulteta, umetniška akademija		11				Zasebna organizacija, zasebna šola

				0.55%		Višja strokovna šola		10

				0.55%		Javno občilo		10

				0.55%		Inštitut		10

				0.50%		Univerza za III. življ. obd.		9

				0.50%		Sklad, fundacija		9

				0.50%		Posebni izobraževalni center		9

				0.39%		Center za socialno delo		7

				0.33%		Javna agencija		6

				0.22%		Svetovalno srediče		4

				0.22%		Visoka strokovna šola		4

				0.17%		Medpodjetniški izobraževalni center		3

				0.17%		Ministrstvo		3

				0.17%		Samostojni izobraževalni center v podjetju		3

				0.11%		Središče za samostoj. učenje		2

				0.06%		Sindikat		1

				0.06%		Zasebni športni delavec		1

		Število koordinatorjev TVU po letih

				TVU 2001		TVU 2002		TVU 2003		TVU 2004		TVU 2005		TVU 2006		TVU 2007		TVU 2008		TVU 2009		TVU 2010		TVU 2011		TVU 2012		TVU 2013		TVU 2014		TVU 2015		TVU 2016		TVU 2017		TVU 2018

		Območni		15		19		22		21		17		21		17		20		24		25		25		30		34		36		35		37		37		35

		Tematski		1		1		5		7		6		7		4		3		2		5		6		8		7		9		9		8		8		8

		Skupaj		16		20		27		28		23		28		21		23		26		30		31		38		41		45		44		45		45		43

		Leto		Število koordinatorjev-skupaj

		2001		16

		2002		20

		2003		27

		2004		28

		2005		23

		2006		28

		2007		21

		2008		23

		2009		26

		2010		30

		2011		31

		2012		38

		2013		41

		2014		45

		2015		44

		2016		45

		2017		45

		2018		43

		Število območnih in tematskih koordinatorjev TVU 2018

		Regija		Območni koordinator		Tematski koordinator		Skupaj

		Savinjska		7		2		9

		Osrednjeslovenska		4		5		9

		Pomurska		3		1		4

		Gorenjska		4				4

		Goriška		3				3

		Podravska		3				3

		Zasavska		2				2

		Koroška		2				2

		Primorsko-notranjska		2				2

		JV Slovenija		2				2

		Posavska		2				2

		Obalno-kraška		1				1

		Skupaj		35		8		43

		Koordinatorji po vrsti ustanove

				Število		%

		Ljudska univerza		19		44.19

		Javni zavod		8		18.60

		Zavod		4		9.30

		Društvo, zveza društev		3		6.98

		Srednja šola		2		4.65

		Zasebna organizacija		1		2.33

		Razvojna agencija		1		2.33

		Višja strokovna šola		1		2.33

		Knjižnica-splošna		1		2.33

		Zavod za zaposlovanje		1		2.33

		Podjetje, gospodarska družba		1		2.33

		NVO		1		2.33

				43		100.00

		1. Podpora koordinatorja

				Odgovori				Odstotek enot				Ocena podpore koordinatorja

				N		Odstotek		(kakšen % oseb se je odločilo za posamezno navedbo)						N		%

				(število odgovorov)		(izračunan iz števila odgovorov)						1		0		0

		1. finančna		30		1.9		5.48%				2		6		1.36

		2. moralna		336		21.27		61.43%				3		10		2.27

		3. promocijska gradiva		429		27.15		78.43%				4		102		23.13

		4. brezplačni prostori		173		10.95		31.63%				5		323		73.24

		5. skupna medijska promocija		347		21.96		63.44%				SKUPAJ		441		100

		6. organizacijska		245		15.51		44.79%

		7. drugo		20		1.27		3.66%

		SKUPAJ		1580		100		288.85				Povprečna ocena podpore		4.6825396825

		Število dogodkov po regijah 2018

		Regija		Št. dogodkov		%

		Savinjska		2,044		26.2

		Osrednjeslovenska		1,025		13.2

		Podravska		743		9.5

		Gorenjska		705		9.1

		Pomurska		541		6.9

		Goriška		526		6.8

		JV Slovenija		410		5.3

		Koroška		395		5.1

		Primorsko-notranjska		318		4.1

		Posavska		269		3.5

		Obalno-kraška		234		3.0

		Zasavska		219		2.8

		Število preb. na dogodek TVU

		Regija		Dogodki		Število prebivalcev 2018		Št. preb. na dogodek

		Primorsko-notranjska		318		52,334		165

		Savinjska		2,044		254,760		125

		Koroška		395		70,550		179

		Goriška		526		117,260		223

		Zasavska		219		57,061		261

		Posavska		269		75,359		280

		Pomurska		541		114,776		212

		JV Slovenija		410		142,819		348

		Gorenjska		705		203,636		289

		Podravska		743		322,058		433

		Obalno-kraška		234		113,961		487

		Osrednjeslovenska		1,025		542,306		529

		Slovenija		7,789		2,066,880		265

		Št. dogodkov TVU po letih

		Leto		Št. dogodkov

		TVU 1996		500

		TVU 1997		1,000

		TVU 1998		1,500

		TVU 1999		1,900

		TVU 2000		1,900

		TVU 2001		3,400

		TVU 2002		3,072

		TVU 2003		3,052

		TVU 2004		4,040

		TVU 2005		3,685

		TVU 2006		4,050

		TVU 2007		3,770

		TVU 2008		4,820

		TVU 2009		4,806

		TVU 2010		5,470

		TVU 2011		6,482

		TVU 2012		7,852

		TVU 2013		9,440

		TVU 2014		11,868

		TVU 2015		10,990

		TVU 2016		8,922

		TVU 2017		9,189

		TVU 2018		7,789

		Št. dogodkov po dnevih v uradnem terminu TVU

				Število dogodkov

		Petek 11.5.		304		3.90%

		Sobota 12. 5.		202		2.59%

		Nedelja 13. 5.		148		1.90%

		Ponedeljek 14. 5.		396		5.08%

		Torek 15.5.		485		6.23%

		Sreda 16.5.		1,027		13.19%

		Četrtek 17.5.		447		5.47%

		Petek 18.5.		425		5.46%

		Sobota 19. 5.		288		3.70%

		Nedelja 20. 5.		188		2.41%

		Št. dohodkov TVU po občinah

		Občina		Število		%				Občine brez dogodkov TVU

		Celje		700		8.99%				Apače

		Ljubljana		675		8.67%				Benedikt

		Zunaj Slovenije, spletne strani in odprti telefoni		353		4.53%				Borovnica

		Maribor		325		4.17%				Cerkno

		Šmarje pri Jelšah		295		3.79%				Cerkvenjak

		Kranj		294		3.77%				Cirkulane

		Ajdovščina		230		2.95%				Destrnik

		Jesenice		224		2.88%				Dobrepolje

		Novo mesto		196		2.52%				Dobrovnik

		Ljutomer		190		2.44%				Duplek

		Žalec		189		2.43%				Gorišnica

		Nova Gorica		179		2.30%				Gorje

		Slovenska Bistrica		170		2.18%				Gornji Petrovci

		Slovenj Gradec		169		2.17%				Grad

		Velenje		157		2.02%				Hajdina

		Laško		152		1.95%				Hodoš

		Cerknica		144		1.85%				Horjul

		Koper		136		1.75%				Ivančna Gorica

		Murska Sobota		131		1.68%				Juršinci

		Ravne na Koroškem		112		1.44%				Kidričevo

		Postojna		110		1.41%				Kobilje

		Slovenske Konjice		106		1.36%				Komenda

		Krško		105		1.35%				Kostel

		Trbovlje		100		1.28%				Kuzma

		Črnomelj		98		1.26%				Luče

		Hoče - Slivnica		97		1.25%				Lukovica

		Šentjur		94		1.21%				Majšperk

		Moravče		89		1.14%				Markovci

		Litija		86		1.10%				Mengeš

		Vipava		79		1.01%				Miren - Kostanjevica

		Medvode		72		0.92%				Mirna

		Lendava		70		0.90%				Mirna Peč

		Rogaška Slatina		67		0.86%				Mokronog - Trebelno

		Škofja Loka		67		0.86%				Muta

		Radeče		63		0.81%				Naklo

		Brežice		56		0.72%				Osilnica

		Braslovče		51		0.65%				Podlehnik

		Radlje ob Dravi		48		0.62%				Rače - Fram

		Moravske Toplice		46		0.59%				Renče - Vogrsko

		Ormož		46		0.59%				Ribnica

		Sežana		38		0.49%				Ribnica na Pohorju

		Domžale		37		0.48%				Selnica ob Dravi

		Kozje		37		0.48%				Solčava

		Izola		35		0.45%				Starše

		Polzela		35		0.45%				Sveta Ana

		Radovljica		31		0.40%				Sveta Trojica v Slov. goricah

		Kungota		30		0.39%				Sveti Andraž v Slov. goricah

		Zagorje ob Savi		29		0.37%				Sveti Jurij v Slov. goricah

		Metlika		28		0.36%				Šalovci

		Kamnik		27		0.35%				Šempeter - Vrtojba

		Tržič		27		0.35%				Šentilj

		Zreče		27		0.35%				Velike Lašče

		Bistrica ob Sotli		24		0.31%				Videm

		Tolmin		24		0.31%				Vitanje

		Loška dolina		23		0.30%				Vojnik

		Ptuj		23		0.30%				Vuzenica

		Trebnje		23		0.30%				Zavrč

		Šmartno pri Litiji		22		0.28%

		Dobrova - Polhov Gradec		21		0.27%

		Dravograd		21		0.27%

		Nazarje		20		0.26%

		Prevalje		19		0.24%

		Veržej		19		0.24%

		Bloke		18		0.23%

		Tabor		18		0.23%

		Sevnica		17		0.22%

		Podčetrtek		16		0.21%

		Brezovica		15		0.19%

		Štore		15		0.19%

		Križevci		14		0.18%

		Loški Potok		14		0.18%

		Dobje		13		0.17%

		Pivka		13		0.17%

		Radenci		13		0.17%

		Razkrižje		13		0.17%

		Semič		13		0.17%

		Vransko		13		0.17%

		Beltinci		12		0.15%

		Kranjska Gora		12		0.15%

		Log - Dragomer		12		0.15%

		Podvelka		12		0.15%

		Rogatec		12		0.15%

		Šmarješke Toplice		11		0.14%

		Bohinj		10		0.13%

		Ilirska Bistrica		10		0.13%

		Lovrenc na Pohorju		10		0.13%

		Škofljica		10		0.13%

		Trzin		10		0.13%

		Vrhnika		10		0.13%

		Železniki		10		0.13%

		Divača		9		0.12%

		Ljubno		9		0.12%

		Piran		9		0.12%

		Dolenjske Toplice		8		0.10%

		Gorenja vas - Poljane		8		0.10%

		Logatec		8		0.10%

		Sveti Jurij ob Ščavnici		8		0.10%

		Cerklje na Gorenjskem		7		0.09%

		Črna na Koroškem		7		0.09%

		Gornja Radgona		7		0.09%

		Ig		7		0.09%

		Kobarid		7		0.09%

		Miklavž na Dravskem polju		7		0.09%

		ni podatka		7		0.09%

		Dol pri Ljubljani		6		0.08%

		Pesnica		6		0.08%

		Središče ob Dravi		6		0.08%

		Žužemberk		6		0.08%

		Črenšovci		5		0.06%

		Mežica		5		0.06%

		Oplotnica		5		0.06%

		Škocjan		5		0.06%

		Šoštanj		5		0.06%

		Dobrna		4		0.05%

		Hrastnik		4		0.05%

		Kostanjevica na Krki		4		0.05%

		Lenart		4		0.05%

		Poljčane		4		0.05%

		Žirovnica		4		0.05%

		Ankaran		3		0.04%

		Bovec		3		0.04%

		Dornava		3		0.04%

		Komen		3		0.04%

		Makole		3		0.04%

		Puconci		3		0.04%

		Sodražica		3		0.04%

		Šenčur		3		0.04%

		Velika Polana		3		0.04%

		Žiri		3		0.04%

		Bled		2		0.03%

		Cankova		2		0.03%

		Grosuplje		2		0.03%

		Idrija		2		0.03%

		Mislinja		2		0.03%

		Mozirje		2		0.03%

		Prebold		2		0.03%

		Preddvor		2		0.03%

		Rečica ob Savinji		2		0.03%

		Straža		2		0.03%

		Šmartno ob Paki		2		0.03%

		Tišina		2		0.03%

		Vodice		2		0.03%

		Brda		1		0.01%

		Gornji Grad		1		0.01%

		Hrpelje - Kozina		1		0.01%

		Jezersko		1		0.01%

		Kanal ob Soči		1		0.01%

		Kočevje		1		0.01%

		Odranci		1		0.01%

		Rogašovci		1		0.01%

		Ruše		1		0.01%

		Sveti Tomaž		1		0.01%

		Šentjernej		1		0.01%

		Šentrupert		1		0.01%

		Trnovska vas		1		0.01%

		Turnišče		1		0.01%

		Žetale		1		0.01%

		SKUPAJ		7789		100%

		Vrste dogodkov TVU:

				Število

		informiranje in svetovanje		1,522		19.54%

		predstavitev		2,846		36.54%

		sodelovanje		2,421		31%

		spremljajoča dejavnost		1,000		12.84%

		Dogodki po vrsti

		Prireditev TVU		7445		95.58%

		Odprti telefon		113		1.45%

		Spletna stran		231		2.97%

		SKUPAJ		7789		100%

		Vsebine		Število		%

		Izobraževanje / Informativno-svetovalne prireditve		2226		28.58%

		Izobraževanje / izobraževanje učiteljev		208		2.67%

		Izobraževanje / programi izobraževanja		1381		17.73%

		Izobraževanje / tuji jeziki		205		2.63%

		Izobraževanje / državljanska vzgoja in politično izobraževanje		124		1.59%

		Izobraževanje / izobraževanje za tretje življenjsko obdobje		477		6.12%				Vsebina		Št. dogodkov

		Umetnost in kultura / kulturna dediščina, tehniška dediščina		592		7.60%				Umetnost in kultura		5,272

		Umetnost in kultura / kulturne, slovesne prireditve		562		7.22%				Izobraževanje		4,621

		Umetnost in kultura / arhitektura		56		0.72%				Ostalo		2,929

		Umetnost in kultura / glasba, ples		660		8.47%				Osebnostna rast		2,596

		Umetnost in kultura / novinarstvo in reporterstvo, popotništvo		109		1.40%				Šport		1,193

		Umetnost in kultura / knjižničarstvo, literatura, književnost		577		7.41%				Kmetijstvo in živinoreja		1,144

		Umetnost in kultura / domača obrt		189		2.43%				Delo in zaposlovanje		1,043

		Umetnost in kultura / ročna dela, oblikovanje, aranžiranje		557		7.15%				Zdravstvo in sociala		913

		Umetnost in kultura / likovna ustvarjalnost		705		9.05%				Turizem in storitve		541

		Umetnost in kultura / grafična dejavnost		99		1.27%				Evropsko leto kulturne dediščine		455

		Umetnost in kultura / kiparstvo		44		0.56%				Podjetništvo in ekonomija		343

		Umetnost in kultura / fotografija, kino, video		328		4.21%				Tehnika in znanost		322

		Umetnost in kultura / gledališke predstave, razstave		653		8.38%

		Umetnost in kultura / izleti		141		1.81%

		Šport / športne prireditve		146		1.87%

		Šport / športne panoge		222		2.85%

		Šport / rekreacija, joga, borilne veščine, fitnes		334		4.29%

		Šport / planinarjenje, pohodi, izleti		283		3.63%

		Šport / izobraževanje o športu		208		2.67%

		Zdravstvo in sociala / preventivne dejavnosti, prehrana		477		6.12%

		Zdravstvo in sociala / farmacija, medicinska tehnologija		20		0.26%

		Zdravstvo in sociala / medicina		44		0.56%

		Zdravstvo in sociala / terapije in rehabilitacijske tehnike		159		2.04%

		Zdravstvo in sociala / nega in oskrba bolnika		80		1.03%

		Zdravstvo in sociala / zobozdravstvo		20		0.26%

		Zdravstvo in sociala / varnost in zdravje pri delu		71		0.91%

		Zdravstvo in sociala / zasvojenosti, pomoč v krizi in svetovanje		42		0.54%

		Osebnostna rast / osebnostni razvoj		1242		15.95%

		Osebnostna rast / sproščanje, meditacija, krepitev duha		430		5.52%

		Osebnostna rast / skrb za druge		367		4.71%

		Osebnostna rast / komunikacija, retorika		322		4.13%

		Osebnostna rast / psihologija		156		2.00%

		Osebnostna rast / filozofija, etika		79		1.01%

		Podjetništvo in ekonomija / podjetništvo in obrt		101		1.30%

		Podjetništvo in ekonomija / ekonomika		33		0.42%

		Podjetništvo in ekonomija / management		11		0.14%

		Podjetništvo in ekonomija / poslovodenje in upravljanje		32		0.41%

		Podjetništvo in ekonomija / računovodstvo in davkarstvo		5		0.06%

		Podjetništvo in ekonomija / marketing in oglaševanje		111		1.43%

		Podjetništvo in ekonomija / finance, bančništvo, zavarovalništvo		39		0.50%

		Podjetništvo in ekonomija / trgovina		11		0.14%

		Kmetijstvo in živinoreja / gozdarstvo		17		0.22%

		Kmetijstvo in živinoreja / hortikultura, sadjarstvo, vinogradništvo, kletarstvo		200		2.57%

		Kmetijstvo in živinoreja / poljedelstvo		138		1.77%

		Kmetijstvo in živinoreja / ribištvo, čebelarstvo		50		0.64%

		Kmetijstvo in živinoreja / veterina, živinoreja		62		0.80%

		Kmetijstvo in živinoreja / živilska tehnologija		13		0.17%

		Kmetijstvo in živinoreja / okoljevarstvo, naravovarstvo, ekologija		400		5.14%

		Kmetijstvo in živinoreja / živilstvo		68		0.87%

		Kmetijstvo in živinoreja / naravna dediščina		196		2.52%

		Tehnika in znanost / računalništvo in nove tehnologije		173		2.22%

		Tehnika in znanost / strojništvo, obdelava kovin		10		0.13%

		Tehnika in znanost / prevozne storitve		30		0.39%

		Tehnika in znanost / gradbeništvo		8		0.10%

		Tehnika in znanost / elektronika in avtomatizacija		24		0.31%

		Tehnika in znanost / energetika		59		0.76%

		Tehnika in znanost / standardizacija in kakovost		7		0.09%

		Turizem in storitve / potovanja, prosti čas		145		1.86%

		Turizem in storitve / turistične predstavitve in prireditve		153		1.96%

		Turizem in storitve / kulinarika, kuhanje, peka		169		2.17%

		Turizem in storitve / hotelirstvo in gostinstvo		11		0.14%

		Turizem in storitve / tekstil, konfekcija, obuvala, usnje		24		0.31%

		Turizem in storitve / frizerstvo in kozmetika		33		0.42%

		Turizem in storitve / varovanje oseb in premoženja		6		0.08%

		Delo in zaposlovanje / delo in delovno okolje, vključno s spoznavanjem podjetja in uvajalnimi tečaji		110		1.41%

		Delo in zaposlovanje / predstavitve poklicev, poklicni interesi		299		3.84%

		Delo in zaposlovanje / usposabljanje za delo, varnost pri delu		129		1.66%

		Delo in zaposlovanje / sindikat		9		0.12%

		Delo in zaposlovanje / trg dela, zaposlovanje, upokojevanje		225		2.89%

		Delo in zaposlovanje / izobraževalni programi za brezposelne		271		3.48%

		Ostalo		2929		37.60%

		Tehnika in znanost / astronomija		11		0.14%

		Evropsko leto kulturne dediščine 2018		455		5.84%

		Akcije TVU 2018

				Ševilo		%

		Učenje in kultura z roko v roki		1,647		21

		Učenje je dobra novica		1,542		20

		Parada učenja - Dan učečih se skupnosti		642		8

		Z učenjem do zdravja		580		9

		Gremo mi zeleno		518		7

		Dan starejših - Čili, zdravi, informirani in dejavni		420		5

		Dan prostovoljstva		194		1

		Planinstvo kot način življenja		145		2

				5,688

		7. št. dogodkov po ciljni skupini: 

		GENERACIJE

		2898		37.2%		01. predšolski otroci in osnovnošolci

		2462		31.61%		02. dijaki in študentje

		3462		44.45%		03. odrasli

		2684		34.46%		04. starejši

		PREBIVALCI

		1,433		18.4%		05. večjih mest

		1,895		24.3%		06. krajev in naselij

		1,840		23.6%		07. podeželja

		POSEBNE SKUPINE

		starši		877		11.26%

		strokovnjaki		776		9.96%

		brezposelni		716		9.19%

		invalidi		445		5.71%

		manjšine		344		4.42%

		podjetniki		263		3.38%

		politiki		153		1.96%

		VSI		3,549		45.56%

		MEDIJI		622		7.99%

		DRUGO		171		2.20%

		6. Prevladujoča ocena obiskovalcev 2018

				N		%

		1. navdušeno		345		58.87%

		2. ugodno		227		38.74%

		3. zmerno		10		1.71%

		5. ne vem, ne morem oceniti		4		0.68%

		4. neugodno		0		0

		SKUPAJ		586		100

		7. Kako ste informirali javnost o svojih dejavnostih v TVU2018?

				Odgovori				Odstotek enot

				N		Odstotek		(kakšen % oseb se je odločilo za posamezno navedbo)

				(število odgovorov)		(izračunan iz števila odgovorov)

		po internetu		479		29.10		81.19%

		ustno		487		29.59		82.54%

		preko katere od izobraževalnih ustanov		175		10.63		29.66%

		po tiskanih medijih		162		9.84		27.46%

		po pošti		98		5.95		16.61%

		po radiu		131		7.96		17.30%

		po televiziji		47		2.86		22.20%

		drugo		67		4.07		11.30%

		SKUPAJ		1646		100

		5. Vaše mnenje o skupnem promocijskem gradivu TVU (1 je najnižja ocena, 5 je najvišja)

				N1		N2		N3		N4		N5		Skupaj				Povprečna oseba

		1. polni plakat (v celoti popisan)		4		5		33		127		326		495				4.55

		2. prazen plakat (nanj možen dotisk oz. dopis)		5		2		23		117		322		469				4.60

		3. papirna kocka		9		13		51		100		192		365				4.24

		4. baloni		14		14		41		85		300		454				4.42

		5. TVU razglednica		13		19		39		95		172		338				4.17

		6. dvostranski letak TVU/Parada ucenja		6		12		48		111		114		291				4.08

		7. enostranski letak TVU		10		11		33		112		135		301				4.17

		8. spletna stran		2		5		31		147		256		441				4.47

		9. spletni koledar prireditev TVU		3		6		33		139		279		460				4.49

		10. Facebook stran TVU		3		4		27		134		222		390				4.46

		5. Vaše mnenje o skupnem promocijskem gradivu TVU (1 je najnižja ocena, 5 je najvišja)

				1				2				3				4				5				SKUPAJ

				N		%		N		%		N		%		N		%		N		%		N		%

		1. polni plakat (v celoti popisan)		4		0.81		5		1.01		33		6.67		127		25.66		326		65.86		495		100

		2. prazen plakat (nanj možen dotisk oz. dopis)		5		1.07		2		0.43		23		4.9		117		24.95		322		68.66		469		100

		3. papirna kocka		9		2.47		13		3.56		51		13.97		100		27.4		192		52.6		365		100

		4. baloni		14		3.08		14		3.08		41		9.03		85		18.72		300		66.08		454		100

		5. TVU razglednica		13		3.85		19		5.62		39		11.54		95		28.11		172		50.89		338		100

		6. dvostranski letak TVU/Parada ucenja		6		2.06		12		4.12		48		16.49		111		38.14		114		39.18		291		100

		7. enostranski letak TVU		10		3.32		11		3.65		33		10.96		112		37.21		135		44.85		301		100

		8. spletna stran		2		0.45		5		1.13		31		7.03		147		33.33		256		58.05		441		100

		9. spletni koledar prireditev TVU		3		0.65		6		1.3		33		7.17		139		30.22		279		60.65		460		100

		10. Facebook stran TVU		3		0.77		4		1.03		27		6.92		134		34.36		222		56.92		390		100

		4. Vaše mnenje o vlogi ACS kot nacionalnega koordinatorja?

		Ocena podpore ACS

				N		%				Povprečna ocena podpore ACS

		1		1		0.35				4.52

		2		1		0.35

		3		18		6.32

		4		93		32.63

		5		172		60.35

		SKUPAJ		285		100

		Podpora, ki naj jo nudi ACS za projekt TVU 2018

				Odgovori				Odstotek enot

				N		Odstotek		(kakšen % oseb se je odločilo za posamezno navedbo)

				(število odgovorov)		(izračunan iz števila odgovorov)

		1. pravočasna opredelitev projekta, jasna in natančna obvestila, napotki in spodbude		261		14.05		72.91

		2. skrb za nadaljnji ravoz projekta, nove zamisli in širitev		221		11.9		61.73

		3. navodila glede tematske obarvanosti TVU		201		10.82		56.15

		4. usklajevanje in konkretno svetovanje izvajalcem in koordinatorjem TVU		173		9.32		48.32

		5. organiziranje sestankov mreže TVU		87		4.68		24.3

		6. medijska promocija in oglaševanje na državni ravni		177		9.53		49.44

		7. pomoč pri vzpostavljanju stikov z mediji		121		6.52		33.8

		8. skrb za pripravo skupnega promocijskega gradiva		182		9.8		50.84

		9. priprava strokovnih gradiv za utemeljevanje kulture vseživljenjskega učenja		111		5.98		31.01

		10. obiskovanje prireditev na krajevni ravni		102		5.49		28.49

		11. skrb za izpeljavo sofinanciranja TVU prek razpisa Ministrstva za šolstvo in šport		138		7.43		38.55

		12. podpora pri iskanju možnosti sofinanciranja TVU iz drugih virov		81		4.36		22.63

		13. drugo (1)		2		0.11		0.56

		14. drugo (2)		0		0		0

		15. drugo (3)		0		0		0

		SKUPAJ		1857		100		518.72

		Število oseb, ki so odgovarjale: 358

		9. Kaj ste želeli doseči z vključitvijo v projekt TVU in v kolikšni meri ste zastavljene cilje dosegli? (označite cilj in ocenite njegovo doseženost - ocena 5 pomeni najvišjo stopnjo doseženosti cilja; možnih je več odgovorov)

		Cilji TVU, ki so jih želeli doseči izvajalci in koordinatorji

				Odgovori				Odstotek enot

				N		Odstotek		(kakšen % oseb se je odločilo za posamezno navedbo)

				(število odgovorov)		(izračunan iz števila odgovorov)

		1. seznaniti najširšo javnost z zamislijo o vseživljenjskem učenju		402		16.86		70.9

		2. spodbuditi radovednost in pozitiven odnos do učenja		405		16.98		71.43

		3. spodbuditi enakovredno obravnavo formalnega, neformalnega, izkustvenega učenja		255		10.69		44.97

		4. seznaniti z možnostmi za učenje		284		11.91		50.09

		5. nuditi svetovanje o izobraževanju/učenju		165		6.92		29.1

		6. vzpostaviti in gojiti stike s potencialnimi učenci		211		8.85		37.21

		7. počastiti učne uspehe		82		3.44		14.46

		8. nadomestiti konkurenčnost med izvajalci (izobraževanja) s sodelovanjem		93		3.9		16.4

		9. promovirati svojo ustanovo ter svoje programe/dejavnosti		446		18.7		78.66

		10. drugo (1)		30		1.26		5.29

		11. drugo (2)		10		0.42		1.76

		12. drugo (3)		2		0.08		0.35

		SKUPAJ		2385		100		420.63

		Število oseb, ki so odgovarjale: 567

		12. Ali boste naslednje leto spet sodelovali?

				N		%

		Da		522		97.57%

		Ne		13		2.43%

		SKUPAJ		535		100

		Medijske objave po letih

		Leto		Število

		1996		163

		1997		623

		1998		457

		1999		600

		2000		820

		2001		1,400

		2002		1,230

		2003		1,284

		2004		1,441

		2005		1,033

		2006		1,439

		2007		1,532

		2008		1,713

		2009		1,815

		2010		1,227

		2011		1,457

		2012		1,780

		2013		2,168

		2014		2,255

		2015		3,000

		2016		2,298

		2017		2,500

		2018		1,627

		Medijske objave 2018

		Vrsta medija		Skupaj

		internet		781

		radio		359

		časnik		210

		drugo		75

		televizija		74

		ni podatka		51

		interno glasilo		50

		revija		18

		novinarska konferenca		7

		agencija (tiskovna, radijska)		2

		Skupna vsota		1627
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Dnevi v uradnem terminu TVU
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Vrste TVU dogodkov:



		



Vsebinsko področje
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Skupne akcije TVU 2018

Število dogodkov



		



Število
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Število medijskih prispevkovNaslov osi



		





		



Odstotek enot
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				TVU 2001		TVU 2002		TVU 2003		TVU 2004		TVU 2005		TVU 2006		TVU 2007		TVU 2008		TVU 2009		TVU 2010		TVU 2011		TVU 2012		TVU 2013		TVU 2014		TVU 2015		TVU 2016		TVU 2017		TVU 2018

		Območni		15		19		22		21		17		21		17		20		24		25		25		30		34		36		35		37		37		35

		Tematski		1		1		5		7		6		7		4		3		2		5		6		8		7		9		9		8		8		8

				16		20		27		28		23		28		21		23		26		30		31		38		41		45		44		45		45		43

		5. Vaše mnenje o skupnem promocijskem gradivu TVU (1 je najnižja ocena, 5 je najvišja)

				1				2				3				4				5				SKUPAJ

				N		%		N		%		N		%		N		%		N		%		N		%

		1. polni plakat (v celoti popisan)		4		0.81		5		1.01		33		6.67		127		25.66		326		65.86		495		100

		2. prazen plakat (nanj možen dotisk oz. dopis)		5		1.07		2		0.43		23		4.9		117		24.95		322		68.66		469		100

		3. papirna kocka		9		2.47		13		3.56		51		13.97		100		27.4		192		52.6		365		100

		4. baloni		14		3.08		14		3.08		41		9.03		85		18.72		300		66.08		454		100

		5. TVU razglednica		13		3.85		19		5.62		39		11.54		95		28.11		172		50.89		338		100

		6. dvostranski letak TVU/Parada ucenja		6		2.06		12		4.12		48		16.49		111		38.14		114		39.18		291		100

		7. enostranski letak TVU		10		3.32		11		3.65		33		10.96		112		37.21		135		44.85		301		100

		8. spletna stran		2		0.45		5		1.13		31		7.03		147		33.33		256		58.05		441		100

		9. spletni koledar prireditev TVU		3		0.65		6		1.3		33		7.17		139		30.22		279		60.65		460		100

		10. Facebook stran TVU		3		0.77		4		1.03		27		6.92		134		34.36		222		56.92		390		100

		Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje

		Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje

		Festival Velenje

		Grafično oblikovanje in ilustracija, Anja Polh s.p.

		Inštitut Integra, Inštitut za razvoj človeših virov, Pisarna za izobraževalne in socialne projekte

		Inštitut Integra, Inštitut za razvoj človeših virov, Pisarna za izobraževalne in socialne projekte

		Invel inkubator za razvoj podjetništva d.o.o.

		Javni zavod Galerija Velenje

		Knjižnica Velenje

		Miha Cojhter Space and design strategy

		Muzej Velenje

		Osnovna šola Antona Aškerca Velenje

		Osnovna šola Gorica Velenje

		Osnovna šola Gustava Šiliha Velenje

		Osnovna šola Livada Velenje

		Osnovna šola Mihe Pintarja Toleda Velenje

		Osnovna šola Nazarje

		Osnovna šola Šalek Velenje

		PUP Velenje d.d.

		Raziskovanje trga in obdelava podatkov, Tadej Oprckal s.p.

		Saša inkubator, družba za podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o.

		Selco servis in izposoja gostinskih aparatov na terenu, Metka Kramberger s.p.

		Turistična kmetija Apat

		Urška Stropnik Šonc - ilustratorka

		Ustanova Fundacija Sadni gozd

		Ustvarjalno vedenje, društvo za promocijo umetnosti, oblikovanja in tehnologije, Mladen Blatnik

		Vrtec Velenje

		Andragoški zavod Maribor, Ljudska univerza

		Astronomsko društvo Orion

		Atelje Maeve

		Botanični vrt Univerze v Mariboru

		Center za mediacijo Maribor

		DOBA

		Dom Danice Vogrinec Maribor

		Dom pod Gorco, družba za bivanjsko oskrbo, d.o.o.

		Dom starejših občanov Tezno , DSO Tezno

		Društvo Joga v vsakdanjem življenju Maribor

		Društvo kadrovskih delavcev Maribora, Lenarta in Slovenske Bistrice

		Društvo Mariborska kolesarska mreža

		Društvo SNOP , Ustvarjalne delavnice Možiček Kopitljaček

		Dušan Donko, društvo za krepitev telesa, uma in duha, Tao In

		Ekonomski institut Maribor d.o.o., Center razvoja človeških virov

		Esperantsko društvo Maribor

		Eurocom d.o.o.

		Evropski kulturni in tehnološki center Maribor, Center eksperimentov Maribor

		Inter-kulturo

		IZUM-Institut informacijskih znanosti

		Klub japonskega mečevanja Maribor

		Kulturno društvo Plesna Izba Maribor

		Kulturno umetniško društvo Coda

		Liljana Jarh, Zgodbe o klopeh in ljudeh

		Mariborska knjižnica

		Marina Kodba, kozmetičarka in zeliščarka

		Metka in Tina, Delavnice zdravja - Naredi sam

		Narodni dom Maribor - Vetrinjski dvor

		Oddelek za pedagogiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru

		Osnovna šola borcev za severno mejo

		Osnovna šola Brezno - Podvelka

		Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor

		Osnovna šola Kungota

		Osnovna šola Malečnik

		Osnovna šola Toneta Čufarja Maribor

		OŠ Bojana Ilicha Maribor

		Plesna dimenzija

		Plesno društvo Sving Maribor, The Swingbrats

		Primož Škoberne, s.p. izobraževanje, svetovanje

		Razvojna agencija Slovenske gorice d. o. o. - PE Izobraževalni center

		Remedios, Zasebna fizioterapija

		Romani Kafenava

		Ropotarnica-središče ponovne uporabe Maribor

		Sadjarska kmetija Skok

		Slovensko društvo Hospic, Območni odbor Maribor

		Sonček - Mariborsko društvo za cerebralno paralizo

		Srednja trgovska šola Maribor

		Štajerska gospodarska zbornica

		Tomaž Plavec

		Turistično informacijski center (TIC) Maribor

		Univerza v Mariboru, Univerzitetna knjižnica Maribor

		Vanja Lebar

		VOOLINA, Mateja Kuhar s.p., Studio BIRKA

		Waldorfska šola Maribor

		Zavod Center Nova, Fima Znanje

		Zavod MARS Maribor

		Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Maribor

		Zdravstveni dom Dr. Adolfa Drolca Maribor, Zdravstveno vzgojni center Maribor (ZVC)

		Znanstveno raziskovalno združenje za umetnost, kulturne in izobraževalne programe in tehnologijo EPE

		Društvo Vita za pomoč po nezgodni poškodbi glave

		Antonija d.o.o.

		Društvo gojiteljev malih živali na Koroškem

		Društvo liga proti Epilepsiji Slovenije

		Društvo študentov invalidov Slovenije

		Društvo Veronika za asistenco možgansko poškodovanim osebam in družinam

		Herbalife

		Judo klub Sokol

		Kud Gallina

		Novi Paradoks, Slovensko društvo za kakovost življenja

		Osnovna šola Litija podružnična šola Polšnik

		Pozitivčki d.o.o., Razvoj miselnih orodij

		Tita Marija Guček

		Zavod Eksista, zavod za socialno ter družbeno vključevanje oseb

		Zavod Mojre

		Zavod VitaZen

		Društvo Anbot Piran

		Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje

		Andragoški zavod Maribor, Ljudska univerza

		Antika Knjigarna-Antikvariat

		BC Naklo- Srednja šola

		Društvo Vita za pomoč po nezgodni poškodbi glave

		Izobraževalni center Geoss d.o.o., IC Geoss

		Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana, Cene Štupar - CILJ

		Knjižnica Šmarje pri Jelšah

		Kulturno društvo Sejalec umetnosti, KD Sejalec umetnosti

		Literarna skupina DU Litija

		Ljudska univerza Ajdovščina

		Ljudska univerza Jesenice

		Ljudska univerza Koper, Universita popolare Capodistria

		Ljudska univerza Kranj, center za izobraževanje in kulturo, Ljudska univerza Kranj

		Ljudska univerza Krško

		Ljudska univerza Murska Sobota, Zavod za permanentno izobraževanje

		Ljudska univerza Nova Gorica

		Ljudska univerza Rogaška Slatina

		Ljudska univerza Šentjur

		Ljudska univerza Škofja Loka

		Osnovna šola Dobje-vrtec Dobje

		Osnovna šola Dobravlje POŠ Skrilje

		Osnovna šola Dobravlje POŠ Vipavski Križ

		Osnovna šola Dobravlje, Podružnica Črniče

		Osnovna šola Dobrova

		Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova

		Osnovna šola Jurija Vege Moravče

		Osnovna šola Loka Črnomelj

		Osnovna šola Marjana Nemca Radeče

		Osnovna šola Otlica

		Osnovna šola Tončke Čeč Trbovlje

		Osnovna šola Žalec

		Osnovna šola Žužemberk, Podružnična osnovna šola Dvor

		Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria

		OŠ Dobravlje

		OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica

		OŠ Jurija Dalmatina Krško

		OŠ Neznanih talcev Dravograd

		OŠ Zadobrova

		Papilot - dnevni center za starejše

		POŠ Črneče

		POŠ Libeliče

		POŠ Ojstrica

		POŠ Trbonje

		Pošta Slovenije

		Razvojno izobraževalni center Novo mesto

		Slovenski šolski muzej

		Smeri, izobraževanje, svetovanje in razvoj, d.o.o.

		Srednja ekonomska šola Maribor

		Šent Postojna

		Šolski center Celje

		Šolski center Kranj

		Šolski center Slovenske Konjice - Zreče

		Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno

		UPI - ljudska univerza Žalec

		UTŽO Ilirska Bistrica

		VITRA, Center za uravnotežen razvoj Cerknica

		Vivapen

		Zavod RS za zaposlovanje, Centralna služba

		Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj, ZIK Črnomelj

		Zavod za raziskave, izobraževanje in trajnostni razvoj - Zavod ZRI, Zavod ZRI Celje

		Zavod Znanje Postojna, javni zavod, Ljudska univerza Postojna

		Zveza kulturnih društev Lendava, ZKD Lendava

		Idrijsko-cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija, ICRA d. o. o. Idrija

		Arhitekturni nasvet

		Center za idrijsko dediščino - Geopark Idrija

		Dom upokojencev Idrija d.o.o.

		Društvo godbenikov Cerkno

		Društvo prijateljev mladine Cerkno

		Društvo za promocijo in zaščito idrijskih jedi

		JSKD - Območna izpostava Idrija

		Lokalna turistična organizacija Laufar Cerkno, LTO Laufar Cerkno

		Mladinski center Idrija

		Občina Idrija

		Planinsko društvo Idrija

		Rdeči Križ Slovenije, Območno združenje Idrija

		Športno društvo Pedal

		Varstveno delovni center Idrija - Vrhnika

		Zdravstveni dom Idrija

		Agencija LARS, Zavod za kulturo, izobraževanje in svetovanje, Cerkno

		AstroKaktus d.o.o.

		Center za zunanjo ureditev d.o.o.

		Dom Tisje

		Društvo diabetikov Litija in Šmartno

		Društvo Lila (Litijski likovni atelje)

		Društvo podeželskih žena Gabrovka

		Društvo podeželskih žena in deklet Polšnik

		Društvo šola zdravja Osrednja Slovenija

		Društvo upokojencev Litija

		Glasbena šola Litija-Šmartno

		Izdelovanje unikatnega nakita in keramike - Barbara Dacar

		Izobraževalne storitve, Barbara Grintal, s.p.

		Javni zavod Bogenšperk

		Klub litijskih in šmarskih študentov (KLIŠE)

		Knjižnica Litija

		Mestni muzej Litija

		Mladinski center Litija

		Razvojni center Srca Slovenije

		SP, storitve in posredovanje v prometu z nepremičninami, Peter Seljak s. p.

		ŠD Dole pri Litiji, Oglarska dežela Dole

		Tenis klub AS

		Turistično društvo Polšnik

		Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija - Šmartno(U3)

		Valvasorjeva konjenica

		ZLHT - Regionalni center NVO

		"Cooperativa di solidarieta´ Lautari", Podružnica Koper

		Barbara Raimondi s.p.

		Društvo zdrav podjetnik

		Klub študentov občine Koper

		Krizni center za otroke in mladostnike - Marelična hiša

		Plesni klub Soy Cubano

		Primorsko svetovalno središče

		Skupnost New Prevent (Društvo Svit)

		Zavod NORA, center sod

		Agencija LARS, Zavod za kulturo, izobraževanje in svetovanje, Cerkno

		Aleksandra Vrbančič s.p.

		Andreja Ivanič s.p.

		ANT d.o.o. Ljubljana

		Barron d.o.o.

		Branka Snoj odvetnica

		Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana

		Chiara B. d.o.o.

		Četrtna skupnost Jarše

		Četrtna skupnost Posavje

		Dantea, Daniela Ruzzier Tajić, s.p.

		Dom starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik

		DVA DVE, poučevanje slovenskega jezika in lektoriranje, Katja Višnjić Škrabec, s.p.

		Fenja Borštnar s.p.

		Inštitut za spontana gibanja

		iTehLab, informacijske tehnologije, d.o.o.

		Izobraževalne in svetovalne storitve, Marta Žagar Kopitar s.p.

		Izobraževalne storitve Kristina Milanovski Brumat s.p.

		Izobraževanje Jelica Bregar s.p.

		Katja Pahler Šteharnik s.p.

		Lumiral, Lucija Lučić, s.p.

		Mestna zveza upokojencev, Dnevni centri aktivnosti za starejše (DCA)

		Mestno društvo gluhih Ljubljana

		MM s.p.

		Monika Povše s.p.

		Muzej novejše zgodovine Slovenije

		Osnovna šola Franca Rozmana Staneta

		Osnovna šola Mirana Jarca

		OŠ Danile Kumar

		PAPILOT Zavod za vzpodbujanje in razvijanje kvalitete življenja

		Poučevanje in lektoriranje, Urban Batista s.p.

		Poučevanje in lektoriranje, Vesna Nagode s. p.

		Slovensko združenje za pomoč pri demenci - Spominčica, Alzheimer Slovenija

		Študijsko-raziskovalni center za družino

		TanjaRa., izobraževalne storitve, s.p.

		Veles, Agrarno umetniško društvo

		Vodene vadbe Marjeta Ilc s.p.

		Vrtec Jarše

		Vrtec Jelka

		Vrtec Kolezija

		Vrtec Miškolin

		Zavod PAF design kulture

		Zavod za oskrbo na domu Ljubljana

		Zavod Zola

		Zdravi odnosi Tinkara Filač s.p.

		Zoopi Zavod za otrokom in okolju prijazno igro

		Center za socialno delo Radlje ob Dravi

		CSD Ravne na Koroškem

		CUDV Črna na Koroškem

		Čarnica, Ozka ulica 1, Bojana Vranjek s.p.

		Dom Hmelina, Dom za starejše občane, d.o.o.

		Druga osnovna šola Slovenj Gradec

		Društvo Ajda

		Društvo klekljaric Koroške, sekcija Dravograd

		Društvo POVOJČEK

		Društvo za realitetno terapijo

		Društvo za trajnostni razvoj Slovenije - TRS

		Ekološko društvo Slovenj Gradec

		Glasbena šola Slovenj Gradec

		Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi

		Javni zavod za turizem in šport Spotur Slovenj Gradec

		Knjižnica Dravograd

		Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec

		Knjižnica Radlje ob Dravi

		Koroška galerija likovne umetnosti Slovenj Gradec

		Koroški dom starostnikov Slovenj Gradec

		Koroški pokrajinski muzej

		Kulturno društvo Gradišče

		Kulturno društvo Paški Kozjak

		Območno združenje RK Slovenj Gradec

		Ozara Slovenija, nacionalno združenje za kakovost življenja - enota Slovenj Gradec, dnevi center

		Planinsko društvo Slovenj Gradec

		Planinsko društvo Velenje - Planinska sekcija pilates Dolič

		Posodobi.se

		Prva Osnovna šola Slovenj Gradec

		Simona Večko s.p.

		ŠCSG Višja strokovna šola Slovenj Gradec

		Šolski center Slovenj Gradec - Gimnazija Slovenj Gradec

		Šolski center Slovenj Gradec - Srednja zdravstvena šola Slovenj Gradec

		Šolski center Slovenj Gradec - Srednje šole Slovenj Gradec in Muta

		Športno društvo Kozjak - Špik

		Športno društvo Sele-Vrhe

		Višja strokovna šola Slovenj Gradec

		VVZ Slovenj Gradec - enota Celjska

		VVZ Slovenj Gradec - enota Maistrova

		VVZ Slovenj Gradec - enota Mislinja

		VVZ Slovenj Gradec - enota Pameče

		VVZ Slovenj Gradec - enota Podgorje

		VVZ Slovenj Gradec - enota Šmartno

		Zavod RUJ - center za izobraževanje, usposabljanje in rehabilitacijo Velenje

		Zavod Slokva

		Zdravstveni dom Slovenj Gradec

		ZDUS program "Starejši za starejše" (Koroška)

		Zveza Sonček - enota Center Sonček Ivančica

		TD Ostrovrharji - Sekcija vinogradnikov Zagrad

		Center za varstvo in delo Golovec Celje - enota Radeče

		Čebelarsko društvo Radeče

		Društvo Anbot Piran

		Društvo kmečkih žena Arnika

		Društvo lastnikov gozdov Sopota-Laško

		Društvo Ozara

		Društvo univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica

		Društvo upokojencev Radeče

		Dušanka Skoporc Zavrl

		Feliks Korbar-mlekarstvo in sirarstvo

		Folklorno društvo Brusači Radeče

		Glasbena šola Laško - Radeče

		Gledališko društvo Radeče

		Gostilna in pizzerija Oštirka, TRC SAVUS Radeče

		Hortikulturno društvo Radeče

		Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Laško

		KD Godalni orkester Strunikat Radeče

		Klub Čarodej

		Kmetija Abram

		Kmetija Gnidica

		Kmetija Štupar

		Kmetija Žabkar Anton

		Kulturno društvo Svibno, sekcija Ljudski pevci iz Svibnega

		Matej Ključevšek

		Mizarstvo Kos, Jože Kos s.p.

		Monika Rugole Ravnikar

		Nogometni klub Radeče Radeče

		Osnovna šola Marjana Nemca Radeče

		Osnovna šola Marjana Nemca Radeče, podružnična šola Svibno

		Planinsko društvo Radeče

		PORP Radeče

		Prevzgojni dom Radeče

		Rainer kozmetika d.o.o.

		Sadjar d.o.o.

		Srednja šola Sevnica - Šolski center Krško-Sevnica

		ŠK Od vznika do evra

		Šolski center Slovenske Konjice - Zreče

		URHI, Damjana Urh, s.p.

		Vrtec Radeče

		Zavod Obilje - Robi Špiler s.p.

		Zavod za gozdove Slovenije

		Zdravstveni dom Radeče

		ZŠAM Radeče

		Gea osebne storitve, Sergeja Javornik s.p.

		Andreja Kovačević, s.p.

		C.D.S. Karma, Bioenergetsko zdravljenje in izobraževanje dr. Drago Smiljanić

		Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah

		Comshop d.o.o.

		Čebelarska družina Šmarje pri Jelšah

		Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah

		Društvo Big Band Šmarje pri Jelšah

		Društvo gluhih in naglušnih Celje

		Društvo Godba Orlica

		Društvo godbenikov Šmarje pri Jelšah

		Društvo kmetic Ajda

		Društvo Obrtniški moški pevski zbor Šmarje pri Jelšah

		Društvo TAO

		Društvo vinogradnikov in kletarjev Trta Šmarje pri Jelšah

		Društvo za razvoj interpretacije dediščine, turizma in umetnosti Legende, Kulturno društvo Legende

		Fizioart, Fizioterapija Vesna Tajnšek, s.p.

		Frizerski salon Pri Minki

		Glas Citer, poučevanje citer in nastopanje, Jasmina Levičar s.p.

		Glasbena šola Avsenik

		Glasbena šola Rogaška Slatina

		Irena Franić, s.p.

		JSKD Območna izpostava Šmarje pri Jelšah

		JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, enota Ciciban Šentvid

		JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, enota Livada Šmarje pri Jelšah

		JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, enota Mavrica Mestinje

		JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, enota Sonček Šmarje pri Jelšah

		Kino Šmarje pri Jelšah

		Knjižnica Bistrica ob Sotli

		Knjižnica Kozje

		Knjižnica Lesično

		Knjižnica Podčetrtek

		Krajevna organizacija Rdečega križa Bistrica ob Sotli, KORK

		KUD Vekoslav Strmšek Kristan Vrh

		Kulturno društvo Bistrica ob Sotli

		Kulturno društvo Zibika

		Kulturno umetniško društvo Lun"ca

		Literarno društvo Sončnica Rogaška Slatina

		Mladinski kulturni klub Netek

		Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli, Klub Metulj

		Mrežni podjetniški inkubator Vrelec d.o.o.

		Muzej baroka Šmarje pri Jelšah

		NLP Center, Gaber Marolt s.p.

		Občina Bistrica ob Sotli

		Občina Šmarje pri Jelšah

		Območna obrtno podjetniška zbornica Šmarje pri Jelšah

		Območnega združenja Rdečega križa Šmarje pri Jelšah

		Osnovna šola Bistrica ob Sotli

		Osnovna šola Šmarje pri Jelšah

		Planinsko društvo Šmarje pri Jelšah

		Platforma 8

		Plesna šola Zvončica, Renata Slapnik, s.p.

		Psihosoma Celostna obravnava duševnosti in telesa

		Razvojna agencija Sotla

		Sredina skupina za zdrav način življenja

		ŠK: Kozmetika iz domače kuhinje

		ŠK: S čebelo od cveta do meda

		ŠK: Šola zeliščarstva

		Šolski center Rogaška Slatina

		Športno društvo Bistrica ob Sotli - Kolesarska sekcija ORANS

		Študijski krožek Beremo z Manco Košir

		Študijski krožek Prisedi, ti zgodbo povem

		Študijski krožek Svet pred domačim pragom

		Tanja Turnšek, Center za kakovost življenja

		TIC Šmarje pri Jelšah

		Turistično društvo Skriti biser Sladka Gora

		Turistično in kulturno društvo Naše gore list, Ljubljana

		Unikatni nakit Mateja

		Univerza za tretje življenjsko izobraževanje pri Knjižnici Šmarje pri Jelšah

		VDC Šentjur, Enota Šmarje pri Jelšah

		Zavod Vita, zavod za zdravo življenje

		Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec

		Zveza društev upokojencev "Kozjansko"

		Župnija Sv. Peter na Kristan Vrhu

		Župnija Šmarje pri Jelšah

		Arimet - Storitve šivanja, računovodstva in svetovanja, Mira Velkavrh s.p., Arimet, Mira Velkavrh s.p.

		B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o.

		Črešnik d.o.o., Medvode

		Darja Rant, Klobbka- unikatne tekstilije

		Društvo upokojencev Medvode, DU Medvode

		Društvo Vseživljensko učenje

		Društvo za pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju - Barka, Društvo Barka

		Erika Štruc, Čiple Erika

		GARE, Društvo ljubiteljev starin, Društvo GARE

		Izobraževalne storitve, Petra Blažič, s.p., Petra Blažič, s.p.

		Javni zavod za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode, Javni zavod Sotočje Medvode

		KADIS, kadrovsko izobraževalni inženiring, d.o.o., KADIS d.o.o.

		Kleindienst, Poslovno svetovanje, Branko Kleindienst, s.p.

		Klekljarsko društvo Deteljica Gorenja vas

		Klemen Markelj, samozaposlen v kulturi, instrumentalist, Klemen Markelj

		Klin, poslovno svetovanje, gradbeni inženiring in nadzor, Tadeja Trojar Jan, s.p.

		Knjižnica Medvode

		Kralj Elvira

		KUD Oton Župančič Sora

		Kulturno društvo Godba Medvode , Godba Medvode

		Kulturno društvo Hiša čez cesto, Hiša čez cesto

		Kulturno društvo Jakoba Aljaža

		Kulturno umetnipško društvo Fofité, KUD Fofité

		Kulturno umetniško društvo JaReM, KUD JaReM

		Kulturno umetniško društvo LUFT, KUD LUFt

		Kulturno umetniško društvo Pirniče, KUD Pirniče

		Kulturno umetniško društvo Zbilje, KUD Zbilje

		Marjetka Žebovec, samozaposlena v kulturi

		Me Vi Art Društvo kreativnih dejavnosti, Me Vi Art Dkd

		Metka Budinek, Kvačkanje

		Notranjski ekološki center Cerknica, NEC Cerknica

		Občina Medvode

		Osnovna šola Medvode, OŠ Medvode

		Osnovna šola Pirniče, ŠO Pirniče

		Osnovna šola Preska, OŠ Preska

		Paperino, trgovina in storitve, Škofja Loka, d.o.o. , Paperino, d.o.o.

		Papilot, zavod za vzpodbujanje in razvijanje kvalitete življenja

		Pavlovič Stanislav , StenziArt

		Prostovoljno gasilsko društvo Zbilje, PGD Zbilje

		Slikopleskarstvo in ostale storitve Jaka Masterl s.p., Jaka Masterl s.p.

		Sonja Porenta

		Svetovanje in marketing, Branka Ahčin, s.p., Branka Ahčin, s.p.

		Tatjana Primc, Copati Tatjana

		Tina Rozman

		Turistična zveza Medvode

		TV Medvode, Kabelska televizija Medvode

		Vrtec Medvode

		Založba Malinc Aleš Cigale s.p, Založba Malinc

		Zavod Za dialog, Za dialog

		Združenje umetnikov Škofja Loka

		Andreja Jamšek

		BOBRI IZOBRAŽEVANJE BRIGITA LEBAN S.P.

		CASTOR RANČ

		Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava, CIRIUS Vipava

		Čipkarna Saša

		DAM-FEST TRŽENJE IZDELKOV IN STORITEV DAMJAN ČOHA

		Dnevni center ŠENT Ajdovščina

		Društvo MOST - Univerza za tretje življenjsko obdobje Ajdovščina

		DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE SKRILJE

		Društvo Sožitje Ajdovščina - Vipava

		Društvo upokojencev Ajdovščina

		Fizioterapija Mozaik

		Hiša Malorca Ajodvščina, Škofijska Karitas Koper

		Hiša sadeži družbe

		Javni sklad republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Ajdovščina

		Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina

		KS Črniče

		KS Dobravalje

		KS Lože

		KS Planina

		MARČELA ČERMELJ S.P.

		Medobčinsko društvo prijateljev mladine Ajdovščina

		Mladinski center in hotel Ajdovščina

		Občina Ajdovščina

		Območna obrtna zbornica Ajdovščina, OOZ Ajdovščina

		Območno združenje Rdečega križa Ajdovščina

		Olga Ličen s.p.

		OSNOVNA ŠOLA ČRNI VRH

		Osnovna šola Danila Lokarja

		OSNOVNA ŠOLA DRAGA BAJCA VIPAVA

		OŠ Šturje

		Otroški vrtec Ajdovščina

		Pilonova galerija Ajdovščina

		PLANINSKO DRUŠTVO AJDOVŠČINA

		Psihološko svetovanje tina avbar s.p.

		Razvojna agencija ROD

		Srednja šola Veno Pilon

		Šahovsko društvo Čaven Ajdovščina

		Taša Turk

		Turistično informacijski center Ajdovščina

		Varstveno delovni center Ajdovščina - Vipava, Enota Ajdovščina

		Zavod Vipavski križ

		Zavod za šport Ajdovščina

		Zavod za turizem TRG Vipava

		Zdravstveni dom Ajdovščina

		Zuljan Nina - slikarka

		Astrološki inštitut

		Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevž Langus, DE VDC Jesenice

		Comett domovi d.o.o., podružnica Dom Viharnik

		Človekoljubno dobrodelno društvo UP Jesenice

		Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice

		Društvo Prvi korak

		Društvo upokojencev Bled

		Društvo upokojencev Gorje

		Društvo upokojencev Javornik - Koroška Bela

		Društvo upokojencev Jesenice

		Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica

		Glasbena šola Jesenice

		Gledališče Toneta Čufarja Jesenice

		Gornjesavski muzej Jesenice

		JSKD OI Jesenice

		MAJ SVETOVANJE, izobraževanje o kulturi življenja v energiji, d.o.o

		Medikoel d.o.o.

		Občina Jesenice, Svet za preventivo in varstvo v cestnem prometu

		Občinska knjižnica Jesenice

		Osnovna šola Koroška Bela

		Osnovna šola Poldeta Stražišarja

		Partizan Jesenice, Društvo za rekreacijo in telesno vzgojo

		Radio Triglav

		RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske

		Srednja šola Jesenice

		TIC Jesenice

		Vrtec Jesenice

		Zavod Jelša - Center za izobraževanje, usposabljanje in rehabilitacijo

		Zavod sv. Martina

		Zavod za šport Jesenice, Mladinski center Jesenice

		Zdravstveni dom Jesenice

		Andragoško društvo Morje - Univerza za tretje življenjsko obdobje Izola

		Center dnevnih aktivnosti za starejše občane Koper

		Center za kulturo, šport in prireditve Izola

		Center za lažje učenje in življenje - Freestyle učenje

		Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan

		DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor, Višja strokovna šola Doba Maribor

		Društvo Histrion, muzej Parenzana

		Društvo ljubiteljev kulturne in naravne dediščine \"Anbot\" Piran

		Društvo Pristan - Univerza za tretje življenjsko obdobje U3

		Dušan Pavlica

		Fotostudio, Zdenko Bombek

		Iris Dragar s.p.

		Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - OI Izola

		Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - OI Piran

		Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Koper

		Kim Glavina

		Konekton d.o.o

		Kosovelova knjižnica Sežana

		Kosovelova knjižnica Sežana, Enota Knjižnica Hrpelje - Kozina

		Kosovelova knjižnica Sežana, Enota Knjižnica Divača

		Kosovelova knjižnica Sežana, Enota Knjižnica Komen

		Ljudska univerza Sežana

		Mandrač, Graffit Line, d. o. o.

		MEHATRONA, zavod za izobraževanje Koper

		Mestna knjižnica Izola, Biblioteca civica di Isola

		Mestna knjižnica Piran, Biblioteca civica Pirano

		Milena Malečkar

		Nisa Morin

		Obalna sindikalna organizacija - KS 90

		Obalni dom upokojencev Koper, ODU Koper

		Obalno društvo za kadrovsko dejavnost Koper

		Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria

		Papilot - Zavod za vzpodbujanje in razvijanje kvalitete življenja, Ljubljana, Organizacijska enota Koper

		Peter Mejak

		Radio Capris d.o.o.

		RAVIS, računalniške storitve, Darij Olenik s.p.

		RKS-Območno združenje Koper, CRS- Associazione territoriale di Capodistria

		Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Koper

		Tamara Kemper

		Teozofsko društvo v Sloveniji, krog Koper - Loža Surya

		TIC Koper

		Varstveno delovni center Koper, Enota Koper

		Varstveno delovni center Koper - enota Izola

		Varstveno delovni center Koper - enota Markovec

		Vrtnarstvo Moretini proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.

		Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Območna služba Koper, Urad za delo Koper

		Zavod za prestajanje zaporne kazni Koper

		Zdravstveni dom Izola

		Agencija LARS Cerkno

		Alenka Lanz s.p.

		Alternativno zdravljenje, Zlata Vrata, Jolanda Goričan s.p.

		Alteršola, Iris Šober s.p.

		B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o.

		Biotehniški center Naklo

		BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj

		Dom starejših občanov Preddvor

		Društvo Amnesty International Slovenije

		Društvo paraplegikov Gorenjske

		Društvo Sorško polje, približajmo se naravi

		Društvo Svetlin - društvo za osveščanje o zdravem življenju in sožitju z naravo

		Društvo Šola zdravja

		Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije

		Društvo za širjenje obzorij in duha Prisluhni si

		Esenca, Nataša Kern s.p.

		Esperantsko društvo Ljubljana

		Gimnazija Kranj

		Glasbena šola Kranj

		Gorenjski muzej Kranj

		Igralnica TIA, terapije in aktivnosti, Tina Kocjan s.p.

		ISIC Slovenia

		Janez Logar s.p.

		Klub lokostrelcev Kranj

		Kovinostrugarstvo Rozman Aleš s.p

		Kranjski vrtci

		KUD LEYLI

		KUPA komunikacije Biserka Povše Tašić s.p.

		Maran d.o.o., Maretov ranč turistična kmetija

		Mateja Tuta s.p.

		Mestna knjižnica Kranj

		Prešernovo gledališče Kranj

		Sitar Benjamin s.p.

		Slovenska fundacija za UNICEF

		Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov "Tačke pomagačke"

		Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola, Šolski center Kranj

		Srednja tehniška šola, Šolski center Kranj

		Strokovna Gimnazija, Šolski center Kranj

		Suhomontažne stortive v gradbeništvu Marko Dobnikar s.p.

		Svet gorenjskih sindikatov

		ŠENT - slovensko združenje za duševno zdravje -ŠENT Kranj

		Šolski center Kranj

		Šolski center Kranj - Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola

		Šolski center Kranj - Višja strokovna šola

		Trojina zavod za uporabno slovenistiko

		Varstveno delovni center Kranj

		Viljem Grošelj s.p.

		Zavod RAKMO

		Zavod RS za varstvo narave - območna enota Kranj

		Zavod UP, zavod za upravno poslovanje

		Zavod zaposli se

		Zveza Sonček so.p.

		Žaga Ogrinec Simon Ogrinec s.p.

		Župnijska Karitas Kranj - Šmartin

		Društvo gluhih in naglušnih Posavje Krško, Enota Krško

		Društvo upokojencev Krško

		Društvo za cerebralno paralizo sonček Posavje, Center Sonček Krško - Enota VDC Sonček

		Ekonomska in trgovska šola Brežice

		GEN enegrija, d.o.o.

		Gimnazija Brežice

		Inštitut za svobodo oblačenja Brestanica

		Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, območna izpostava Krško

		Klub posavskih študentov

		Knjižnica Brežice

		KOSTAK d.d.

		kštm sevnica

		Mladinski center Krško

		Osnovna šola Bistrica ob Sotli

		Osnovna šola Brežice

		Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško

		Osnovna šola Leskovec pri Krškem

		Ozara Slovenija - Nacionalno združenje za kakovost življenja, Enota Sevnica

		Posavski muzej Brežice

		Šolski center Krško Sevnica Srednja poklicna in strokovna šola Krško

		Valvasorjeva knjižnica Krško

		Vrtec Krško

		Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, ZPTM Brežice

		Zdravstveni dom Krško

		Zdravstveni dom Sevnica

		Zveza prijateljev mladine Krško

		Atharia, družba za produkcijo in založništvo družabnih iger, d.o.o.

		Biotehniška šola Rakičan

		Center Sonček Murska Sobota

		Center za socialno delo Murska Sobota

		Čustvena svoboda, Cvetka Horvat s.p.

		DOSOR dom starejših občanov d.o.o.

		Društvo - Univerza za tretje življenjsko obdobje Murska Sobota

		Društvo gluhih in naglušnih Pomurja

		Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije

		Društvo starodobnikov - ljubiteljev starih koles "Dimek" Beltinci

		Ekonomska šola Murska Sobota, Srednja šola in gimnazija

		Ekonomska šola Murska Sobota, Višja strokovna šola

		Fotoklub Murska Sobota

		Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

		Gimnazija Murska Sobota

		Hiša Sadeži družbe, Slovenska filantropija, Murska Sobota

		Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Murska Sobota

		Klub prekmurskih študentov

		KORK Lipovci

		Kulturno društvo Kobilje

		Kulturno društvo Lipovci

		Kulturno društvo Petőfi Sándor Čentiba

		Laurus - pilates studio, Simona Kolarič s.p.

		Likovno društvo Gornja Radgona

		Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Murska Sobota

		Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota, MIKK

		Občina Beltinci

		Osnovna šola Beltinci

		Osnovna šola I Murska Sobota

		Osnovna šola IV Murska Sobota

		OZARA Slovenija Nacionalno združenje za kakovost življenja, Enota Murska Sobota

		Ozara, storitveno in invalidsko podjetje d.o.o.

		Papilot, Zavod, enota Murska Sobota

		Paradajz, d. o. o.

		Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota

		Pomurski tehnološki park, d.o.o.

		Prijlika- društvo za spodbujanje socialnega, ekološkega in trajnostno naravnanega razvoja

		Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan, RIS Dvorec Rakičan

		Razvojna agencija Sinergija d.o.o.

		SGP Pomgrad

		Shotokan karate-do klub Cankova

		Sonček - Pomursko društvo za cerebralno paralizo

		Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota

		Srednja zdravstvena šola Murska Sobota

		Svetovalno središče Murska Sobota

		Ustanova lokalna razvojna fundacija za Pomurje

		Večetično kulturno, izobraževalno, turistično in športno društvo Bakovci

		Vrtec Beltinci

		Vrtec Ljutomer

		Vrtec Murska Sobota

		Vrtec Turnišče

		Zavod PIP - Europe Direct Murska Sobota

		Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Murska Sobota

		Zavod sv.Cirila in Metoda, OE Dom Janka Škrabana

		Zavod za socialni razvoj Murska Sobota, ZSR

		ZRP Pomelaj z.o..o

		Zveza kulturnih društev Lendava, ZKD Lendava

		Železničarsko Esperantsko društvo

		Društvo Šola zdravja

		ALKIMIJA Osebno in poslovno svetovanje in nega telesa, Nataša Benedejčič s.p.

		BABILON, jezikovne storitve, Vanja Spačal s.p.

		BRAINOBRAIN SLOVENIJA Tedea, inovativno izobrazevanje d.o.o.

		Center za dnevne aktivnosti starejših Šempeter

		Dejavnosti za izboljšanje kvalitete življenja Mateja Kodermac s.p.

		Društvo GO Spominčica za pomoč pri demenci Severnoprimorske regije

		Društvo UNITRI Nova Gorica

		Društvo upokojencev Nova Gorica

		Društvo upokojencev Solkan

		Društvo upokojencev Šempeter

		Društvo upokojencev Vrtojba

		Društvo žena in deklet Šempeter

		Društvo žena in deklet Trnovo

		Društvo žensk Žbrinca

		e-Hiša, novogoriška hiša poskusov

		Enota Dnevni center ŠENT Šempeter pri Gorici

		Foto klub Nova Gorica

		Glasbena šola Nova Gorica

		GO folk-Balfolk Gorizia & Nova Gorica

		GO-Tv d.o.o.

		Goriška knjižnica Franceta Bevka

		Goriški literarni klub Govorica

		Goriško gimnastično društvo

		Goriško osteološko društvo

		In-Situ Executive Linguistic And Coaching Services Ltd

		Karierni center - Univerza v Novi Gorici

		Komunala Nova Gorica d.d.

		Mahle Letrika d.o.o.

		Majdin gaj Majda Blažič s.p.

		Makedonsko kulturno društvo Ohridski biseri

		Martina Leban Errico s.p.

		Mestna občina Nova Gorica, Kabinet župana

		Mojca Valič

		OŠ Milojke Štrukelj

		OŠ Miren

		Planinsko društvo pošte in telekoma – planinska skupina PT Nova Gorica

		Plezalna šola Peter Mrak s.p.

		Radio Robin d.o.o.

		Radivoj Prekić

		SKD Sloga Nova Gorica

		Univerza v Novi Gorici

		Varstveno delovni center Nova Gorica

		Visoka šola za umetnost

		Vrtec Nova Gorica

		Walfdorfski vrtec Kresnica

		Za hec - društvo za razvijanje idej

		Zasebni zavod Energijske poti Tolmin

		Zavod Ažmurk

		Zavod Masovna

		Zavod Nefiks

		Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica

		Združenje grafologov Slovenije

		Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov

		Zega Loredana

		Center interesnih dejavnosti

		Center Sonček Ptuj

		Darvita vadba, izobraževanje in svetovanje za Zdravje, osebno rast in kakovost življenja

		Društvo kmečkih žena Ormož

		Gimnazija Ormož

		Gimnazija Ptuj

		Glasbena šola Ormož

		Javna razvojna agencija občine Ormož

		Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, območna izpostava Ormož

		Klub ormoških študentov

		Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož

		Knjižnica Ivana Potrča Ptuj

		Komunalno podjetje Ormož

		Likovno kulturno društvo Ormož

		Ljudska univerza Ptuj

		Media plus s.p.

		Osnovna šola Miklavž pri Ormožu

		Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož

		Prosvetno društvo J. Trstenjak Hum

		Radio Prlek

		Rdeči križ Slovenije Območno združenje Ormož

		Splošna knjižnica Ljutomer

		Vesna Žerjav - nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji

		Vzgojno izobraževalni zavod Vrtec Ormož

		Zasebni zavod KTV Ormož

		Zdravstveni dom Ormož

		CUDV Matevža Langusa Radovljica, Varstveno delavni center

		Čebelarsko društvo Radovljica

		Društvo Notranji dotik, Društvo za harmonijo življenja

		Društvo za osebno in duhovno rast Magičnost gibanja

		Genera SI d.o.o.

		Knjižnica A. T. Linharta

		Kulturno umetniško društvo Teater za vse

		Maj svetovanje d.o.o.

		Masaža Sandra Rebek Gašperšič s.p.

		Masažni salon Rožca

		Muzeji radovljiške občine

		Naravoslovno društvo Bled

		Šentgor Radovljica

		Teta Pehta, center za bioresonanco in naravno zdravljenje

		Triglavski narodni park, Info središče Triglavska roža

		Waldorfski vrtec in šola OE Gorenjska

		Zavod za kulturo Bled

		Zavod za turizem Radovljica

		AM-AM trgovina in mesnica

		AZA + d.o.o, računovodske storitve, davčno in poslovno svetovanje

		Bellisima kozmetične storitve, Karmen Cehner, s.p

		Bellisima kozmetične storitve, Karmen Cehner, s.p

		Bio kmetija Janina, Albin Šrimpf s. p.

		Časopis OKO

		Delavska hranilnica, agencija Rogaška Slatina

		Dom upokojencev Ptuj

		Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah

		Društvo ljubiteljev likovne ustvarjalnosti Mavrica Rogaška Slatina

		Društvo kmečkih žena Rogatec

		Društvo kmetic Gaja

		Društvo za razvoj interpretacije dediščine, turizma in umetnosti Legende

		Glasbeno društvo Kristali Rogaška Slatina

		III. osnovna šola Rogaška Slatina

		Interflex, d.o.o

		Iztok Herič IKO, fotografiranje

		Javni zavod otroški vrtec Šmarje pri Jelšah

		Javni zavod turizem Rogaška Slatina

		JVIZ I. OŠ Rogaška Slatina

		JVIZ II. osnovna šola Rogaška Slatina

		Kino Rogaška Slatina, Tobija Medved s. p.

		Kmetijska zadruga Šmarje pri Jelšah

		Knjižnica Rogaška Slatina

		Ljudska univerza Celje

		Medicina dela Rogaška slatina

		Mestna krajevna skupnost Rogaška Slatina

		Mladinski center Rogaška Slatina

		Območna obrtno-podjetniška zbornica Šmarje pri Jelšah

		Osnovna šola Kozje

		Pegazov dom Rogaška Slatina

		Planinsko društvo Vrelec Rogaška Slatina

		Podoba - Matija Kvesić s.p.

		Prah, izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje d.o.o.

		Pučko otvoreno učilišče Krapina

		Razvojna agencija Sotla

		Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica

		Realka, Jasna Colnerič, s.p.

		Speculo, kozmetične storitve d.o.o

		Steklarna Rogaška d.o.o.

		Šolski center Rogaška Slatina

		TIP, Turizem in poučevanje, Jožica Žolgar s.p.

		Turizem, prevozi, avtošola Prah Sevnica

		Unikatni nakit Manja, Manja Škrabl, ODD

		Urad za delo Šmarje pri Jelšah

		Varstveno delovni center Šentjur, Enota Šmarje pri Jelšah

		Vita Center zdravega življenja, Ingrid Ferlež s.p.

		Vrtec Podčetrtek

		Vrtec Rogaška Slatina

		2. OŠ Slovenska Bistrica

		BIGU AKADEMIJA d.o.o.

		CELERITAS, podjetniško svetovanje, d.o.o.

		Cvetličarna Tinka

		Čebelarsko društvo Poljčane

		Društvo Harem skrivnosti

		Društvo invalidov Črešnjevec

		Društvo upokojencev Pragersko

		Društvo za osebno in duhovno rast Magičnost gibanja

		Dušna družina Lotos

		Edita Čerče/ Puščavska roža

		ELPROMER - Projektiva, meritve v gradbeništvu in storitve

		Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova

		Glasbena šola Slovenska Bistrica

		Ideaal projekt d.o.o.

		IMPOS tednik Panorama

		INDALI, Boža Slapničar s.p.

		Inštitut za razvoj osebnostnih veščin KRATOS Ljubljana

		Inštitut za sistemske postavitve

		Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, območna izpostava Slovenska Bistrica

		Jay dance studio

		Kadring, d.o.o., Slovenska Bistrica

		Karate klub WKSA Slovenska Bistrica

		Kino Slovenska Bistrica

		Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica , Pionirska knjižnica

		Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica

		Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica - knjižnica Tinje

		Komunala d.o.o.

		KTV Slovenska Bistrica, Studio Bistrica

		KUD PD Zahir

		Leo klub Slovenska Bistrica

		Lidija Plešivčnik s.p.

		Lions klub Slovenska Bistrica

		Nahrin d.o.o.

		Naturhouse Maribor

		NLP CENTER, gm consalting, Gaber Marolt s.p.

		NOTRANJA PREOBRAZBA Jollanda Hercog s. p.

		notranja preobrazba Jollanda Hercog s.p.

		Novice, d.o.o., PE Bistriške novice

		Občina Oplotnica

		Občina Poljčane

		Občina Slovenska Bistrica

		OM CHANTING

		Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica

		PD Slovenska Bistrica

		PGD Slovenska Bistrica

		PKD Urban dance

		Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica

		Romanca Steinbacher s.p.

		Srednja šola Slovenska Bistrica

		Športno društvo BIT

		Varstveno delovni center POLŽ Maribor, enota Slovenska Bistrica

		Zdravstveni dom Slovenska Bistrica

		Andreja Kovačević s.p.

		Astronomsko društvo Kosci Šentjur

		Balinarsko društvo Šentjur

		Čebelarsko društvo Šentjur

		Društvo kmetic Mavrica

		Društvo likovnih ustvarjalcev Šentjur

		Društvo nordijske hoje Šentjur

		Društvo podeželske mladine Šentjur

		Društvo Srečališče

		Društvo Škratovo lutkovno gledališče Celje

		Društvo upokojencev Šentjur

		Društvo vinogradnikov Šentjur

		Folklorno društvo Šentjur

		Franc Žurej s.p., Turistična kmetija Žurej

		Jasmina Levičar s.p., Glas citer

		Kajak kanu klub NIVO Celje

		Katja Kline, s.p.

		Kinološko društvo Šentjur

		Klub adrenalinskih športov Šmartinsko jezero

		Kulturno društvo Jesensko cvetje

		Kulturno društvo Prevorje

		Kulturno etnološko društvo Tremerje

		Mladinski center Šentjur

		Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur

		Planinsko društvo Slivnica pri Celju

		Pleši z mano, plesna šola, Urška Plemenitaš, s.p.

		Plezalni klub Rifnik Šentjur

		Primož Božnik s.p., založništvo in intelektualne storitve

		Ramna Slivniško jezero

		Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Šentjur

		Slovensko društvo za celiakijo podružnica Celje

		Slovensko društvo za kulturo vrtov in narodne zbirke rastlin

		Social d.o.o.

		Socio Regijski center medgeneracijskega druženja

		Športno društvo Pajki

		Športno društvo Tendo

		Športno kinološko društvo CELEIA

		Tanja Turnšek, s.p., Center za kakovost življenja

		Teniški klub Šentjur

		Turistični center Šentjur

		Turistično društvo Pilštanj

		Turistično društvo Skriti biser Sladka Gora

		Učna ekološka kmetija Kapl

		Umetniško društvo Atelje Pejsaž

		Varstveno delovni center Šentjur, VDC Šentjur

		Vrtnarstvo Valner

		Zdravstveni dom Šentjur, ZD Šentjur

		Združenje zahodnoštajerske pokrajine za pomoč pri demenci - Spominčica Šentjur

		Živa Zupanc Buser s.p., izdelki iz gline

		Agencija LARS, Zavod za kulturo, izobraževanje in svetovanje Cerkno

		Avto moto društvo Škofja Loka

		Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka

		Center za socialno delo Škofja Loka, Dnevni center za otroke in mladostnike

		Čebelarsko društvo Škofja Loka

		Društvo prijateljev mladine Škofja Loka

		Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Škofja Loka

		Društvo za raziskovanje podzemlja Škofja Loka

		Gimnazija Škofja Loka

		Gobarsko društvo Škofja Loka

		Klekljarsko društvo Deteljica Gorenja vas

		Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka

		Limos d.o.o.

		Medobčinsko društvo invalidov Škofja Loka

		Mekon Loka d.o.o.

		Mesto znanja - društvo za izobraževanje in svetovanje

		MIPS d.o.o.

		Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka

		Osnovna šola Cvetka Golarja Škofja Loka

		Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas

		Osnovna šola Škofja Loka - Mesto

		Petra Plestenjak Podlogar

		Razvojna agencija Sora, d.o.o.

		Rokodelski center DUO

		Sožitje, Društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Škofja Loka

		Šent, Slovensko združenje za duševno zdravje, Enota Šent'k Kranj

		Šolski center Škofja Loka - Srednja šola za lesarstvo

		Šolski center Škofja Loka - Srednja šola za strojništvo

		Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

		Alteršola, Iris Šober s.p.

		Dom Petra Uzarja Tržič

		Društvo upokojencev Tržič

		Društvo ZA razvoj Tržiča , Društvo ZA

		Foto klub Tržič

		Glasbena šola Tržič

		Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

		Kulturno društvo Folklorna skupina Karavanke

		Kulturno društvo Jerbas

		Kulturno društvo Kruh Križe

		Kulturno društvo tržiških likovnikov

		Kulturno umetniško društvo Ampus

		Kulturno umetniško društvo Leyli

		Kulturno umetniško društvo načeta paleta

		Melom d.o.o.

		Mestna kavarna, L.D. , Polona Brodar s.p.

		Osnovna šola Bistrica

		Sigiart, grafične storitve, Igor Šober s.p.

		Športna zveza Tržič

		Tržiški muzej

		Turistično društvo Tržič

		Varstveno delovni center Kranj-enota Tržič

		Vrtec Tržič

		Zavod slovenski astronavt

		Zveza kulturnih organizacij Tržič

		''ALI'' VA'' organizacija dogodkov, svetovanje o kakovostnem načinu življenja , KATICA BRAJNIK S.P.

		Agencija LARS, Zavod za kulturo, izobraževanje in svetovanje

		Celeritas d.o.o.

		Društvo za športe v naravi Krn

		Društvo zbiralcev Ajdovščina - Nova Gorica

		Finančne in računovodske storitve, Tanja Bratkovič Pirc s.p.

		Heliopolis d.o.o

		Holistična ordinacija Golenhofen d.o.o

		IDEA expertize, cenitve Bojan Tomc s. p.

		Inštitut za razvoj osebnostnih veščin zavod KRATOS Ljubljana, Sonja Peklenik

		Planinsko društvo Tolmin, Jamarska sekcija

		Plezalna šola Peter Mrak s.p.

		Poslovna Boginja d.o.o

		Sidecom, računalniške storitve, Jernej Rutar s.p.

		Sklad dela Posočje

		SVOD - izobraževanje in svetovanje Nikolaja Munih, s.p.

		Taktika AKTIV d.o.o.

		VVZ Ilke Devetak Bignami

		Zavod Cerber - mediacija, svetovanje, izobraževanje

		Zavod KŠM Tolmin

		Bistra hiša Martjanci - Smart House Martjanci, Zavod za raziskovanje in trajnostni razvoj

		Društvo prekmurskih mažoretk Bakovci

		Društvo za ohranjanje kulturno-zgodovinskega izročila Prekmurja - Prekmurska herbija

		Društvo za trajnost virov Si.energija

		Društvo za trajnostni razvoj LEDINA

		Društvo za trajnostni razvoj podeželja Žitek

		Kulturno društvo Jozsef Attila Motvarjevci

		Kulturno turistično društvo Moščanci

		Lokalna energetska agencija za Pomurje, LEA Pomurje

		Lokalna razvojna fundacija za Pomurje

		Občina Moravske Toplice

		Pomurska turistična zveza

		Prostovoljno gasilsko društvo Motvarjevci , PGD Motvarjevci

		Sofija - medgeneracijska hiša Lendava, Ekokultura - Zavod za dialog z naravo Lendava

		Športno društvo Motvarjevci

		Športno rekreacijsko društvo Sobota

		Turistično društvo Büjraš Ižakovci

		Turistično društvo Klopotec Kapela

		Turistično društvo SODAR Gančani

		Turistično informacijski center Moravske Toplice, TIC Moravske Toplice

		TV Idea - Kanal 10, družba za televizijsko dejavnost d.o.o.

		Veščina, upravljanje z resursi, d.o.o.

		Zavod AC-cedo Cankova, zavod za drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

		Zavod za turizem in kulturo Beltinci

		Zavod za upravljanje kulturne dediščine Grad

		Agencija Lars, zavod za kulturo, izobraževanje in svetovanje, Cerkno

		Ana Vatovec

		Blanka Rončelj, Darilčkanje

		Center 4me, svetovanje in sprostitev za otroke, mladino in odrasle

		Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, CIK Trebnje

		Domoznansko društvo Šmarjeta

		Društvo magičnost gibanja

		Društvo refleksoterapevtov Slovenije

		Društvo revmatikov Slovenije, Podružnica Dolenjske in Bele krajine

		Društvo šola zdravja, Skupina Novo mesto

		Društvo upokojencev Dolenjske Toplice

		Društvo upokojencev Straža

		Društvo upokojencev Šmarjeta

		Društvo vinogradnikov Šmarjeta

		Društvo za celostno zdravje, Društvo Zdravo

		Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, DRPD Novo mesto

		Društvo za razvoj narodno-zabavne glasbe Topliška pomlad

		Društvo življenje brez nasilja

		Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola

		Ekonomska šola Novo mesto, srednja šola in gimnazija

		Fokus NLP d. o. o.

		Gimnazija Novo mesto

		Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto

		Hokejski klub Dolenjske Toplice

		Inštitut za celostno vzgojo in izobraževanje otrok Lila, Ljubljana - Organizacijska enota OŠ Lila NM

		Klub LokalPatriot, Društvo novomeških študentov (DNŠ)

		Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto

		Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto - Krajevna knjižnica Dolenjske Toplice

		Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto - Krajevna knjižnica Straža

		Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto - Krajevna knjižnica Šentjernej

		Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto - Krajevna knjižnica Škocjan

		Kulturno Društvo mešani pevski zbor Šmarješke Toplice

		Kulturno umetniško društvo Dolenjske Toplice, Otroška gledališka skupina

		Ljudska univerza Kočevje

		MATOSAŽA, masaža in joga Matjaž Duh s.p.

		Nataša Šuštaršič Urbanč

		Občina Šmarješke Toplice

		Območno združenje Rdečega križa Novo mesto

		Osnovna šola Frana Metelka Škocjan

		Osnovna šola Šmarjeta

		Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto

		Sandi Dolinar

		Slovensko društvo Hospic, Območni odbor Dolenjske, Bele krajine in Posavja

		Sonček - Društvo za Cerebralno Paralizo Dolenjske in Bele krajine

		ŠENT Slovensko združenje za duševno zdravje, Dnevni center Novo mesto

		Šolski center Novo mesto, Enota za izobraževanje odraslih

		Športne in poslovne storitve Radovan Trifković s.p.

		TOURSA Samir Sarajlić s. p.

		Turistično društvo Šmarješke Toplice

		Xiaofang Zhang

		Zavod Igrivi svet, zavod za lahkotno gibanje in nežen stik

		Zdravstveni dom Novo mesto

		Zveza kulturnih društev Novo mesto

		Celjski mladinski center

		Citycenter

		Inkubator Savinjske regije d.o.o.

		Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - območna izpostava Celje

		Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij , KSEVT

		Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

		NLP4UM - izobraževalni center za razvoj poslovnih in osebnih kompetenc d.o.o.

		Osrednja knjižnica Celje, OKC

		Planer plus d.o.o.

		Razvojna agencija Savinjske regije

		Regionalna gospodarska zbornica Celje, RGZC

		Splošna bolnišnica Celje

		Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola

		Šolski center Šentjur

		Visoka šola za proizvodno inženirstvo

		Visoka šola za varstvo okolja

		Visoka zdravstvena šola v Celju

		Andragoško društvo Koroške - Univerza za tretje življenjsko obdobje

		BVD-Ravne d.o.o.

		Cablex - M, d.o.o.

		CUDV, Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem

		Dom starejših Na Fari, Prevalje

		Društvo diabetikov Mežiške doline

		Društvo literarno gledališče Treska

		Društvo Povojček, društvo za zdravilne rastline, naravo in kakovost življenja

		Društvo proti mučenju živali Koroške

		Društvo Sožitje, Drušvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Mežiške doline

		Društvo upokojencev Prevalje

		Društvo upokojencev Ravne na Koroškem

		Društvo za kadrovsko dejavnost Koroške regije

		Glasbene dejavnosti, Stanislav Šmon, s.p.

		INTERLOG STORITVE, transportno in storitveno podjetje, d.o.o.

		Kabelska televizija Ravne, d.o.o., Televizija Uršlja

		KDS Črna na Koroškem

		Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem

		Koroški medgeneracisjki center

		Koroški pokrajinski muzej Ravne na Koroškem

		Koroško regionalno stičišče nevladnih organizacij - Korociv.si

		Ljudska univerza Ravne na Koroškem

		Metal Ravne d.o.o.

		Nacionalni inštitut za javno zdravje OE Ravne na Koroškem, bivši Zavod za zdravstveno varstvo Ravne

		Občina Prevalje

		Občina Ravne na Koroškem

		Odvetniška pisarna Kos, Štumpfl in partnerji, d.o.o.

		Osnovna šola Črna na Koroškem

		Osnovna šola Franja Goloba, Prevalje

		Osnovna šola Juričevega Drejčka Ravne na Koroškem

		Osnovna šola Koroški jeklarji

		Osnovna šola Mežica

		Osnovna šola Neznanih talcev Dravograd

		Osnovna šola Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem

		Remf d.o.o.

		Sistemska tehnika d.o.o.

		Šolski center Ravne - Srednja šola Ravne na Koroškem

		Šolski center Ravne na Koroškem - Gimnazija Ravne na Koroškem

		Video Hit, Darko Orlač s.p.

		Vrtec Dravograd

		Vrtec Kralj Matjaž Črna na Koroškem

		Vrtec Mežica

		Vrtec Prevalje (enota Krojaček Hlaček in Leše)

		Vrtec Ravne na Koroškem

		ZIP center d.o.o.

		Zveza športnih društev Ravne na Koroškem

		Alfabet, d. o. o.

		Center za bioterapijo, Mateja Kraševec Pogorelčnik, s. p.

		Cetis, grafične in dokumentacijske storitve d.d.

		Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica

		Ekonomska šola Celje, Gimnazija in srednja šola

		Ekonomska šola Murska Sobota, Srednja šola in gimnazija

		Fida, d. o. o.

		Gimnazija Celje - Center

		Glasbena šola Celje

		I. gimnazija v Celju

		Izobraževalni center Štore, d. o. o.

		JZ RS za varstvo kulturne dediščine, OE Celje

		KUD Art energija

		Mod Art

		Mrežni podjetniški inkubator Vrelec d. o. o.

		Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič

		Osnovna šola Dobje

		Osnovna šola Dobje - Enota vrtec

		Osnovna šola Lava

		Osnovna šola Slivnica pri Celju

		Osnovna šola Šmarje pri Jelšah

		Roboteh, d. o. o.

		Srednja frizerska šola Ljubljana

		Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor

		Srednja šola Domžale - Poklicna in strokovna šola

		Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje

		Srednja tehniška šola Koper

		Srednja upravno administrativna šola Ljubljana

		Srednja zdravstvena šola Celje

		Srednja zdravstvena šola Ljubljana

		Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje

		Šolski center Celje - Gimnazija Lava

		Šolski center Celje - Medpodjetniški izobraževalni center

		Šolski center Celje - Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja

		Šolski Center Celje - Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

		Šolski center Celje - Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko

		Šolski center Celje - Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

		Šolski center Celje - Višja strokovna šola

		Šolski center Kranj - Višja strokovna šola

		Šolski center Krško - Sevnica, Gimnazija Krško

		Šolski center Nova Gorica - Medpodjetniški izobraževalni center

		Šolski center Novo mesto - Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola

		Šolski center Ptuj - Strojna šola Ptuj

		Šolski center Ravne - Srednja šola Ravne na Koroškem

		Šolski center Šentjur

		Vrtec Tončke Čečeve

		Zaposlitveni center Zavod dlan

		Akalu Alenka Žakelj s.p.

		CŠOD Gorenje

		Cvetličarna in darilni butik Protea, Bojana Deželak s.p.

		Društvo Konjiška atletska šola-KAŠ

		Društvo tabornikov Rod Zelena Rogla

		Društvo zeliščarjev SMETLIKA Zreče

		Frizerski studio Zig zag s.p.

		Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

		IZZIV Nevenka Janež s.p.

		Knjižnica Laško

		Kulturno umetniško društvo Vladko Mohorič Zreče

		Lambrechtov dom Slov. Konjice

		Lovska družina Vitanje

		Novice d.o.o.

		Območno organizacija zveze veteranov vojne za Slovenijo Slov. Konjice

		Osnovna šola Ob Dravinji

		Osnovna šola Pod goro

		OŠ Zreče

		Rdeči križ Slovenske Konjice

		Skrinja, kulturno umetniško društvo

		STIK Laško

		Unior d.d.

		VDC Šentjur, enota Slovenske Konjice

		Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, enota Oplotnica

		Vrtec Slovenske Konjice

		Vrtec Zreče

		Zasebni vrtec Mali grof d.o.o.

		Zdravstveni dom Slovenske Konjice

		Agencija LARS, Zavod za kulturo, izobraževanje in svetovanje

		Brglez d.o.o.

		Cvetličarna Božena Mastnak s.p.

		Davidov hram d.o.o.

		Dom Nine Pokorn Grmovje

		Društvo managerjev in strokovnjakov Golding klub Žalec

		Društvo MILF

		Društvo prijateljev mladine levi breg

		Društvo upokojencev Vrbje

		Društvo za celostni razvoj zavesti LILA center

		Društvo za kakovostno starost Zimzelen

		Društvo za pomoč in samopomoč Moji odnosi

		Društvo za pomoč in samopomoč ŽELVA - EUREKA Žalec

		Etnološko društvo "Hmeljarska vas" Šempeter

		Folklorno društvo Vransko

		Fundacija Utrip humanosti

		Gasilska zveza Žalec, GZ Žalec

		Glasbena šola Risto Savin

		Hiša sadeži družbe Žalec

		I. Osnovna šola Žalec

		Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

		Kmetija Flis

		Krajevna knjižnica Griže

		Krajevna knjižnica Liboje

		Krajevna knjižnica Ponikva

		KUD Polzela

		Kulturno društvo Andraž, Gledališka sekcija Andraž

		Kulturno društvo Smeško

		Kulturno društvo Svoboda Liboje

		Kulturno društvo Vrbje

		Literarno društvo LIvRA Vransko

		Medgeneracijsko društvo Mozaik, generacij Polzela

		Mediacija in pravo, pravna pisarna Mozetič, Nina Mozetič s.p.

		Medobčinska splošna knjižnica Žalec

		Medobčinsko društvo invalidov Žalec

		Mirica Reberšek

		Nabriti Muzikanti

		Nacionalni inštitut za javno zdravje

		Občina Braslovče

		Občina Polzela

		Občina Prebold

		Občina Tabor

		Občina Vransko

		Občina Žalec

		Občinska knjižnica Braslovče

		Občinska knjižnica Polzela

		Občinska knjižnica Prebold

		Občinska knjižnica Tabor

		Občinska knjižnica Vransko

		Območno združenje Rdečega križa Celje

		Osnovna šola Griže

		PE studio Mgym

		Pevke treh vasi

		Razvojna agencija Savinja

		Sadjarstvo Mirosan

		Slovensko društvo hospic, Območni odbor Celje

		Studio Forma, Samo Sadnik s.p.

		Svetovalno središče Žalec

		Študentski klub Žalec

		Tanja Turnšek, Center za kakovostno življenje Celje

		Turistično društvo Občine Polzela

		Univerza za tretje življenjsko obdobje Vransko

		Univerza za tretje življenjsko obdobje Žalec

		Utrip Savinjske doline, utrip Savinjske doline

		Vrtci občine Žalec

		Waldorfska šola Celje Savinja Žalec

		Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, ZKŠT Žalec

		Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec - enota turizem, TIC Žalec

		Zavod za kulturo, turizem in šport Polzela

		Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko

		Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec

		Zdravstveni dom Žalec

		AUM d.o.o.

		CDI Univerzum

		Center za psihološko svetovanje Posvet

		Center za urjenje spomina, ANT d.o.o. Ljubljana

		Data d.o.o.

		Drustvo Veselje do Zivljenja, Veselje do Zivljenja

		Glotta Nova d.o.o., Center za novo znanje

		Izobraževanje, Jelica Bregar s.p.

		Joga studio Sadhana

		Klub zaupam vase

		Kozmetične in ostale storitve, Sabina Ivanetič s.p.

		Kozmetika in savna Fanči

		Mediko d.o.o.

		Milena Lorger Kozmetika

		Stelinka, Simona Zupančič s.p.

		Svetovanje in organiziranje Spirit Star, Zinka Kosec s.p.

		Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, ŠC PET

		Športno društvo Nova energija

		Taisa, izobraževanje in svetovanje, Darja Cerkvenik s.p.

		Vanadis d.o.o.

		Vital masaže, šola za maserje in terapevte Aleksandar Kolarski s.p.

		Zavod Gamajun, Inštitut in akademija za kakovostno sobivanje

		Zavod za aktivni razvoj

		Zavod za oskrbo na domu

		Zavod ZaposliSe

		Življenje je lepo, Peter Tomc s.p.

		ARS VIVA - Zavod za kulturno integracijo in socializacijo družbenih skupin

		Čebelarsko društvo Cerknica

		Damijana Škrlj s.p.

		Društvo biodinamikov Notranjska

		Društvo ljubiteljev Križne jame

		Društvo ljudski pevci Jezerci

		Društvo tabornikov Rod jezerska ščuka

		Društvo upokojencev Rakek

		Društvo žena in deklet na podeželju Klasje

		Društvo žena in deklet na podeželju Ostrnice Loška dolina

		Energetsko svetovalna pisarna Cerknica

		Folklorna skupina KD Bloke

		Glasbena šola Cerknica, enota Rakek

		Glasbena šola Cerknica, enota Stari trg

		Glasbena šola Frana Gerbiča Cerknica

		Glasbena šola Logatec

		Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Cerknica

		Javni zavod za kulturo in turizem Grad Snežnik

		Klančar Mihaela, nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji, domača in umetna obrt

		Kmetija odprtih vrat Levar

		Kmetija T'Dolenj

		Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica

		Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Enota Ivana Čampa Nova vas

		Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Enota Maričke Žnidaršič Stari trg pri Ložu

		Knjižnica Jožeta Udoviča, enota Rakek

		Kulturni dom Cerknica

		Kulturno društvo Bloke

		Kulturno društvo Godba Cerknica

		Kulturno društvo Obrtniški mešani pevski zbor Notranjska

		Kulturno društvo RAK Rakek

		Kulturno izobraževalno društvo Plesonoga

		Medgeneracijski center Gaber - Loška dolina

		Medi Lek, Specializirana trgovina z medicinskimi in ortopetskimi pripomočki

		Notranjski regijski park

		Notranjski študentski klub

		Občina Loška dolina

		Območna obrtna zbornica Cerknica

		Okna in vrata Nagode d.o.o.

		Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu

		Osnovna šola Notranjskega odreda Cerknica, Podružnična osnovna šola »11. maj« Grahovo

		Osnovna šola Notranjski odred Cerknica

		Osnovna šola Notranjski odred Cerknica, Podružnična enota Maksim Gaspari Begunje

		Pihalni orkester Logatec

		Ribiška družina Cerknica

		Skavti stega Cerknica 1

		Svetovalno raziskovalni zavod Svit

		Turistično društvo Menišija

		Turistično društvo Rakek

		Turistično informacijski center Cerknica

		Turistično informacijski center Lož

		TV Lep Logatec

		TV Oron, Oron, Zavod za obveščanje, raziskovanje, organiziranje in načrtovanje

		Varstveno delovni center Postojna, enota Cerknica, VDC Postojna, enota Cerknica

		Vrtec Martin Krpan Cerknica

		Vrtec Martin Krpan, Enota Grahovo pri Cerknici

		Vrtec Martin Krpan, Enota Rakek

		Zavod Pajn

		Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Ljubljana, Urad za delo Cerknica

		Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča Cerknica

		Aspekti d.o.o.

		Društvo prijateljev mladine Trbovlje

		Društvo prijateljev mladine Zagorje

		Društvo Rast Hrastnik

		Društvo tabornikov RPE-J

		Društvo U3, Univerza za tretje življenjsko obdobje Zasavska regija

		Društvo za zdravilne rastline Zasavje

		Društvo zasavskih klekljaric Srčevke

		Eti Elektroelement d.d.

		Foto društvo Goga Zagorje ob Savi

		GZS Območna zbornica Zasavje

		Javno podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o.

		JSKD, Območna izpostava Zagorje ob Savi

		KC Delavski dom Zagorje ob Savi

		Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik

		Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje

		Medgeneracijsko društvo Srečno Zagorje

		Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ljubljana

		Mladinski center Hrastnik

		Mladinski center Trbovlje, MCT

		Mladinski center Zagorje ob Savi, MC ZOS

		Planinsko društvo Kum Trbovlje

		Planinsko društvo Zagorje

		PUNKTcc-društvo za razvoj ustvarjalnosti in kreativnih industrij

		Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje, STPŠ Trbovlje

		Steklarna Hrastnik d. d.

		Šent, Dnevni center Trbovlje

		Turistično društvo Ruardi

		ZANA - sprostitev in svetovanje, Petra Šmid s.p.

		Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje

		Zavod SRC3, zavod za socialno in pravično družbo, Trbovlje

		Zelišča Cvetka

		ZON.si, Zasavske onlajn novice

		Zavod republike Slovenije za zaposlovanje, Območna služba Ljubljana

		Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Celje

		Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Koper

		Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Kranj

		Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Maribor

		Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Murska Sobota

		Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Nova Gorica

		Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Novo mesto

		Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Ptuj

		Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Sevnica

		Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Trbovlje

		Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Velenje

		Center za kakovost življenja

		Center za krepitev zdravja Celje

		Društvo Mešani pevski zbor "Don Bosko" Celje

		Društvo paraplegikov JZ Štajerske

		Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Celje

		Potapljaško društvo Pirati

		Racio Social

		Suzana Slemenšek

		Swing Rookies

		Vivapen d.o.o.

		Zavod Montessori svet, Zavod za Montessori vzgojo in izobraževanje

		Zavod Salesianum, OE Skala

		Zavod Vozim

		Zdravstveni dom Celje, Center za krepitev zdravja

		ZRSZ, Urad za delo Celje

		ABC accelerator

		Acceleration Business City HUB

		BTC d.d.

		Dober stik

		Društvo psihologov Slovenije

		Ekvilib

		Eventnika, Nika Močnik s.p.

		Finančni ttrgi

		FMG

		GEA - CVŠ, d.o.o.

		Gea college

		Hostel Tresor

		Innovation Institute

		Junior Chamber International (JCI) Zagreb

		Karierni kotiček Ruše

		Karierno središče Maribor

		khd skupina, d.o.o.

		Klub visokih petk (Bisnode d.o.o.)

		Kreativna akademija, izobraževanje na področju osebnostne in poslovne rasti

		l'mit - info skuc

		Mladinski center Hrastnik

		Mladinski center Kotlovnica - Coworking prostor KIKštarter

		Mladinski svet Slovenije

		mlađenović in ostali, d.n.o.

		Mreža za spodbujanje podjetništva, CEED

		o

		part3, gašper parte s.p.

		Petra Škarja s.p.

		Pokojninska družba A, d.d.

		Posoški razvojni center

		PouPou d.o.o.

		Prava ideja odaja (RTV Slovenija)

		Premium Business Club

		SAP d.o.o.

		Spletne strani in poslovni dnevnik Finance izdaja Časnik Finance, d.o.o.

		STA potovanja

		Steklarna Hrastnik

		ŠS d.o.o.

		Študentska sekcija Slovenskega društva za odnose z javnostmi

		TRINUS, potovanja in storitve, d.o.o.

		Urad za delo Lenart

		Urad za delo Pesnica

		Urad za delo Slovenska Bistrica

		V3D, Jaša Bukovec s.p.

		Zavod AAMI

		Zavod BOB

		Zavod Mladi zmaji

		Zavod Mreža MaMa

		Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, OS Ljubljana

		Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, OS Trbovlje

		Združenje management Group

		Združenje Manager

		Združenje PZS

		ZVEZA ŠKIS

		Anja Musek s.p.

		Atletski klub LEV

		Boštjan Pivec parketarstvo s.p.

		Danijel Musek s.p.

		DRUŠTVO ORGANIZACIJ ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH NA SREDNJIH ŠOLAH

		Društvo učiteljev gluhih Slovenije

		Društvo ustvarjalcev Taka Tuka

		Folklorna skupina COF, Klub optimističnih folkloristov

		Gledališče Bičikleta, Brigita Leban s.p.

		Kinološko društvo IZAR

		Kinološko društvo Storžič

		Knjigarna Center Oxford

		Modra pikica, Zavod za izobraževanje

		Much Akadem, Zavod za izobraževanje in svetovanje

		Osnovna šola 27. Julij Kamnik

		Osnovna šola Franceta Bevka

		Osnovna šola Hudinja

		Osnovna šola Ivana Cankarja, enota Tržaška

		Osnovna šola Ivana Skvarče

		Osnovna šola Janka Modra

		Osnovna šola Kapela

		Osnovna šola Louisa Adamiča

		Osnovna šola Nove Fužine

		Osnovna šola Savsko naselje

		Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica

		Osnovna šola Stranje

		Osnovna šola Vrhovci

		Podružnična osnovna šola V parku Slovenske Konjice

		Podružnična šola DOLSKO

		Podružnična šola Podkum

		Potapljaško društvo Nemo

		Prevajanje in tolmačenje Živa Ribičič s.p.

		Romana Kolar s.p.

		Sladki nasmehi

		Tipk TV, Tipk d.o.o.

		Turistično društvo Dolsko

		Vrtec Galjevica, enota Dolenjska cesta

		Vrtec Galjevica, enota Galjevica

		Vrtec Galjevica, enota Orlova

		Vrtec Galjevica, enota Pot k ribniku

		Vrtec Jelka, enota Jelka

		Vrtec Jelka, enota STORŽEK

		Vrtec Jelka, enota VILA

		Vrtec Ledina

		Vrtec Mlinček

		Vrtec Zelena jama, enota Vrba

		Vrtec Zelena jama, enota Zelena jama

		Vrtec Zelena jama, enota Zmajcek

		Agencija LARS Cerkno

		Čebelarsko društvo Semič

		Dom starejših občanov Črnomelj

		Dom starejših občanov Metlika

		Društvo kmečkih žena Dragatuš

		Društvo likovnih ustvarjalcev Semič

		Društvo Magičnost gibanja

		Društvo prijateljev mladine Črnomelj

		Folklorna skupina Dragatuš

		Hiša sadeži družbe Črnomelj

		Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Črnomelj

		Javni zavod Krajinski park Kolpa

		JP Komunala Črnomelj

		Knjižnica Črnomelj

		Kulturni center Semič, KC Semič

		Ljudska knjižnica Metlika

		Medeni butik BIBI

		Območno združenje Rdečega križa Črnomelj

		Območno združenje Rdečega križa Metlika

		Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič

		Osnovna šola Loka Črnomelj

		Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj

		Osnovna šola Podzemelj, OŠ Podzemelj

		Osnovna šola PP Milke Šobar-Nataše

		Osnovna šola Stari trg ob Kolpi

		Osnovna šola Vinica

		Otroški vrtec Metlika

		Ozara Slovenija, Nacionalno združenje za kakovost življenja, Enota Črnomelj

		PGD Črešnjevec, Prostovoljno gasilsko društvo Črešnjevec

		Plesno društvo Krokar Metlika

		Radegunda

		Središče za samostojno učenje Črnomelj

		Srednja šola Črnomelj

		Šent Metlika

		ŠK Belokranjski motivi na vezenini

		ŠK Belokranjsko kolo

		ŠK Medgeneracijski vrt

		ŠK Otroške igre

		ŠK Uporabnost zelišč

		Šola zdravja Črnomelj

		Tekaško društvo Bela krajina

		UTŽO Črnomelj

		Varstveno delavni center Črnomelj Enota Vinica, VDC Črnomelj Enota Vinica

		Varstveno delovni center Črnomelj

		Vrtec Otona Župančiča Črnomelj Enota Čardak

		Vrtec Otona Župančiča Črnomelj, Enota Loka

		Zduženje borcev za vrednote NOB Semič

		CUDV Dobrna

		Društvo TKD Globoče

		Društvo upokojencev Dobrna

		Društvo upokojencev Vojnik

		Društvo za aktivno preživljanje prostega časa MOST MLADIH

		Glasbena šola Celje, Dislociran oddelek v Štorah

		Konjeniški klub Celje

		Konjeniško društvo Štore

		Košarkarski klub Vojnik

		KS Frankolovo

		KS Vojnik

		KUD France Prešeren Vojnik

		Kulturno društvo Socka

		Občina Dobrna

		Občina Štore

		Območna obrtno podjetniška zbornica Celje

		Osnovna šola Frana Roša

		Osnovna Šola Glazija

		Osnovna šola Vojnik

		Planinsko društvo Dobrna

		Planinsko društvo Vojnik

		Planinsko društvo Železar Štore

		POSEBEN DAN, zavod za pristna doživetja, Solčava

		Prostovoljno gasilsko društvo Vojnik

		Prosvetno društvo Anton Bezenšek Frankolovo

		Smučarsko društvo Vizore

		Strelsko društvo bratov Dobrotinšek Vojnik

		Športno društvo Frankolovo

		Teniški klub Vojnik

		Turistično društvo Frankolovo

		Turistično društvo Nova Cerkev

		Turistično društvo Vojnik

		Vokalna skupina Lipa - Kulturno društvo Štore

		Vrtec Mavrica Vojnik

		Zavod – Center za pomoč otrokom in staršem

		DO-RE-MI ŽIVLJENJA, DO-RE-MI ŽIVLJENJA, glasbeno-kreativna dejavnost, Jerneja Sojer Smerdu, s.p.

		Društvo Kašča

		Društvo Tvoj telefon

		Društvo upokojencev Postojna

		Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa , Vezi

		Freestyle učenje, Mojca Stojkovič s.p., izobraževanje in svetovanje

		Glasbena šola Postojna

		Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o.

		Kmetijski krožek OŠ Dragotina Ketteja + OŠ Podgora Kuteževo + OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad

		Knjižnica Bena Zupančiča Postojna

		Kulturno umetniško društvo Planina

		Medgeneracijski center Gaber

		Notranjski muzej Postojna

		Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna

		OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, OE Ljudska univerza, OE Ljudska univerza

		OŠ Prestranek

		Radio klub Proteus Postojna

		Rdeči križ Slovenije - območno združenje Postojna-Pivka, Rks-oz Postojna-Pivka

		RRA Zeleni kras, d.o.o.

		Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, SGLŠ Postojna

		ŠENT- Slovensko združenje za osebe s težavami v duševnem zdravju, Dnevni center Postojna

		Šolski center Postojna, Višja strokovna šola

		Šolski center Postojna, Srednja šola

		Športna zveza Postojna

		Športno kulturno društvo Orehek

		Telekom Slovenije d.d., Telekomov center Postojna

		Turistično društvo Pudgura

		Vrtec Postojna

		Zavod za turizem Pivka

		Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, steg Postojna 1

		Zveza društev Mladinski center Postojna

		Akademsko - umetniško društvo All Stars

		Društvo alternativne mladine Bistrica

		Društvo M.A.K.K.

		Društvo upokojencev Lendava, DU Lendava

		Društvo za razvoj podeželja Pomelaj, Društvo Pomelaj

		Društvo zbirateljev Pomurja "Lindva"

		Folklorno društvo "Pozvačin" Bistrica

		Glasbeno društvo ART MUSIC Trnje

		Hrvaško kulturno društvo Pomurje, HKD Pomurje

		Izobraževalno ustvarjalno društvo Lendava

		Kulturno društvo Danijel Halas Gomilica

		Kulturno društvo Ferdo Godina Bistrica

		Kulturno društvo Foto Video Klub Lendava, FVK Lendava

		Kulturno društvo Fran Saleški Finžgar Žižki

		Kulturno društvo Horváth József Petišovci

		Kulturno društvo Hotiza

		Kulturno društvo József Attila Kapca

		Kulturno društvo Lendava

		Kulturno društvo Miško Kranjec Velika Polana

		Kulturno društvo Mostje-Banuta

		Kulturno društvo Petőfi Sándor Čentiba

		Kulturno društvo Petőfi Sándor Dolina

		Kulturno društvo Primurka Pince Marof - Benica

		Kulturno društvo Štefan Raj Turnišče

		Kulturno društvo Trimlini

		Kulturno društvo Zarja Gaberje, KD Zarja Gaberje

		Kulturno-turistično društvo Črenšovci

		Mavrica, gibanje za zdravo življenje Lendava

		NLB d.d., Izpostava Lendava

		Romsko društvo Ređina

		Romsko društvo Romano Jilo

		Srbsko kulturno društvo Jovan Jovanović - Zmaj Lendava

		SVIS d.o.o.

		Športno društvo Bistrica

		Turistično in kulturno društvo Močvirski tulipan Radmožanci

		Varstveno delovni center Murska Sobota, Enota Lendava, VDC Lendava

		Zadruga za razvoj podeželja Pomelaj z.o.o. , ZRP Pomelaj z.o.o.

		Zavod Zarum - Trnje

		Železničarsko esperantsko društvo Maribor, Sekcija Lendava
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Število prirediteljev TVU 2019 po regijah
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Število dogodkov TVU po letih
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Število dogodkov TVU 2019 po regijah
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Skupne akcije TVU 2019:
– Moč in radost učenja (13. maj 2019) – nosilec ACS
– Mi vsi smo en svet (14. maj 2019) – nosilec Sloga
– Parada učenja – Dan učečih se skupnosti (15. maj 2019) – 17 nosilcev
– Dan starejših – Čili, zdravi, informirani in dejavni (16. maj 2019) –

nosilec ZDUS
– Ta veseli dan učenja (16. maj 2019) – nosilec SUTŽO
– Kakovost ustvarjamo vsi (17. maj 2019) – nosilca ACS in omrežje 

svetovalcev za kakovost
– Učenje in kultura z roko v roki (20. maj 2019) – nosilec JSKD 
– Dediščina preteklosti je dota prihodnosti (23. maj 2019) – nosilec ACS 

v sodelovanju z Dušico Kunaver,  TKD Naše gore list
– Planinstvo kot način življenja – Za vključujočo družbo (15. junij 2019) –

nosilec PZS



Število dogodkov po skupnih akcijah TVU 2019
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Sofinanciranje TVU 2019

Razred Število podizvajalcev 
oziroma prireditev

Obseg sofinanciranja

1. razred od 20 do 39 9 x 2.000 EUR
2. razred 40 in več 28 x 3.000 EUR

2) Koordinacija TVU v višini 102.000 EUR

1) Organizacija Parade učenja v višini 68.000 EUR 
(17 nosilcev po 4.000 EUR)

Skupni znesek: 170.000 EUR (javni razpis MIZŠ  na temelju LPIO 2019)

Od skupno 42 koordinatorjev jih je 5 delovalo brez sofinanciranja MIZŠ.

Za sofinanciranje TVU 2020 je na voljo predvidoma 101.000 EUR.



Dva sestanka za praznovanje 25-letnice TVU in razvoj 
projekta v prihodnjih letih, 17. 9. in 10. 12., Brdo pri Lukovici
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