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Nacionalno odprtje TVU 2011 v Žalcu  

 

Letos smo Teden vseživljenjskega učenja (TVU) slovesno odprli v Žalcu. 12. maja 

smo se zbrali v Domu II. slovenskega tabora Žalec – kulturnem domu, kjer je tekla 

osrednja slovesnost šestnajstega festivala učenja s podelitvijo priznanj ACS za 

promocijo učenja in znanja za leto 2010. 

 

UPI – ljudska univerza Žalec je v sodelovanju z Andragoškim centrom Slovenije 

pripravila pester otvoritveni program, ki se je pričel s sprejemom gostov in 

dobrodošlico Žalskih mestnih piskačev. Številne obiskovalce iz vse Slovenije ter 

goste, bilo jih je več kot 230, so na prireditvi pozdravili Janko Kos, župan občine 

Žalec, mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, ter mag. Vinko Logaj, generalni direktor 

Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih pri Ministrstvu za 

šolstvo in šport, ki je festival učenja odprl. 

 

V osrednjem delu prireditve smo počastili dobitnike Priznanj ACS za leto 2010. Za ustvarjalno in plodovito 

delo na področju promocije učenja in znanja so priznanja prejeli:  

 Ciril Horjak iz Ljubljane, risar stripov in ilustrator, ki umetniške stripe vešče kombinira z 

izobraževanjem; 

 Janez Košir iz Begunj pri Cerknici, ki je osebno travmo brezposelnosti vzel kot odskočno desko v 

življenje, kjer z 'veliko žlico' zajema in daje (iz predloga);  

 Ana Kruder iz Slovenske Bistrice, ki pri svojih poznih šestdesetih letih ostaja dejavna kot 

predavateljica, udeleženka ali kot prostovoljka, vključena v različne oblike izobraževanja in 

usposabljanja;  

 Štefka Kustec, zlata maturantka iz Črenšovcev, ki se je 

po izgubi zaposlitve v tekstilnem podjetju Mura 

odločila, da izpolni svojo otroško željo in nadaljuje 

šolanje;  

 Alojz Lipnik, župan občine Solčava, ki svojo 

usposobljenost za mentorja študijskih krožkov in drugo 

neformalno znanje, s katerim nenehno nadgrajuje svojo 

formalno izobrazbo, zna izkoristiti za povezovanje ljudi 

v občini;  

 David Pavlič iz Novega mesta, ki je s pomočjo programa Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM) 

premagal osebno krizo in se preusmeril na novo pot;  

 Jože Perme iz Grosupljega s svojo življenjsko učno potjo; 

 Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM) pri Ljudski univerzi Radovljica (na fotografiji), ki ne krepi le 

vključenih posameznikov, ki so se zaradi osebnostnih ter družinskih težav znašli na robu družbe, 

ampak spreminja tudi odnos okolice do udeleženih v tem programu;  

 Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, ki odločilno prispeva k izobraževanju odraslih na področju 

obrti in podjetništva, ter  

 AHA EMMI predelava aluminija d.o.o., učeče se podjetje, v katerem so prepričani, da znanje in 

veščine zaposlenih ustvarjajo dodano vrednost. 

 

http://tvu.acs.si/datoteke/Odprtje/TVU2010_odprtje_programski_list.pdf
http://tvu.acs.si/priznanja/dobitniki/index.php?did=330&leto=2010
http://tvu.acs.si/priznanja/dobitniki/index.php?did=332&leto=2010
http://tvu.acs.si/priznanja/dobitniki/index.php?did=333&leto=2010
http://tvu.acs.si/priznanja/dobitniki/index.php?did=334&leto=2010
http://tvu.acs.si/priznanja/dobitniki/index.php?did=335&leto=2010
http://tvu.acs.si/priznanja/dobitniki/index.php?did=336&leto=2010
http://tvu.acs.si/priznanja/dobitniki/index.php?did=337&leto=2010
http://tvu.acs.si/priznanja/dobitniki/index.php?did=338&leto=2010
http://tvu.acs.si/priznanja/dobitniki/index.php?did=339&leto=2010
http://tvu.acs.si/priznanja/dobitniki/index.php?did=340&leto=2010


Dogajanje na prireditvi je popestrila skupina Slovenski tolkalni projekt (SToP) s pevko Sanjo Mlinar Marin, 

program pa je povezoval Boštjan Romih. Odprtje je v zahvali vsem sodelujočim zaokrožila Franja Centrih, 

direktorica UPI – ljudska univerza Žalec. 
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