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Na konferenci so sodelovali:

Janko Kos, Ob ina Žalec

mag. Vinko Logaj, MŠŠ

Darja ot, MDDSZ

mag. Andrej Sotošek, ACS

Franja Centrih, UPI Žalec

mag. Zvonka Pangerc Pahernik, ACS

Sirje Plaks, ANDRAS

Novinarska konferenca

UPI—ljudska univerza Žalec

                12. 5. 2011

Glasilo, izdano ob
nacionalnem odprtju
TVU 2011 v Žalcu

Iz vsebine:

Dobitniki priznanj ACS:

Ciril Horjak, Ljubljana

Janez Košir, Begunje pri

   Cerknici

Ana Kruder, Slovenska

   Bistrica

Štefka Kustec, renšovci

Alojz Lipnik, Sol ava

David Pavli , Novo mesto

Jože Perme, Grosuplje

Program Projektno u enje za
mlajše odrasle, LU Radovljica

Obrtno-podjetniška zbornica
Sloveniji

AHA EMMI predelava aluminija
d.o.o., Slovenska Bistrica

Osrednji del nacionalnega
odprtja je bil namenjen
podelitvi Priznanj ACS za
promocijo u enja in znan-
ja za leto 2010. Odprtje je
z nastopom popestrila
skupina Slovenski tolkalni
projekt (SToP) s pevko
Sanjo Mlinar Marin, prire-
ditev pa je povezoval Boš-
tjan Romih.

Nacionalno odprtje TVU 2011 so omogo ili
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»Danes sem neizmerno uživala v energiji življenjskih zgodb nagrajen-
cev, nastopajo ih, tudi vseh govornikov in voditeljev, zato odhajam iz
Žalca izpolnjena s prepri anjem, da sem ponosna na to, da sem del
zgodbe izobraževanja odraslih in festivala u enja TVU 2011. Hvala
vsem, ki ste to izpeljali!«

»Ni mi žal, da sem prišel v Žalec! Navdušili ste me; Slovenija ima
potencial!«

Utrinki z nacionalnega odprtja TVU

»Iskreno doživeto in polno energije nekaj, kar bi moral doživeti vsak
in to ve krat v obdobju vseživljenjskega življenja.«

»Zelo lepa prireditev, ki je dala piko na i našemu veselju ob prejemu
priznanja.«

asopis smo pripravili: Biserka Neuholt Hlastec, Miha Grešak, Petra Košmrlj, fotograf Gašper Domjan.
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