
 
Vabilo: Dan Medgeneracijskega učenje na Ljudskih univerzah in prireditev 

Sinergija za učenje 
 

Vabimo vas, da se nam pridružite na Dnevu medgeneracijskega učenja, v sredo, 19. novembra 2014, kjer 

bomo skupaj proslavili prvo obletnico delovanja Centrov medgeneracijskega učenja po Sloveniji.  

 

Uvod v Dan  medgeneracijskega učenja bo predstavljala slavnostna prireditev Sinergija za učenje, s 

pričetkom ob 9. uri, v prostorih Ceneta Štuparja (Linhartova 13, Ljubljana). 

   

Vodilo letošnjega dogajanja bo predstaviti pomen neformalno pridobljenih znanj ob vstopu na trg 

delovne sile s poudarkom na priložnostih, ki jih ponuja medgeneracijsko učenje. 

  

Program dogajanja na dogodku Sinergija za učenje: 

9.00 Uvodna otroška lutkovna predstava Mačje mesto 

9.25 Medgeneracijsko sodelovanje kot zaposlitvena priložnost 

Izobraževalni program Oblikovalka tekstilnih izdelkov z elementi kulturne dediščine, mag. Irena 

  Bohte, ZIK Črnomelj  

 Tashka, Alenka Žumbar Klopčič  

10.00 Otvoritev Sinergije za učenje in govor slavnostnih gostov:  

informacijska pooblaščenka RS Mojca Prelesnik  

 generalni sekretar Zveze ljudskih univerz Slovenije mag. Igor Kotnik 

10.15 Predstavitev medgeneracijskega sodelovanja na ljudskih univerzah na Gorenjskem 

direktorica LU Radovljica Mateja Rozman Amon 

direktorica LU Kranj Mateja Šmid 

10.30 Nastop glasbenice in ambasadorke medgeneracijskega učenja Urške Majdič  

10.40 Okrogla miza: Pomen neformalno pridobljenih znanj ob vstopu na trg delovne sile 

 Barbara Gogala, Zavod RS za zaposlovanje 
 Helena Blagne, glasbenica in umetnica 
 Alenka Žumbar Klopčič, pobudnica projekta Tashka in Srečna hiša  
 Alenka Sagadin Mlinarič, pomočnica direktorice Andragoškega zavoda Maribor, Ljudska 
 univerza 
11.10 Pogostitev: Kmečke ženske v narodnih nošah 

 

Dogodek bo povezovala Zvezdana Mlakar. 

 

Pridružili se nam bodo tudi ambasadorji projekta, nekateri osebno, drugi z mislimi: Predsednik Vlade RS 

dr. Miro Cerar, glasbenica Tinkara Kovač, glasbenica in umetnica Helena Blagne, glasbenica Urška Majdič, 

priznani šef Bine Volčič, radijski voditeljski par Ana Praznik in Štefko Bratkovič, dramski in filmski igralec 

Tadej Toš, vrhunski kolesar Matej Mohorič, svetovna popotnica, pisateljica in motivatorka Benka Pulko, 

podjetnik in soustanovitelj podjetja Zemanta Andraž Tori, nekdanji rektor ljubljanske univerze prof. dr. 

Radovan Stanislav Pejovnik  ter profesor na Biotehniški fakulteti prof. dr. Emil Erjavec. 

 

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite in spoznate povezovalno moč znanja v prvi osebi. 

 

Prijave so obvezne, zato vas prosimo, da svojo udeležbo potrdite najkasneje do torka, 18. novembra 2014 

na zlus@zlus.si ali na tel. št. 01 54 05 161.   

mailto:zlus@zlus.si

