
 

 

Osebne predstavitve referentov  

 
Carolyn Medel-Añonuevo je namestnica direktorja Unescovega inštituta za 
vseživljenjsko učenje in ima več kot 30 let izkušenj kot izobraževalka, trenerka in 
raziskovalka. Preden se je leta 1993 pridružila Inštitutu je bila docentka za sociologijo 
na Univerzi na Filipinih in izvršna direktorica Centra za ženska vprašanja. Omenjeni 
center je nacionalni center za raziskave in izobraževanje o ženskih vprašanjih. Na 
Unescovem inštitutu je delovala na področju izobraževanja žensk vključno z 
opismenjevanjem, na področju HIV preventivne vzgoje, vzgoje za državljanstvo in na 
področju izobrazbe učiteljev. Koordinirala je Globalno poročilo o učenju in 
izobraževanju odraslih in izobraževanje (GRALE) ter je ena od urednikov. Njena 
najnovejša raziskava nosi naslov Ranljive skupine mladih in osnovne življenjske 
spretnosti. 

Prof. dr. Jože Mencinger je pravnik, ekonomist, politik, akademik in pedagog. 
Bil je minister za gospodarstvo Republike Slovenije, podpredsednik Vlade RS  ter 
rektor Univerze v Ljubljani. Leta 1995 je postal član Evropske akademije znanosti 
in  umetnosti, leta 2001 pa je prejel Zlati častni znak svobode Republike Slovenije.  
Dr. Jože Mencinger velja za enega najuglednejših sodobnih intelektualcev in 
ekonomistov v Sloveniji. 
 

Mag. Vinko Logaj je zaključil univerzitetni študij fizike in tehnične vzgoje ter 
magistriral s področja menedžmenta. Več kot 20 let je bil zaposlen v litijski občini, 
najprej kot učitelj in pomočnik ravnatelja, nato pa pet let kot ravnatelj na osnovni šoli 
ter devet let kot ravnatelj na Gimnaziji Litija. Tri leta je predaval v Šoli za ravnatelje, 
kjer je poleg predavateljskega in znanstvenega dela sodeloval pri pripravi in izvedbi 
tujih in domačih projektov, med katerimi so tudi projekti evropskih strukturnih 
skladov. Zadnja tri leta je generalni direktor Direktorata za srednje in višje šole ter 
izobraževanje odraslih na Ministrstvu za šolstvo in šport. 
 

Ema Perme je univerzitetna diplomirana pedagoginja in profesorica sociologije. Kot 
strokovnjakinja je bila več let zaposlena na DOBI v Mariboru. Je avtorica programa in 
priročnika za izvajanje programa »Odrasli se učimo drugače«. V obdobju od leta 
2002 do leta 2007 je bila zunanja razvojna sodelavka Andragoškega centra Slovenije 
za področje neformalnih oblik učenja (Borza znanja, Središča za samostojno učenje, 
Študijski krožki). Že več kot desetletje izvaja različne motivacijske in učne delavnice 



 

za andragoške delavce s področja uporabe učinkovitih pristopov v izobraževanju 
odraslih in aktivnih metod dela. Je članica različnih strokovnih združenj (Društvo 
moderatorjev Slovenije, International Association of Facilitators) in članica komisije 
za učbenike in učila pri Strokovnem svetu za izobraževanje odraslih Slovenije ter od 
junija letos tudi članica Strokovnega sveta za izobraževanje odraslih. V obdobju od 
2008 do 2010 je bila na Zvezi ljudskih univerz Slovenije zaposlena kot generalna 
sekretarka. Od marca 2010 je vodja Sektorja za izobraževanje odraslih pri Ministrstvu 
za šolstvo in šport. 

Mag. Vida Ogorelec je po diplomi iz arhitekture magistrirala v San Franciscu na 
temo Vpliv oblikovanja na okolje, nato pa delovala kot samostojna oblikovalka in 
urednica. Med letoma 1993-4 je bila svetovalka ministra za stike z javnostjo na 
Ministrstvu za okolje in prostor. Od leta 1995 je ustanoviteljica in direktorica 
Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj, deluje tudi kot mednarodno 
certificirana moderatorka. Leta 2006 je pridobila licenco za izvajanje multimedijskega 
predavanja o podnebnih spremembah, na katerem temelji dokumentarni film 
Neprijetna resnica.  
 
Breda Kutin je predsednica Zveze potrošnikov Slovenije, direktorica Mednarodnega 
inštituta za potrošniške raziskave in odgovorna urednica revije VIP poleg tega pa je 
članica še vrste strokovnih, predvsem mednarodnih teles. Med drugim je 
podpredsednica  Evropske potrošniške organizacije  BEUC, predsednica Sveta 
Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje – SIQ in članica posvetovalnega 
odbora European Consumer Consultative Group pri Evropski komisiji od 2003. 
 
Dr. Natalija Vrečer je znanstvena sodelavka na Andragoškem centru Slovenije. Je 
dobitnica treh uglednih mednarodnih štipendij: štipendije Sorosove Open Society za 
obisk tujih institucij leta 1997, Junior Visiting Fellowship na Inštitutu za humanistične 
študije na Dunaju leta 2000 in istega leta še International Policy Fellowship na 
Srednjeevropski univerzi v Budimpešti. Je avtorica knjige Integracija kot človekova 
pravica: prisilni priseljenci iz Bosne in Hercegovine v Sloveniji, ki je izšla 2007 in 
številnih člankov na teme integracija (prisilnih) priseljencev, medkulturne 
kompetence, večkulturno izobraževanje itd. Dr. Natalija Vrečer ima objavljene članke 
v desetih tujih državah. 
 
Dr. Petra Javrh je znanstvena sodelavka, raziskovalka na Andragoškem centru 
Slovenije. Kot raziskovalka sodeluje tudi z Znanstveno raziskovalnim inštitutom 
Filozofske fakultete, Pedagoškim inštitutom  in drugimi raziskovalnimi ustanovami.  



 

Raziskuje področja razvoja kariere, profesionalni razvoj učiteljev in izobraževalcev 
odraslih in trajnostni razvoj v izobraževanju. Zadnjih šest let se kot raziskovalka, 
vodja evalvacij z uvajanjem izvirnih metodoloških pristopov, avtorica didaktičnih 
pripomočkov za učitelje odraslih in odrasle, avtorica novega programa za 
izobraževanje učiteljev Razvoj učiteljeve poklicne poti,  ter snovalka več serij video 
oddaj posebej posveča področju pismenosti ranljivih skupin odraslih in neformalnemu 
izobraževanju in učenju odraslih, pa tudi prenovi JV programov za razvoj pismenosti.  
 
Slavica Borka Kucler je profesorica filozofije in sociologije, od leta 2000 zaposlena 
na ACS kot višja svetovalka na področju promocije vseživljenjskega učenja. Je vodja 
projekta Zgledi vlečejo in avtorica tiskanih, video in MM-publikacij ter idejna avtorica 
usposabljanja za uporabo videa v podporo kulturi učenja. 
 


