
 

 
 
 
 
 

Izjava za javnost o 
nacionalnem odprtju Tednu vseživljenjskega učenja (TVU) 2012 

 
V petek,  11. maja 2012, ob 11. uri, je bilo v Gledališču Park, Štefana 
Kovača 30 v Murski Soboti izpeljano nacionalno odprtje Tedna 
vseživljenjskega učenja 2012. Medtem ko je letošnji TVU že sedemnajsti 
po vrsti, je bila njegova najpomembnejša prireditev – slovesno odprtje 
festivala učenja s podelitvijo priznanj Andragoškega centra Slovenije (ACS) 
za izjemne dosežke v izobraževanju odraslih – že sedmič zapored 
organizirana na lokalni ravni. Andragoški center, nacionalni koordinator 
TVU je moči združil z območnim koordinatorjem TVU, Ljudsko univerzo 
Murska Sobota. Slednja že vrsto let zelo uspešno povezuje številne 
izpobraževalne in druge akterje na tem območju, pri zagotavljanju 
izobraževalnih in drugih priložnosti za odrasle pa sodelujejo ne le v festivalu 
učenja, temveč skozi vse leto.  
 
Okrog 300 udeležencev odprtja sta nagovorila gostitelja – predstavnik 
Občine Murska Sobota, gospod Štefan Cigan, ki je izrazil odobravanje nad 
dejstvom, da jim je bila zaupana tako pomembna državna prireditev, ter 
mag. Andrej Sotošek, direktor Andragoškega centra, ki je poudaril, da 
Center slavi 20-letnico uspešnega razvijanja izobraževanja odraslih v 
Sloveniji. 
 
V nadaljevanju sta potrdila pomen festivala učenja in mu izrekla podporo 

gospa Patricia Čular (na sliki), državna sekretarka Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, ter dr. Jurij Šink, 
predsednik Nacionalnega odbora za TVU iz Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.  
 
Osrednji del prireditve je bila predstavitev devetih novih dobitnikov priznanj ACS. Udeležence so navdušili njihovi strnjeni 
videoportreti, nato pa so nagrajence spoznali še v živo, ko so jim bila priznanja podeljena in so nekateri izrazili lastne 
poglede na prehojeno učno pot, se zahvalili za pomoč, ki so je bili deležni v obliki zavzetega svetovanja ali pri samem 

izobraževanju, ter poudarili pomen 
prejetega priznanja za njih same in 
ljudi, ki jih obkrožajo in podpirajo. 
Priznanja v kategoriji posameznikov so 
prejeli Maryan Antich iz Radovljice, 
Marija Metlika iz Ljubljane, Jože Pirh 
iz Novega mesta, Roman Pogorelec iz 
Nove Gorice ter Mirica Vasle iz 
Zabukovice. V kategoriji učečih se 
podjetij, ustanov in lokalnih skupnosti 
so navdušili IMPOL 2000 družba za 
upravljanje d.d. iz Slovenske Bistrice, 
Ljudska univerza Ajdovščina ter 
Občina Razkrižje. Domačine je med 
dobitniki zastopala Skupina PoMoč - 
brezplačne pomoči in podpore za 
prebivalce Pomurske regije. 



 

 
V obdobju 1997–2011 se je tako med dobitnike priznanj ACS vpisalo že 183 imen, od tega je 55 posameznikov in 38 
skupin priznanja prejelo za lastne dosežke, 90 posameznikov, skupin, ustanov, podjetij, lokalnih skupnosti in medijev pa 
za strokovne in promocijske dosežke v izobraževanju odraslih. Portreti so na voljo na http://tvu.acs.si/priznanja/dobitniki.   

 
Nacionalno odprtje TVU 2012 je zaključila 
direktorica Ljudske univerze Murska Sobota, gospa 
Alenka Kučan, ki se je zahvalila vsem, ki so 
soustvarili ta nepozabni dan, poln navduhujočih 
sporočil o tem, da za učenje nikoli ni prepozno in da 
je to dejavnost, ki nas bogati in povezuje v dobrem.  
 
Posebna zahvala gre še povezovalcu programa, 
gospodu Boštjanu Rousu ter pevki Moiri, Otroški 
folklorni skupini KUD Beltinci pod vodstvom 
mentorice Dragice  Kolarič, Marko bandi, Art Music 
Orchestra in skupini Piacolleky – s svojimi nastopi 
so odlično dopolnili razgibani program odprtja. 
 
 

 
*** 

 
Sicer pa se tudi drugod po Sloveniji odpirajo vrata ustanov, skupin in posameznikov, ki jih povezuje pripadnost zamisli o 
vseživljenjskosti učenja. Dogodki so zgoščeni v tednu od 14. do 20. maja, na željo prirediteljev in s sklepom 
Nacionalnega odbora za TVU pa velja tudi razširjeni termin; ta teče od 1. maja pa do 30. junija 2012.  
 
V TVU 2012 sodeluje okrog 1.000 prirediteljev – vzgojnih in izobraževalnih organizacij (vrtcev, osnovnih in srednjih šol), 
ljudskih univerz, zasebnih izobraževalnih organizacij, univerz za tretje življenjsko obdobje, društev, interesnih skupin, 
knjižnic, knjigarn, glasbenih šol, muzejev, domov upokojencev, služb in uradov Zavoda za zaposlovanje, podjetij pa tudi 
mnogih drugih.  
 
Pot k razumevanju in uresničevanju kulture vseživljenjskosti učenja utirajo z več kot 6.000 izobraževalnimi, promocijskimi, 
informativno-svetovalnimi, kulturnimi in drugimi dogodki, ki so ubrani bodisi na krovno temo Evropskega leta aktivnega 
staranja in medgeneracijske solidarnosti, na eno od drugih petih povezovalnih tem: 
- Mednarodno leto zadrug, 
- Mednarodno leto trajnostne energije za vse, 
- Ohranimo kulturno in naravno dediščino, 
- Zaposlovanje in podjetništvo, 
- Branje, učenje in sodobni načini komuniciranja, 
ali pa so preprosto odziv na značilnosti in potrebe okolja, v katerem prireditelji bivajo in delujejo. 
 
Dogodki TVU 2012 so objavljeni v spletnem koledarju http://tvu.acs.si/koledar/ .  
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