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Nacionalno odprtje festivala učenja 
TVU 2006 smo slovesno začeli na Jesenicah 
 
Slovesno odprtje TVU, ki ga je vse od leta 1996 snoval in izpeljal Andragoški center Slovenije, 
nacionalni koordinator projekta, smo letos prvič prenesli na krajevno raven - na Jesenice. S tem smo 
želeli počastiti dolgoletna prizadevanja Organizacijskega odbora za pripravo TVU pri Občini Jesenice, 
ki že deset let pripravlja številne prireditve TVU za vse generacije, s katerimi spodbuja in promovira 
pomen učenja tako za posameznika kot za širšo lokalno skupnost.  
 
V petek, 13. oktobra 2006, je udeležence nacionalnega odprtja TVU 2006 pred Gledališčem Toneta 
Čufarja na Jesenicah sprejel znani kranjski lajnar Rastislav Rastko Tepina, ki že dobrih dvajset let 
zabava številno domačo in tujo občinstvo. 
 
Več kot dvesto prijateljev festivala učenja, dobitnikov priznanj in njihovih predlagateljev ter drugih 
gostov vseh generacij iz Slovenije je nagovoril gostitelj, župan Jesenic, Boris Bregant. Minister za 
delo, družino in socialne zadeve, mag. Janez Drobnič, je v svojem slavnostnem govoru poudaril 
pomen znanja kot naložbe za prihodnost.  
 
Tako kot vsako leto je bila tudi letos rdeča nit prireditve podelitev priznanj ACS za izjemne učne in 
strokovne dosežke v izobraževanju odraslih v Sloveniji za leto 2006. V zakladnico dobrih zgledov je 
bilo doslej vpisanih že 113 posameznikov, skupin, društev, ustanov, podjetij in lokalnih skupnosti, tem 
pa se je letos pridružilo še trinajst novih dobitnikov priznanj. V video-portretih dobitnikov priznanj1 se 
zrcalijo trud, prizadevanje, osebni pogum in nesebično delovanje ter neizmerno duhovno bogastvo nagrajenih 
posameznikov. 
 
Priznanja in knjižna darila, ki so jih prispevale ugledne slovenske založbe, sta izročila mag. Janez 
Drobnič (po njegovem odhodu Elizabeta Skuber, predsednica komisije za podeljevanje priznanj ACS 
za izjemne učne in strokovne dosežke v izobraževanju odraslih) in dr. Slavica Černoša, v.d. direktorice 
ACS, ki je zbrane uvodoma nagovorila še v imenu Andragoškega centra Slovenije.  
 
Celoten program, ki ga je spretno povezovala Branka Smole, je zrcalil letošnjo poudarjeno temo 
Tedna, namreč Evropsko leto mobilnosti delavcev, namenjeno promociji geografske, socialne in 
poklicne mobilnosti delavcev. Že to, da smo se s prireditvijo iz Ljubljane preselili na Jesenice, priča o 
tem. Predstavitve dobitnikov so se prepletle s pisanimi nitmi odličnih učnih dosežkov, ki so jih 
predstavili številni nastopajoči. 
 
Po prireditvi so se udeleženci zadržali na prijateljskem srečanju, ki ga je obogatila Danica Butinar. Z 
igranjem na citre je navdušila vse zbrane, ki so si v preddverju knjižnice lahko ogledali tudi 
priložnostno razstavo o promociji vseživljenjskega učenja v Sloveniji in na Jesenicah. Pripravila sta jo 
Srečko Krč, predsednik Organizacijskega odbora za pripravo TVU pri Občini Jesenice, in Nevenka 
Kocijančič iz ACS. 
 
Prireditev sta denarno omogočila Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in Ministrstvo za 
šolstvo in šport, kakovost in obseg izpeljave TVU 2006 smo lahko obogatili tudi s pomočjo dragocenih 
prispevkov naših sponzorjev. 
 
Nevenka Kocijančič (nevenka.kocijancic@acs.si), ACS 
 

                                            
1 Videoportrete je po scenariju Slavice Borke Kucler (ACS) posnel Dalibor Tosić, zmontiral pa Boštjan Abram (oba Inštitut in 
akademija za multimedije), ki je portrete tudi predvajal. Glasba in obdelava zvoka sta delo Mateja Pečaverja. 


