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Slovesnost ob odprtju TVU 2003 
 
Andragoški center Slovenije ni le pobudnik in nacionalni koordinator Tedna vseživljenjskega učenja, 
pač pa promocijske in strokovne prireditve pripravlja tudi sam.  
 
Za uvod v Teden vseživljenjskega učenja prireja – zdaj že tradicionalno - osrednjo slovesnost, na 
kateri podeli priznanja za izjemne dosežke pri bogatitvi lastnega znanja ter za strokovne in 
promocijske dosežke pri bogatitvi znanja drugih.  
 
Na prireditvi, ki je bila v kongresni dvorani Mercurius BTC, v petek, 10. oktobra ob 11. uri, se je zbralo 
okrog 150 prijateljev festivala učenja iz vse Slovenije, skupaj z dobitniki priznanj in njihovimi 
predlagatelji. Pridružili so se jim častna gostja Milena Zupančič, državna sekretarka na Ministrstvu za 
delo, družino in socialne zadeve, Staša Baloh Plahutnik,  državni sekratar za srednje šolstvo in 
izobraževanje odraslih na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport ter predsednik Nacionalnega odbora 
TVU, Elido Bandelj, in drugi gostje. 
 
Teden vseživljenjskega učenja je letos že osmič opozarjal slovensko javnost na pomembnost kulture 
učenja. Nekaj misli o tem je z vsemi prisotnimi delila dr. Vida A. Mohorčič Špolar, direktorica 
Andragoškega centra Slovenije. V uvodnem delu prireditve sta navzoče v imenu ministrstev za za 
delo, družino in socialne zadeve ter za šolstvo, znanost in šport pozdravila  Staša Baloh Plahutnik in 
Elido Bandelj. Igralka in ambasadorka UNICEFA, Milena Zupančič, je v svojem prisrčnem govoru 
predstavila lastne poglede na vseživljenjskost izobraževanja.  
 
Veselo noto dajejo Tednu vseživljenjskega učenja mnogi dogodki po vsej Sloveniji. Andragoški center 
vnaša prazničnost v festivalsko dogajanje predvsem s podeljevanjem priznanj – letos je bilo podeljenih 
13 - za izjemne učne dosežke pri bogatitvi lastnega znanja ter za izjemne strokovne in promocijske 
uspehe pri bogatitvi znanja drugih. Poročilo komisije je predstavil mag. Jože Miklavc, član komisije za 
podeljevanje priznanj, ki je s predsednico komisije, dr. Vido A. Mohorčič Špolar, nagrajenim tudi izročil 
priznanja in knjižna darila. Prispevale so jih ugledne slovenske založbe. V imenu dobitnikov priznanj je 
o svojih vtisih spregovorila mag. Viktorija Bevc, ki se je začudila predvsem nad pestrostjo področij, na 
katerih delujejo nagrajenci. 
 
Pri uveljavljanju kulture učenja zavzemajo življenjske zgodbe uspešnih učencev ter predanih in 
domiselnih učiteljev prav posebno mesto.  Zato že nekaj let zapored pripravljamo in na prireditvi tudi 
predvajamo njihove video portrete. Po scenariju Slavice Borke Kucler jih je tudi letos posnel Boštjan 
Miha Jambrek. 
 
Radostno, slovesno uglašenost prireditve je obogatila unikatna zasedba - Tulipan quartet, ki jo 
sestavljajo mladi glasbeniki: Ana Kavčič Pucihar (flavta), Gregor Fele (violončelo), Miro Božič (orglice) 
in Blaž Pucihar (klavir). Ljudsko (Slovensko sonato) in priredbo klasične glasbe (Čmrljev let) so 
odigrali na svojstven način, pa vendar ganljivo.  
 
Po prireditvi so se udeleženci zadržali na prijateljskem srečanju v prostorih Andragoškega centa 
Slovenije, kjer jih je Kulinarični študijski krožek Ljudske univerze Postojna pogostil s tradicionalnimi 
slovenskimi jedmi, Društvo Zreli vedež s Ptuja – letošnji dobitniki priznanj – pa s sadovi narave. 
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