
 

 
 
 
 
 
 
I. NAJPOMEMBNEJŠI NAPOTKI 
 
PISNA NAMERA O PREVZEMU VLOGE KOORDINATORJA 
- namero o prevzemu vloge koordinatorja v TVU 2011 je treba pisno izraziti na posebnem obrazcu 

(objavljen na spletni strani http://tvu.acs.si/koordinatorji); 
- rok za oddajo pisne namere o prevzemu vloge koordinatorja je 15. marec 2011; 
- ustanova – koordinator naj deluje v skladu z Napotki in priporočili za koordinatorje (dokument je 

objavljen na spletni strani http://tvu.acs.si/koordinatorji/). 
 

PRIJAVA DEJAVNOSTI ZA TVU 2011 
- zbiranje prijav bo potekalo: od 15. marca do 22. aprila 2011; 
- štejejo prireditve, organizirane od 1. maja do 22. junija 2011, uradni termin TVU od 16. do 22. maja; 
- obvezna in pravočasna prijava za sodelovanje v projektu TVU; 
- informacije glede prijave ter obrazci za prijavo na strani http://tvu.acs.si/prijava; 
- možna sta dva načina prijave:  

o  klasična prijava s pisno prijavnico po pošti – objavljena na spletni strani TVU 
(http://tvu.acs.si/prijava) 

o  internetna prijava – aplikacija za vnos na strani http://tvu.acs.si/prijava. 
 

INTERNETNA PRIJAVA 
- uporabniško ime in geslo sta nespremenjena za izvajalce, ki so sodelovali v TVU 2006 – 2010; 
- za nove izvajalce je potrebna registracija: na strani http://tvu.acs.si/prijava/; izpolnite predvideni 

obrazec za registracijo in prejeli boste še istega dne uporabniško ime in geslo na vneseni e-naslov; 
v nasprotnem primeru poiščite tehnično pomoč franci.lajovic@acs.si; 

- koordinatorji pri registraciji novih podizvajalcev obvezno označite svoje koordinatorstvo. 
 

SPLETNI KOLEDAR PRIREDITEV TVU 
- dostopen na naslovu http://tvu.acs.si/koledar;  
- koledar se sproti dopolnjuje glede na vnesene prireditve (internetna prijava); 
- prireditve so v koledarju objavljene takoj, ko jih potrdi administrator; 
- objavljene podatke lahko naknadno dopolnjujete in spreminjate; 
- prva uradna objava koledarja je predvidena najkasneje 30. aprila 2011 (pomembno zlasti za 

prireditve, ki se bodo odvijale že po 1. maju); 
- obstaja možnost izvoza podatkov v Excel za potrebe lokalnih tiskanih ali spletnih koledarjev; 
 
ANKETA TVU 
- poročanje o izpeljavi TVU 2011 je lahko preko pisnega obrazca ali spletne ankete 

(http://tvu.acs.si/anketa/); 
- zbiranje anket od 1. junija do 31. julija 2011; 
- izpolnjena anketa in pisna vloga o sodelovanju v TVU sta pogoj za izdajo potrdila o sodelovanju; 
- anketni obrazec TVU 2011 in pisna vloga bosta na voljo na spletni strani TVU 

(http://tvu.acs.si/zarisce/). 



 

II. NAJPOMEMBNEJŠI DATUMI TVU 2011 
 
 
Prva seja Nacionalnega odbora za TVU  18. februar 2011 ob 9. uri 
Prvo srečanje izvajalcev in koordinatorjev TVU in delna 
razdelitev promocijskega gradiva TVU 2011 

3. marec 2011 ob 10. uri 

Rok za oddajo Pisne namere o prevzemu vloge koordinatorja 
TVU 2011   

15. marec 2011 

Drugo srečanje izvajalcev in koordinatorjev TVU, namenjeno 
usposabljanju za učinkovitejše sodelovanje z mediji, dodatnim 
informacijam o pripravah na TVU 2011 ter razdelitvi 
promocijskega gradiva  

4. april 2011 ob 10. uri 

Razpis za prireditve TVU 2011 
 

še ni določeno 

Prijava dejavnosti v TVU 2011 
(prek interneta, po e-pošti ali pošti)           

od 15. marca do 22. aprila 2011 

Objava spletnega koledarja TVU 2011 prva uradna objava 30. aprila 2011,  
sicer pa sprotno objavljanje 

TVU-Novičke 1/2011 marec 2011 
Novinarska konferenca organizatorja odprtja 12. maj 2011 10.30 
Nacionalno odprtje TVU s podelitvijo priznanj ACS  12. maj 2011 ob 12.00 
Nacionalna novinarska konferenca ob  začetku TVU 2011 16. maj 2011 ob 10.00 
Uradni termin TVU 2011 
Razširjeni termin TVU 2011 

od 16. do 22. maja 2011 
od 1. maja do 30. junija 2011 

15. andragoški kolokvij 26. maj 2011 
Zbiranje anket o izpeljavi dejavnosti TVU 2011 od 1. junija do 31. julija 2011 
Razpis za priznanja ACS za izjemne učne in strokovne dosežke 
pri učenju odraslih za leto 2011 

od 15. septembra do 14. oktobra 2011 

Izbor dobitnikov priznanj ACS za izjemne učne in strokovne 
dosežke pri učenju odraslih za leto 2011 

november 2011 

 
 
III. DOGODKI NA MEDNARODNI RAVNI: 
 
Drugo srečanje projekta SLS*: delavnica na temo Vloga 
prostovoljnega dela pri organizaciji festivala učenja in obisk 
irskega Festivala učečih se 

19.–22. februar 2011, 
Dublin, Irska 

Tretje srečanje projekta SLS: delavnica na temo Večje 
vključevanje medijev v festival učenja ter uporaba novih medijev 
ter sodelovanje na tednu vseživljenjskega učenja 

11. –14. maj 2011,  
Žalec/Ljubljana, Slovenija 

Četrto srečanje projekta SLS: delavnica na temo Večje 
vključevanje učečih se v promocijo učenja ter sodelovanje na 
estonskem Tednu učečih se odraslih  

 
oktober 2011,  
Talin, Estonija 

*Projekt Širimo semena učenja (Sowing the Learning Seeds - SLS) – http://pro.acs.si  
 
 
IV. STIKI: 
 
- o TVU na splošno: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, 01/58 42 567, zvonka.pangerc@acs.si   
- o prijavi prireditev TVU: Erika Brenk, 01/5842 570, erika.brenk@acs.si, Mateja Pečar 

(mateja.pecar@acs.si, tel.: 01 5842 578), Ajda Turk (ajda.turk@acs.si, tel.: 01 5842 547) 
- o tehničnih zadevah: Franci Lajovic, 01/58 42 547, franci.lajovic@acs.si 



 

- o promocijskem gradivu TVU: Nevenka Kocijančič, 01/58 42 595, nevenka.kocijancic@acs.si 
- o priznanjih ACS, kampanji Zgledi vlečejo in medijski promociji: Slavica Borka Kucler, 01/58 42 574, 

borka.kucler@acs.si, Ajda Turk (ajda.turk@acs.si, tel.: 01 5842 547) 
- pošiljanje fotografij s prizorišč TVU 2011: tvu@acs.si  

 
 

V. DRUGO: 
 
- statistično podprti prispevki o izobraževanju odraslih in vseživljenjskem učenju: 

http://www.acs.si/InfO-mozaik  
- statistični podatki o TVU 2011: http://tvu.acs.si/koledar/v_stevilkah/ (po 30. aprilu) 

 


