
 

 
 
 

 
 
Pomembni datumi TVU 2012  
 
Prvo srečanje izvajalcev in koordinatorjev TVU ter delna 
razdelitev promocijskega gradiva TVU 2012 

1. marec 2012 ob 10.00 

Seja Nacionalnega odbora za TVU  21. marec 2012 

Rok za oddajo Pisne namere o prevzemu vloge  
koordinatorja TVU 2012   

20. marec 2012 

Prijava dejavnosti v TVU 2012 
(prek interneta, po e-pošti ali navadni pošti)           

od 20. marca do 22. aprila 2012 

Prvo srečanje predstavnikov koordinatorjev TVU, namenjeno 
usposabljanju za uporabo videa in multimedijev  
v podporo kulturi učenja ter razdelitvi promocijskega gradiva  

 
27. marec 2012 od 9.00 do 16.00 

Objava spletnega koledarja TVU 2012 prva uradna objava 30. aprila 2012,  
sicer pa sprotno objavljanje 

Razpis MŠŠ za prireditve TVU 2012 
 

april 2012 (še ni potrjeno) 

Novinarska konferenca organizatorja odprtja 11. maj 2012 ob 10.00 

Nacionalno odprtje TVU s podelitvijo priznanj ACS  11. maj 2012 ob 11.00 

Nacionalna novinarska konferenca ob  začetku TVU 2012 15. maj 2012 ob 10.00 

Uradni termin TVU 2012 
Razširjeni termin TVU 2012 

od 14. do 20. maja 2012 
od 1. maja do 30. junija 2012 

16. andragoški kolokvij 22. maj 2012 

Zbiranje anket o izpeljavi dejavnosti TVU 2012 od 1. junija do 31. julija 2012 

Drugo srečanje predstavnikov koordinatorjev TVU, namenjeno 
usposabljanju za uporabo videa in multimedijev  
v podporo kulturi učenja  

 
7. junij 2012 od 9.00 do 16.00 

Razpis za priznanja ACS za promocijo učenja in znanja  
za leto 2012 

od 15. septembra do 14. oktobra 2012 

Izbor dobitnikov priznanj ACS za promocijo učenja in znanja  
za leto 2012 

november 2012 

 
 

Dogodki na mednarodni ravni: 
 

Peto srečanje projekta SLS*: delavnica na temo Doseganje 
različnih ciljnih skupin 

12.–15. marec 2012, 
Kahramanmaras, Turčija 

Šesto srečanje projekta SLS*: evalvacija projekta in priprava 
končnega poročila 

31. maj – 3. junij 2012,  
Haarlem, Nizozemska 

*Projekt Širimo semena učenja (Sowing the Learning Seeds – SLS), program Grundtvig Učno partnerstvo 

 

STIKI: 
- nacionalna koordinacija in financiranje: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, 01/5842 567, 

zvonka.pangerc@acs.si 
- prijava: Erika Brenk, 01/5842 570, erika.brenk@acs.si; Mateja Pečar, 01/5842 578, 

mateja.pecar@acs.si; Ajda Turk, 01/5842 547, ajda.turk@acs.si 
- tehnična podpora: Franci Lajovic, franci.lajovic@acs.si 
- promocijsko gradivo: Peter Monetti, 01/5842 575, peter.monetti@acs.si 
- priznanja ACS in promocija: Ajda Turk, 01/5842 547, ajda.turk@acs.si 
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NAJPOMEMBNEJŠI NAPOTKI 
 
 
PISNA NAMERA O PREVZEMU VLOGE KOORDINATORJA 
- namero o prevzemu vloge koordinatorja v TVU 2012 je treba pisno izraziti na 

obrazcu, objavljenem na spletni strani http://tvu.acs.si/koordinatorji do 20. marca 2012; 
- 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 2012 
- zbiranje prijav bo potekalo od 20. marca do 22. aprila 2012; 
- štejejo prireditve, organizirane od 1. maja do 30. junija 2012, uradni termin TVU je 14. do 20. maj; 
- izbirate lahko med dvema načinoma prijave:  

o internetna prijava – aplikacija za vnos je objavljena na strani http://tvu.acs.si/prijava ali 
o klasična prijava s pisno prijavnico po pošti (objavljena na strani http://tvu.acs.si/prijava). 

- upoštevajte NAVODILA za vnos, ki jih najdete pred in po registraciji v spletno aplikacijo. 
 

 

INTERNETNA PRIJAVA: 
- uporabniško ime in geslo sta nespremenjena za izvajalce, ki so sodelovali v preteklih letih; če ste 

gesla založili ali niste prepričani, da za vašo ustanovo/podizvajalca že obstaja, pošljite e-pošto na 
tvuadmin@acs.si (ne registrirajte se ponovno). 

- za nove izvajalce je potrebna registracija na strani http://tvu.acs.si/prijava/;  
- koordinatorji pri registraciji novih podizvajalcev obvezno označite svoje koordinatorstvo. 
- pri vnosu podatkov o dogodkih TVU upoštevajte NAVODILA za vnos; 
- podatki o izvajalcih in prireditvah morajo biti točni (ciljne skupine, naslov, vsebina itd.); 
- prireditve naj bodo za obiskovalce brezplačne (izjema so plačila prevoza ipd.); 
- prireditev TVU, ki jo boste izvajali večkrat na isti lokaciji, vpišite kot eno prireditev z dodatnimi 

termini;  
- prireditev TVU, ki jo boste izvajali na različnih lokacijah, prijavite kot različne prireditve. 
 

 

SPLETNI KOLEDAR PRIREDITEV TVU: 
- dostopen je 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 na ACS; 
- objavljene podatke lahko naknadno dopolnjujete in spreminjate; 
- prva uradna objava koledarja je predvidena najkasneje 30. aprila 2012; 
- obstaja možnost izvoza podatkov v Excel za potrebe lokalnih tiskanih ali spletnih koledarjev      

prireditev; 
- objavite/posredujte povezavo do Koledarja TVU na vaši spletni strani, v vaših tiskovinah, 

oglasih, člankih, e-pošti idr. 
 
 
ANKETA TVU: 
- poročanje o izpeljavi TVU 2012 je možno preko pisnega obrazca ali spletne ankete 

(http://tvu.acs.si/anketa/) od 1. junija do 31. julija 2012; 
- izpolnjena anketa in pisna vloga o sodelovanju v TVU sta pogoj za izdajo potrdila o sodelovanju v 

TVU 2012 (http://tvu.acs.si/sodelujoci/potrdila/). 
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