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ZAPISNIK 
21. seje Nacionalnega odbora za  

Teden vseživljenjskega učenja (TVU) 
 
 
Enaindvajseta redna seja Nacionalnega odbora za TVU (NO TVU) je bila v sredo, dne 21. marca  2012, ob 
8.30 uri na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZKŠ), Masarykova 16, Ljubljana, z naslednjim 
dnevnim redom: 
 
1. Pregled zapisnika 20. seje NO TVU 
2. Predstavitev in obravnava Poročila o izpeljavi TVU 2011 
3. Predstavitev in obravnava Načrta TVU 2012 
4. Potrditev izvajalca nacionalnega odprtja TVU 2012 
5. Razno  
 
Navzoči: mag. Vinko Logaj, predsednik NO TVU (MIZKŠ, Direktorat za srednje in višje šolstvo ter 
izobraževanje odraslih), Ema Perme (MIZKŠ, Sektor za izobraževanje odraslih), Darja Čot (Ministrstvo za 
delo, družino in socialne zadeve, Sektor za vseživljenjsko učenje in štipendiranje), Tatjana Gostiša (Vitra, 
Center za uravnotežen razvoj, Cerknica), Barbara Vrhovnik (Obrtna  zbornica Slovenije), mag. Andrej Sotošek, 
direktor ACS, mag. Zvonka Pangerc Pahernik (ACS, nacionalna koordinatorica TVU) in Slavica Borka Kucler 
(zunanja sodelavka ACS).  
 
Odsotna: mag. Nataša Bucik (MIZKŠ) in Branimir Štrukelj (Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture). 
 
Predsednik NO TVU, mag. Vinko Logaj je ugotovil, da je odbor sklepčen. Udeleženci so se strinjali s 
predlaganim dnevnim redom. 
 

K 1. točki: Pregled zapisnika 20. seje NO TVU  
 
NO TVU je potrdil zapisnik in ugotovil, da so uresničeni vsi sklepi. 
 

K 2. točki: Predstavitev in obravnava Poročila o izpeljavi TVU 2011 
 
O najbolj izstopajočih vidikih TVU 2011 je poročala je mag. Zvonka Pangerc Pahernik: 
 

 V TVU 2011 so bili vnovič prekoračeni vsi dozdajšnji kazalniki uspešnosti tega projekta (881 
prirediteljev, 31 koordinatorjev, 6.482 izpeljav dogodkov, nad 149.000 udeležencev) pa tudi pri številu 
medijskih prispevkov (1.457) smo zabeležili porast glede na leto poprej. Poudarila je, da je to zagotovo 
tudi zasluga stabilnega financiranja projekta, in sicer s strani MDDSZ v višini 52.630 EUR za 
nacionalno koordinacijo TVU, ki jo izvaja ACS, ter s strani MIZKŠ (tedaj MŠŠ) za mrežo TVU v višini 
65.100 EUR. Slednje se je v letu 2011 prvič zgodilo po dveh tirih: za koordinatorje TVU prek sklepov o 
razmestitvi in za prireditelje prek javnega razpisa, kar je bila zelo dobrodošla sprememba. 
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 Festival učenja je bil šestnajsti po vrsti, v njegovem žarišču so bile prireditve, ki so osvetljevale vlogo 
vseživljenjskega učenja kot podporne dejavnosti za razvoj prostovoljstva; s skoraj 14 %, torej okrog 890 
dogodki, smo tako obeležili Evropsko leto prostovoljstva.  

 Nadaljnjih šest povezovalnih tem TVU 2011 (Mednarodno leto gozdov (4 % dogodkov), Branje za 
življenje (8  %), Tradicija lokalnega okolja  (4  %), Sožitje generacij (6  %), Mediji v podporo učenju (3 %) 
ter Varujemo okolje (14 %)) je opredeljevalo rdeče niti dogodkov, ki so se zgodili na posamezen dan v 
uradnem terminu TVU, lahko pa tudi kadar koli v razširjenem terminu; opredeljene so bile v dogovoru z 
mrežo koordinatorjev in prirediteljev TVU 2011. 

 Osrednji del nacionalnega odprtja TVU, tokrat zelo uspešno organiziranega v sodelovanju z UPI-LU 
Žalec, je bila podelitev desetih priznanj ACS 2010 za promocijo učenja in znanja ter premierni prikaz 
njihovih video-portretov. V drugi polovici leta je bilo prek javnega razpisa izbranih devet dobitnikov 
priznanj ACS za leto 2011. 

 15. andragoški kolokvij je bil ubran na aktualno temo, tj. Gospodarstvo v recesiji in izobraževanje 
odraslih. Privabil je 16 govorcev in okrog 70 udeležencev, o njem je izšel zbornik. 

 Nadaljevali smo s potujočo razstavo Praznik učenja, ki je na 7 lokacijah po Sloveniji promovirala TVU in 
vseživljenjsko učenje. 

 Na področju mednarodnega sodelovanja smo v okviru akcije Grundtvig Učno partnerstvo v projektu 
Širimo semena učenja sodelovali s partnerji iz šestih držav (Estonije, Francije, Irske, Madžarske, 
Nizozemske in Turčije) ter izpeljali 3 projektna srečanja: februarja na Irskem (8 mobilnosti), maja v 
Sloveniji (ob bok nacionalnemu odprtju TVU) ter oktobra v Estoniji (9 mobilnosti). Srečanj so se udeležili 
predstavniki ACS, koordinatorjev TVU ter učečih se – v zahvalo za dozdajšnje sodelovanje in spodbudo za 
naprej.  

 V hčerinskem projektu – promocijski kampanji Zgledi vlečejo – smo v letu 2011 izpeljali štiri usposabljanja 
za uspešno rabo produktov te kampanje (ZV 1-8), izdali 12 plakatov z dobitniki priznanj ACS ter novo 
publikacijo ZV 9 – V tretjem gre rado, učenje in ustvarjalnost v tretjem življenjskem obdobju. Slednja 
je nastala v koprodukciji z RTV Slovenija. 

 
Več o TVU 2011 je na voljo v gradivu za sejo: Analiza in poročilo o TVU 2011 ter Power Point predstavitev o 
TVU 2011 (glej spletno stran http://tvu.acs.si/stiki/no/).  
 
Razprava: 
Ema Perme je opozorila, da v TVU in izobraževanju odraslih (IO) nasploh beležimo nizke kazalnike v 
Zasavski in Posavski regiji. V razpravi smo ugotavljali, da je treba izvajalce in koordinatorje na teh območjih 
dodatno spodbuditi za proaktivno delovanje in medsebojno povezovanje. Mag. Vinko Logaj je predlagal, da 
ključno vlogo pri tem odigra ACS. Barbara Vrhovnik se je strinjala, da bi lahko pri tem sodelovala tudi Obrtna 
zbornica s svojimi člani.  
 
Sklep 1: 
NO TVU se je seznanil s poročilom o izpeljavi TVU 2011 in izrazil priznanje vsem sodelujočim za njegovo 
uspešno izpeljavo. 
 
Sklep 2: 
NO TVU predlaga, da ACS skliče srečanje izvajalcev izobraževanja odraslih in drugih ustanov iz Zasavske in 
Posavske regije z namenom, da se dogovorijo o večjem sodelovanju in povezovanju med ključnimi akterji ter 
posledično dosežejo večje zanimanje in motiviranost javnosti za IO in vseživljenjsko učenje. 
 
 

K 3. točki: Predstavitev in obravnava Načrta TVU 2012  
 
V letu 2012, in sicer od 14. do 20. maja 2012 bo Andragoški center Slovenije (ACS) v sodelovanju z 
Nacionalnim odborom za TVU (NO TVU) ter s številnimi izvajalci in koordinatorji na državni in krajevni ravni to 

http://tvu.acs.si/stiki/no/
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prireditev izpeljal sedemnajstič. V tretjem tednu v maju, pa tudi izven tega termina (od 1. maja do 30. junija), 
bodo potekale raznovrstne predstavitvene, izobraževalne, informativno-svetovalne, družabne, kulturne in 
slovesne prireditve na državni in krajevni ravni. O vsebini preliminarnega načrta je poročala mag. Zvonka 
Pangerc Pahernik, ki je najprej predstavila vsebinske posebnosti TVU 2012: 
 

- Krovna tema TVU 2012 bo Evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti (EL 
2012), namenjeno ozaveščanju in informiranju čim širšega kroga prebivalstva o vlogi vseživljenjskega 
učenja pri tem, da starajoča se generacija dlje časa ostane delovno aktivna in predaja izkušnje, ostane 
družbeno aktivna in sodeluje tudi z drugimi generacijami ter živi karseda zdravo in zadovoljno življenje. 
ACS je v stiku z nacionalnim koordinatorjem EL 2012, g. Alešem Kendo; poslali smo mu koncept 
sodelovanja in se bomo v kratkem z njim sestali na operativnem sestanku, na katerega bo povabljena tudi 
članica NO TVU iz MDDSZ, ga. Darja Čot.  

- Nadaljnjih pet tem (Mednarodno leto zadrug, Mednarodno leto trajnostne energije za vse, Ohranimo 
kulturno in naravno dediščino, Zaposlovanje in podjetništvo ter Branje, učenje in sodobni načini 
komuniciranja) je bilo opredeljenih v dogovoru z mrežo koordinatorjev in prirediteljev TVU 2012 na 
sestanku 1. marca 2012. 

- Zaradi rebalansa proračuna je bil ACS primoran bistveno zmanjšati materialne stroške za nacionalno 
koordinacijo TVU, in sicer sta predvidena opustitev lektorskih storitev, oglaševanja in usposabljanja, 
gostinskih in poštnih storitev ter zmanjšanje oblikovalskih in tiskarskih storitev, potnih in drugih materialnih 
stroškov. Posledično ne bomo izdali TVU-Novičk, informacije pa bomo predstavili v elektronski obliki in 
zgibanki TVU.  

- Posledice rebalansa bo občutiti tudi pri 16. andragoškem kolokviju, ki bo organiziran na ACS v manjšem 
obsegu kot sicer. Predvidena tema: Izzivi IO v Sloveniji v luči prenovljenega Programa EU za učenje 
odraslih 2012–2014. 

- Na nacionalnem odprtju, ki bo že šestič zapored organizirano na lokalni ravni, bo predstavljenih 9 
novih dobitnikov priznanj ACS za leto 2011 za promocijo učenja in znanja. V jesenskem času bo 
izpeljan postopek za pridobitev dobitnikov priznanj za leto 2012. 

- Mednarodna dejavnost v okviru TVU bo osredotočena na projekt  Širimo semena učenja (Sowing the 
Learning Seeds – SLS), izpeljani bosta zadnji dve srečanji (v Turčiji in na Nizozemskem). 

- V okviru kampanje Zgledi vlečejo bomo pospešeno promovirali multimedijsko publikacijo ZV 9 – V tretjem 
gre rado. Zaradi pogodbe o koprodukciji z RTV Slovenija moramo doseči, da končno izpeljejo premierno 
predstavitev na njihovem izobraževalnem portalu, zato da lahko v okviru TVU izpeljemo promocijo na 
lokalnih TV postajah, saj je tema publikacije tesno povezana z EL 2012.  

 
Dejavnosti za TVU 2012 so po že uveljavljeni strukturi podrobno predstavljene v Preliminarnem načrtu TVU 
2012, objavljenem na spletni strani http://tvu.acs.si/stiki/no/. 
 
Razprava: 
V razpravi smo ugotavljali, da je treba stopiti v stik z RTV Slovenija in pospešiti diseminacijo ZV 9; mag. Vinko 
Logaj je predlagal kontakt prek Direktorata za medije, ki je zdaj pod okriljem MIZKŠ. V ta namen ACS pripravi 
pismo in ga pošlje mag. Vinku Logaju, ta pa doseže posredovanje Direktorata za medije; pismo pošljemo v 
vednost MDDSZ, ki je sofinancer publikacije ZV 9. 
Razpravljali smo tudi o vplivu rebalansa proračuna na projekt TVU in ugotovili, da je s strani MDDSZ zdaj 
predvideno sofinanciranje v višini 38.653 (znižanje glede na lansko postavko za 27 %, vendar brez občutnih 
posledic na temeljne kazalnike uspešnosti projekta), medtem ko si bo MIZKŠ prizadeval za ohranitev lanskega 
zneska, tj. 65.100 EUR 
 
Sklep 3: 
NO TVU se je seznanil s Preliminarnim načrtom TVU 2012 in ga potrdil, obenem pa sprejel stališče, da 
njegova finančna realizacija  poteka v skladu z Letnim načrtom dela Andragoškega centra Slovenije. 
 
Sklep 4: 

http://tvu.acs.si/stiki/no/
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ACS v sodelovanju s predsednikom NO TVU, mag. Vinkom Logajem, in MDDSZ prek Direktorata za medije v 
sklopu MIZKŠ izpelje dejavnosti za spodbuditev RTV Slovenija, da ta izpolni svoje pogodbene obveznosti 
(premierno predvajanje ZV 9 – V tretjem gre rado).  
 
Sklep 5: 
V Letni načrt TVU 2012 se v poglavju 4. Financiranje TVU 2012 predvidita zneska  38.653 EUR pri MDDSZ 
ter 65.100 pri MIZKŠ. 
 
 

K 4. točki: Potrditev izvajalca nacionalnega odprtja TVU 2012 (11. maja 2012) 
 
Člani NO TVU so obravnavali pobudo Ljudske univerze Murska Sobota (LUMS), da izpelje letošnje nacionalno 
odprtje TVU v petek, 11. maja 2012 (glej pismo o nameri na spletni strani http://tvu.acs.si/stiki/no/). Andragoški 
center je njihovo namero podprl, saj ima z njimi zelo pozitivne izkušnje tako v projektu TVU kot tudi v drugih 
projektih. 
 
Sklep 6: 
NO TVU je sprejel predlog ACS, da nacionalno odprtje TVU 2012 izpelje Ljudska univerza Murska Sobota, 
dolgoletni in uspešni območni koordinator in izvajalec prireditev TVU. Pri organizaciji in izpeljavi odprtja LUMS 
in Andragoški center Slovenije sodelujeta v skladu s sklenjenim dogovorom, ki opredeljuje naloge in 
pristojnosti obeh partnerjev. 
 
Sklep 7: 
Darja Čot, predstavnica MDDSZ, bo njihovemu kabinetu posredovala prošnjo za uvodni nagovor ministra, 
Andreja Vizjaka, na slovesnosti v Murski Soboti, dne 11. maja ob 11. uri. 
 
 
K 5. točki: Razno  
Razpravljali smo članstvu v NO TVU. Mandat sedanje zasedbe velja do 11.3.2014. Strinjali smo se, da Slavica 
Borka Kucler kljub upokojitvi ostaja članica NO TVU, saj odlično pozna področje, obenem pa kot zunanja 
strokovnjakinja še naprej sodeluje z ACS v projektih TVU in Zgledi vlečejo. 
 
Seja je bila zaključena ob 10.00 uri. 
 
Ljubljana, 22. marec 2012 
 
 

Zapis pripravila: Predsednik NO TVU: 
 

mag. Zvonka Pangerc Pahernik 
 

mag. Vinko Logaj 
 
 
Gradivo: 
- Zapisnik 20. seje NO TVU 
- Analiza in poročilo o TVU 2011 in Power Point predstavitev 
- Preliminarni načrt TVU 2012  
- Pismo LUMS o nameri, da izpelje nacionalno odprtje TVU 2012 
 
Opomba: gradivo je objavljeno na spletni strani http://tvu.acs.si/stiki/no 
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