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ZAPISNIK 

2. sestanka mreže izvajalcev in koordinatorjev 
TVU 2011 

 

 
Drugi sestanek mreže izvajalcev in koordinatorjev TVU 2011 je bil v četrtek, 4. aprila 2011, ob 10. uri na 
Andragoškem centru Slovenije (ACS), Šmartinska 134a, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom: 
 

1. Najnovejše informacije o pripravah na TVU 2011 
2. Usposabljanje za učinkovitejše delo z mediji 
3. Razno  
 
Na sestanku je bilo 62 udeležencev, njihov seznam je skupaj z drugim gradivom objavljen na spletni strani 
http://tvu.acs.si/zapisniki. 
 
Vodja projekta TVU, mag. Zvonka Pangerc Pahernik, je uvodoma pozdravila udeležence in napovedala, da 
bodo člani delovne skupine za TVU na kratko poročali o napredku pri pripravah na letošnji festival učenja, 
glavnina sestanka pa bo namenjena predavanju na temo učinkovitejšega dela z mediji. 
 
 
K 1. točki: Najnovejše informacije o pripravah na TVU 2011  
 
Sofinanciranje TVU 2011 – Zvonka Pangerc Pahernik je udeležence seznanila s trenutnim stanjem na tem 
področju: 

• koordinacija TVU 2011: Ministrstvo za šolstvo in šport na predlog ACS, pripravljen na osnovi pisem o 
nameri za prevzem vloge koordinatorja, ki jo je do 15. marca oddalo 31 koordinatorjev, za 30 od teh  
pripravlja sklepe o razmestitvi; pogodbe naj bi bile koordinatorjem poslane po 11. aprilu; veljajo isti 
tarifni razredi kot v pismu o nameri; znesek za prvi tarifni razred je 800 EUR, za drugi 1.450 EUR in za 
tretji 2.300 EUR; skupaj bo na ta način razdeljenih 45.100 EUR; poročanje o opravljenih dejavnostih 
bo potekalo prek računalniške aplikacije za spremljanje izvajanja Letnega programa o izobraževanju 
odraslih; 

• organiziranje prireditev TVU 2011: od 1. do 12. aprila (do 12. ure) je odprt Javni razpis za 
sofinanciranje prireditev v TVU v letu 2011. Nanj se lahko prijavijo izvajalci TVU, ki organizirajo vsaj 10 
prireditev. Prijavitelji bodo umeščeni v dva tarifna razreda: (1.) 10–29 oziroma (2.) 30 in več 
prireditev. Merila, po katerih bodo prijave ocenjene, so: raznolikost vsebin, učnih metod in tehnologij 
ter vrst učenja, vključenost raznolikih ciljnih skupin ter raznolikost medijske in vizualne promocije. V 
drugem krogu ocenjevanja bo ključnega pomena izobraževalna ponudba po regijah. Okvirna višina 
razpisa je 20.000 EUR, za prvi tarfini razred je predviden znesek 400 EUR, za drugi 800 EUR. 
Vprašanja, povezana z razpisom, je treba poslati na naslov sio.mss@gov.si. Potrebno je dosledno 
upoštevati predpisani rok in način prijave na razpis! 

 
Prijava prireditev v TVU 2011 – Ajda Turk je udeležence opozorila, da prijava teče od 15. marca naprej 
bodisi prek tiskane prijavnice bodisi prek spletne strani http://tvu.acs.si/prijava/; rok za prijavo prireditev je 22. 
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april, kasneje je možno podatke dopolnjevati, a zaradi množice vpisov (spet pričakujemo okrog 5.000 
prireditev) ne moremo zagotoviti potrditve dodatnih prireditev do 1. maja: Ajda je koordinatorje opozorila, naj 
pregledajo in dopolnijo podatke svojih podizvajalcev, ki so zdaj vpisani le s tem, kar nam je bilo na voljo iz 
pisem o nameri.  
 
Promocijsko gradivo TVU 2011 – Nevenka Kocijančič je udeležence opozorila, da so vse grafične rešitve 
na voljo na spletni strani http://tvu.acs.si/gradivo/; na prvem sestanku so udeleženci prejeli papirne kocke in 
balone, zdaj so na voljo polni in prazni plakati ter zloženka TVU 2011; za organizatorje odprtja v Žalcu pa tudi 
plakati in vabila za odprtje. Opozorila je, da je gradivo pripravljeno skupaj za koordinatorje in njihove izvajalce 
– prvi naj ga prepakirajo in razdelijo članom svojih mrež. Pri velikih naročilih je bilo praznih plakatov razdeljenih 
nekoliko manj, saj je zaloga 4.000 izvodov že pošla; povabila je mrežo TVU, da naroči dodatne prazne plakate 
(in papirne kocke!) prek spletne strani http://tvu.acs.si/narocila/; če bo naročil dovolj, bomo še pred TVU oboje 
ponatisnili. Udeležence je opozorila tudi na to, da lahko svoja promocijska gradiva prinesejo na odprtje, 12. 
maja v Žalec. Povedala je, da bodo TVU-Novičke izšle v začetku maja. 
 
TVU 2011 – prvič na Facebooku – Franci Lajovic je udeležence povabil, da se vpišejo/prijavijo v Facebook, 
(http://www.facebook.com/home.php#!/pages/TVU-Teden-vse%C5%BEivljenjskega-
u%C4%8Denja/133900786678988) in se vpišejo med prijatelje TVU. S skupnimi močmi bomo tam objavljali 
informacije o dogodkih, slikovno in drugo gradivo ter prek tega socialnega omrežja širili popularnost TVU. 
 
Nacionalno odprtje TVU 2011 – mag. Zvonka Pangerc Pahernik je udeležence spomnila, da bo dogodek v 
četrtek, 12. maja v Žalcu, pri njegovi organizaciji sta moči združila ACS in UPI – ljudska univerza Žalec; 
njihova direktorica, Franja Centrih, in koordinatorica TVU na UPI-LU Žalec, Mihaela Anclin, sta ponovno 
povabili na prireditev, ki jo bodo lokalno obarvali ter ponudili tudi spremljevalne dogodke. ACS bo organiziral 
prevoz iz Ljubljane v Žalec; aktualne informacije bodo objavljene na spletni strani http://tvu.acs.si/odprtje/.  
 
Dobitniki priznanj ACS za promocijo učenja in znanja 2010 – Slavica Borka Kucler in Darijan Novak sta 
si letos razdelila pripravo videoportretov dobitnikov priznanj ACS, ki bodo premierno prikazani na nacionalnem 
odprtju v Žalcu. Predstavila sta vsak svoje portretirance ter udeležence povabila k naročilu videa prek spletne 
strani http://tvu.acs.si/narocila/. Dobitniki priznanj ACS za leto 2010 so našteti na strani 
http://tvu.acs.si/priznanja/index.php?nid=300&id=260. Razpis za leto 2011 bo tekel od 15. septembra do 15. 
oktobra 2011. 
 
15. andragoški kolokvij – Mateja Pečar je na kratko predstavila temo kolokvija: Gospodarstvo v recesiji in 
izobraževanje odraslih; njegova izpeljava je načrtovana 26. maja 2011 v prostorih Gospodarske zbornice 
Slovenija (več na strani http://tvu.acs.si/ak/2011). Povabila je k prijavi na dogodek do 18. maja 2011 na 
naslov ak@acs.si. 
 
Mednarodno sodelovanje – mag. Zvonka Pangerc Pahernik je udeležence, predvsem koordinatorje TVU, 
povabila na delavnico v okviru projekta Širimo semena učenja (Sowing the Learning Seeds – SLS); več na 
spletni strani http://pro.acs.si/sls. Delavnica, na kateri bo osrednja tema učinkovito sodelovanje z mediji ter 
vključevanje novih medijev v festivale učenja, bo organizirana 13. maja 2011 v Žalcu ali okolici. Do zdaj so 
interes pokazali udeleženci študijskega obiska na Irskem (glej zapis s prvega sestanka), LU Koper ter Šolski 
center Celje. 
 
 
K 2. točki: Usposabljanje za učinkovitejše delo z mediji 
 
O odnosih z javnostmi s poudarkom na sodelovanju z mediji je udeležencem predavala mag. Meta Grandlič 
iz Kranja, ki si je izkušnje nabirala kot sodelavka medijske hiše pa tudi javnega zavoda, zato pozna oba vidika 
dela. Svoje bogate izkušnje je posredovala v uro in pol trajajočem predavanju, nato je odgovarjala na 
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vprašanja udeležencev. Krajša različica njene predstavitve je objavljena na naslovu http://tvu.acs.si/zapisniki. 
Posebno koristni bodo njeni povsem praktični namigi in pravila. 
 
Svoji stališči sta prispevala tudi koordinatorja TVU, Tadej Pugelj (Zveza tabornikov Slovenije) in Tatjana 
Gostiša (Vitra Cerknica); njuna komentarja lahko strnemo v poziv, da je treba medije obravnavati kot 
sodelavce, se zavedati, da potrebujemo eni druge po načelu daj-dam ter si v dialoškem, sodelovalnem duhu 
prizadevati za javno dobro na obeh – medijskem in izobraževalnem/učnem področju.  
 
 
K 3. točki: Razno 
 
Pri tej točki je mag. Zvonka Pangerc Pahernik vsem zaželela uspešne priprave ter izpeljavo TVU 2011 z 
upanjem, da bo izpeljano predavanje o učinkovitem delu z mediji čim bolj prispevalo k uspešnosti našega 
letošnjega festivala učenja. Napovedala je, da bo ACS vsem udeležencem poslal evalvacijske vprašalnike, v 
katerih bo vprašanje o letošnjem usposabljanju za učinkovitejše sodelovanje z mediji ter o potencialnih temah 
usposabljanja mreže TVU v naslednjem letu.  
 
Srečanje je bilo zaključeno ob 12.40 uri.  
 
 
Zapis pripravila: 
mag. Zvonka Pangerc Pahernik  
 
 
Ljubljana, 7. april 2011 
 
 


