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ZAPISNIK  
sestanka o razvojnih vidikih TVU 

 
Drugega sestanka za razvoj Tedna vseživljenjskega učenja (TVU) se je v torek, 9. decembra 2014, ob 
10. uri na Andragoškem centru Slovenije (ACS), Šmartinska 134a, Ljubljana, udeležilo 55 oseb, od tega 
33 predstavnikov mreže koordinatorjev TVU, 11 sodelavcev ACS, 8 oseb iz vrst izvajalcev TVU, 2 iz 
MIZŠ ter 1 iz CMEPIUS. 

Srečanje je temeljilo na rezultatih prvega sestanka 
za razvoj (glej: http://tvu.acs.si/pobude), namenjeno 
je bilo okrepitvi mreže koordinatorjev TVU, v 
manjši meri pa uskladitvi koncepta TVU in Parade 
učenja v letu 2015.  

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik, vodja projekta 
TVU, je poudarila, da so sestanki za razvoj nastali 
na željo predstavnikov mreže TVU in sodelavcev 
ACS, da projekt s skupnimi močmi osvežimo in še 
izboljšamo. Na prvem sestanku je bil sprejet sklep, 
da je nujna prisotnost koordinatorjev TVU, saj so 
ti stebri in gonilna sila projekta na posameznih 

geografskih območjih (območni koordinatorji) ali vsebinskih področjih (tematski koordinatorji).  
 
V nadaljevanju je opozorila na pogoje za pridobitev 
statusa koordinatorja, opredeljene v Napotkih in 
priporočilih za koordinacijo TVU. Ti se bodo v 
naslednjem letu zaostrili, in sicer se bo dvignil prag 
za število koordiniranih podizvajalcev in prireditev 
(do zdaj 10, za naprej predvidoma 15), dodaten 
pogoj pa bo vsaj 5 let izkušenj v vlogi 'večjega' 
prireditelja TVU. Razlog za to je naraščajoče število 
koordinatorjev, kar povzroča zmanjšanje 
sofinanciranja po posameznih tarifnih razredih, 
vprašljiva pa je včasih tudi kakovost dela manj 
izkušenih koordinatorjev. Slednjo bo še naprej 

opredeljeval nabor temeljnih in priporočenih nalog koordinatorja na šestih ključnih področjih: 

 Informiranje, spodbujanje in prijava prirediteljev (mreža partnerjev), 

 Usmerjanje in usklajevanje dejavnosti in prireditev (usklajen program dogodkov), 

 Pridobivanje finančnih sredstev za izpeljavo TVU, 

 Zagotavljanje skupne medijske promocije, 

 Zagotavljanje skupnega promocijskega gradiva in spodbujanje udeležencev, 

 Poročanje in evalvacija TVU. 
 
Status, umestitev koordinatorjev v tarifne razrede (količinski vidik) ter načrt koordinacije (kakovostni 
vidik, vpeljan v letu 2014) vplivajo na možnost njihovega sofinanciranja. Prikazana je bila razdelitev 
sredstev za leti 2013 in 2014, iz katere izhaja, da se zneski zaradi večjega števila koordinatorjev nižajo 
in da ostaja vse manj denarja za prireditelje, saj imajo koordinatorji pri sofinanciranju prednost.  

http://tvu.acs.si/pobude
http://tvu.acs.si/datoteke/Sodelujoci/Napotki_in_priporocila_2014.pdf
http://tvu.acs.si/datoteke/Sodelujoci/Napotki_in_priporocila_2014.pdf
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Predstavljeni so bili tudi nekateri pomembni 
mejniki TVU 2015, medtem ko bodo podrobnosti 
opredeljene v letnem načrtu ter pregledu 
pomembnih datumov TVU 2015.  

Ob tej priložnosti je bila napovedana tudi Parada 
učenja 2015, ki bo izpeljana v Ajdovščini, Celju, 
Črnomlju, Kranju, Krškem, na Ptuju in v Trbovljah. 
Najverjetneje bodo nekateri nosilci Parade 2013 in 
2014 dogodek ponovili, po letu 2015 pa bo koncept, 
kot je bil zamišljen v okviru projekta Uresničevanje 
prenovljenega Evropskega programa za učenje 
odraslih 2012–2014, z določenimi prilagoditvami 

umeščen v model TVU. 

Predstavnica MIZŠ, mag. Katja Dovžak, vodja Sektorja za višje šolstvo in izobraževanje odraslih na 
MIZŠ ter članica Nacionalnega odbora za TVU (NO TVU), je predstavila tri predloge: 
 
1. TVU naj bi se povezal z drugimi resorji, predvsem s tistimi, ki so vključeni v uresničevanje 

Resolucije o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih in so bili prisotni na Letnem posvetu o 
izobraževanju odraslih 2014: poleg MIZŠ še Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti ter ministrstva, pristojna za zdravje, kulturo, javno upravo, kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano ter okolje in prostor). 
2. V TVU naj bi pritegnili tudi Gospodarsko in Obrtno 
zbornico ter Združenje delodajalcev z namenom, da 
se v večji meri promovira poklicno izobraževanje in 
usposabljanje ter zaposlovanje. 
3. Sofinanciranje naj bi prejeli le koordinatorji, ti pa 
bi s temi sredstvi pokrili tudi nekatere (predvsem 
materialne) stroške podizvajalcev. Poudarila je 
zahtevo po enakomerni pokritosti regij s koordinatorji 
in se spraševala, kje je kritična meja števila 
koordinatorjev. 

 
Mag. Katja Dovžak je napovedala ponovno uvedbo javnih razpisov za dejavnosti izobraževanja 
odraslih. To bi veljalo tudi za sofinanciranje TVU, kar bi omogočilo dostop neizkušenim, zato bi bila 

http://tvu.acs.si/paradaucenja/pu/
http://tvu.acs.si/paradaucenja/pu/
http://tvu.acs.si/paradaucenja/pu/
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ključnega pomena opredelitev razpisnih kriterijev. Pri slednjem bi sodeloval ACS. Javni razpis za 
naslednje leto je napovedala v februarju 2015, predvidoma v istem znesku kot v letu 2014, če bodo 
postopki za Letni program izobraževanja odraslih tekli neovirano. Prisotne je zaprosila za odzive na te 
predloge. Ti so bili raznovrstni, predvsem pa so izhajali iz praktičnih izkušenj koordinatorjev TVU: 

 po vzoru nekaterih drugih ministrstev (npr. za 
okolje in prostor) razpis objaviti že decembra, 
vsekakor pa pred izpeljavo TVU, 

 razmisliti o možnosti objave razpisa za daljše 
obdobje, npr. pet let, 

 če bi razpis omogočil dostop novim, neizkušenim 
koordinatorjem, bi sprememba na lokalni ravni 
lahko povzročila negativen odziv oz. zmedo pri 
podizvajalcih, podrla bi se utečena partnerstva,  

 namesto javnega razpisa naj bo financiranje raje še naprej vezano na pisma o nameri kot osnovi za 
izdajo sklepa ministra,  

 katere so sploh koristi javnega razpisa? (morebitne pritožbe izvajalcev, ki ne bi bili izbrani, bi 
podaljšali postopek), 

 koordinatorji tkejo stike s podizvajalci v veliki meri na osebni ravni, njihove mreže so utečene in 
trdne, 

 tudi koordinatorji ponekod sodelujejo med seboj – primer Pomurske regije, 

 nekateri prireditelji (šole, knjižnice ipd.), izbrani za sofinanciranje po zdajšnjih kriterijih, denar težko 
prikažejo v svojih računovodskih evidencah, saj so primarno financirani iz drugih virov, 

 javni razpis le za prireditelje. 
 
O sofinanciranju TVU v letu 2015 se bodo v začetku leta dogovorili predstavniki MIZŠ in ACS ter o tem 
obvestili mrežo TVU na pripravljalnem sestanku 12. februarja (alternativa: 4. marca). 
 

 

V nadaljevanju sestanka je mag. Andreja Lenc iz 
CMEPIUSa udeležencem predstavila EPALE – 
e-platformo za izobraževanje odraslih (glej letak ter 
spletno stran). Platforma, ki bo spomladi pridobila tudi 
slovensko različico, bo priložnost za objavljanje 
informacij, tudi tistih v zvezi s TVU; naslov za 
sprejemanje informacij in gradiv za objavo v EPALE: 
epale@cmepius.si. 
 

 
V drugem delu sestanka smo obravnavali teme prvega sestanka o razvojnih pobudah TVU: 

1. Sodelovanje mreže TVU (nosilka teme: Erika Brenk, ACS): po predstavitvi zaključkov februarskega 
sestanka, ki so v veliki meri zadevali prav vlogo in delovanje koordinatorjev, ter zamislih o večji 
preglednosti in dostopnosti koledarja TVU prek novih medijev (tablica, socialna omrežja) so 
udeleženci predlagali: 

 pozvati šole in vrtce, da vzpostavijo povezave iz njihovih spletnih strani na spletno stran 
TVU, 

 koledar v času izvajanja TVU (maj in junij) umestiti v ospredje spletne strani, 

 v spletnem koledarju poenostaviti iskanje izvajalcev in prireditev, 

 urediti večjo preglednost  podizvajalcev posameznega koordinatorja v modulu Prijava, 

 če je možno, naj bo regijska pokritost s koordinatorji enakomernejša. 

http://pro.acs.si/documents/lp2014/EPALE_letak.pdf
https://ec.europa.eu/epale
mailto:epale@cmepius.si
http://tvu.acs.si/datoteke/Predstavitev/Zakljucki_3_mreza.pdf
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Predstavniki ACS smo poudarili, da je 
koordinator zadolžen za to, da so prireditve vseh 
njegovih podizvajalcev vnesene v informacijski 
sistem TVU, pa tudi za nadzor njihove izvedbe. 
Koordinator bi moral sodelovati z vnaprej znano 
mrežo (po pismu o nameri), kar bi preprečilo, da 
se mu priključijo  neznani prireditelji in pričakujejo 
njegovo podporo. 

2. Vodilne teme/vsebine TVU (nosilka teme: Mateja Pečar, ACS): po predstavitvi zaključkov 
februarskega sestanka in njihovega uresničevanja v TVU 2014 so udeleženci za leto 2015  
predlagali teme: 

 Zelena delovna mesta in samooskrba, 

 Solidarnost, soodvisnost, odgovornost (teme Evropskega leta za razvoj 2015), 

 Lokalna razvojna partnerstva, 

 Kritično potrošništvo, 

 Kultura na poti iz roda v rod, 

 Znanje izboljša življenje (pismenost), 

 Človek v trajnostnem razvoju. 

Aktualne bodo tudi teme evropskega oziroma mednarodnega leta: 

 Evropsko leto za razvoj kot vodilna tema TVU 2015 (glej letak ELR 2015), več na:  
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodno
_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/elr15, 

 Mednarodno leto svetlobe in tehnologij povezanih s svetlobo: 
http://www.light2015.org/Home.html in http://www.sdr.si/pdf/iyl2015_shortpresentation_slo.pdf, 

 Mednarodno leto prsti: http://www.fao.org/soils-2015/en. 

3. Medijska promocija TVU (nosilec teme: Darijan Novak, ACS): po predstavitvi zaključkov 
februarskega sestanka (str. 1–4) smo skupno ugotovili, da najbrž nikoli ne bo denarja za 
profesionalni PR ter da še ni uspel prodor na nacionalne medije, kar ostaja izziv za ACS. V letu 
2014 so bile izpeljane predstavitve video-publikacij, izdanih v projektu Uresničevanje prenovljenega 
Evropskega programa za učenje odraslih, v nekaterih knjižnicah, kjer je bil odziv zelo odvisen od 
angažiranosti soorganizatorjev. Udeleženci so predlagali: 

 

 angažirati PR službo na MIZŠ, 

 se povezati z Ministrstvom za kulturo, ki financira 
medije zato, da delujejo v javno dobro, 

 vključiti vse partnerje TVU v medijsko promocijo, 

 medijsko promocijo graditi na atraktivnih 
dogodkih, 

 zahvala medijem za 20-letno podporo TVU bi jih 
lahko pritegnila k bolj angažiranemu 
sodelovanju, 

 pritegniti znane osebnosti kot ambasadorje TVU, 

 povezati se z dobitniki priznanj, ki delajo v medijskih hišah (Sašo Hribar, Milica Prešeren in 
drugi), že zdaj in se pozanimati, kaj bi jih pritegnilo k sodelovanju. 

4. Vizualna promocija TVU (nosilka teme: Nevenka Kocijančič, ACS): po predstavitvi zaključkov 
februarskega sestanka (str. 4–6) ter promocijskega gradiva TVU 2014 smo obravnavali nekaj 

http://tvu.acs.si/datoteke/Predstavitev/Zakljucki_2_teme.pdf
http://pro.acs.si/documents/lp2014/EL2015_letak.pdf
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/elr15
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/elr15
http://www.light2015.org/Home.html
http://www.sdr.si/pdf/iyl2015_shortpresentation_slo.pdf
http://www.fao.org/soils-2015/en/
http://tvu.acs.si/datoteke/Predstavitev/Zakljucki_1_promocija.pdf
http://tvu.acs.si/paradaucenja/dobrapraksa/
http://tvu.acs.si/paradaucenja/dobrapraksa/
http://tvu.acs.si/datoteke/Predstavitev/Zakljucki_1_promocija.pdf
http://tvu.acs.si/gradivo/
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neuresničenih predlogov: himna TVU, majice za koordinatorje, opremljenost zaslonov na poštah in 
v zdravstvenih domovih, znamka TVU ipd. Poudarjena je bila obveza, da na slikovnih in video-
gradivih avtorji pazijo na to, da so v ozadju razpoznavni  znaki TVU – logotip, plakat ipd.  

 

Udeleženci so izvedeli, da je razstava TVU 
Praznik učenja obogatena z dvema novima 
panojema o Paradi učenja 2013 in 2014, in bili 
povabljeni, da jo postavijo v svojih okoljih. 
Posebno pozornost smo posvetili FB strani TVU, 
ki je v letošnjem letu – največ po zaslugi njene 
urednice, Mateje Pečar – doživela prodor in se 
povezala s FB stranmi koordinatorjev in 
izvajalcev.  

5. Osvežitev koncepta TVU (nosilka teme: Zvonka Pangerc Pahernik, ACS): po predstavitvi  
zaključkov februarskega sestanka smo se pogovarjali o morebitni spremembi imena Teden 
vseživljenjskega učenja v Dnevi ali Tedni vseživljenjskega učenja; večina udeležencev se je 
opredelila za ohranitev starega imena.  

 

Posebno pozornost smo namenili predlogu Patricije 
Rejec iz Posoškega razvojnega centra, da 
koordinatorji v svojih okoljih organizirajo razprave z 
različnimi ciljnimi skupinami o tem, kako si 
predstavljajo razvoj njihovega okolja in kakšna 
je vloga izobraževanja odraslih pri 
uresničevanju te vizije – lokalno, regionalno, 
nacionalno ter evropsko. Nato bi na državni ravni 
sestavili mozaik teh pogledov. 

K tej dejavnosti bi lahko pritegnili tudi različne resorje, tako da bi povezali vidiki ciljnih skupin (od 
spodaj navzgor) ter resorjev (od zgoraj navzdol). Akcija bi zagotovo pritegnila tudi pozornost 
medijev – najprej lokalnih, skupna slika pa tudi državnih. Skupni mozaik pogledov na razvoj bi lahko 
predstavili na andragoškem kolokviju, morebiti pa bi to lahko bila tema nove faze Uresničevanja 
Evropskega programa za učenje odraslih 2015–2017.  

*** 

Rezultate sestanka bo ACS predstavil še NO TVU, nato pa v januarju 2015 objavil letni načrt ter pogoje 
sodelovanja. Celotna mreža TVU bo nato povabljena na pripravljalni sestanek 12. februarja (alternativa: 
4. marca) 2015. 
 
Srečanje je bilo zaključeno ob 12.45 uri. Zapis je objavljen na naslovu http://tvu.acs.si/pobude. 
 
Zapisala: 
mag. Zvonka Pangerc Pahernik v sodelovanju z delovno skupino TVU 
 

15. december 2014 

http://tvu.acs.si/razstava/
https://www.facebook.com/TedenVsezivljenjskegaUcenja
http://tvu.acs.si/datoteke/Predstavitev/Zakljucki_4_koncept.pdf
http://tvu.acs.si/pobude
http://tvu.acs.si/stiki/index.php?nid=75&id=60

