
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Zapis evalvacijskega sestanka koordinatorjev TVU 
 
Na evalvacijskem sestanku koordinatorjev TVU, 6. novembra 2007 v Ljubljani, so se zbrali predstavniki 
dvanajstih koordinatorskih ustanov in štiri predstavnice Andragoškega centra Slovenije (ACS). Seznam 
udeležencev je v Prilogi 1.  
 
Sestanek je bil sklican na pobudo udeležencev septembrskega srečanja mreže TVU pa tudi na željo članov 
delovne skupine za TVU na ACS, saj so bili zadnji sestanki mreže TVU vse preveč informativne narave, 
udeležba pa relativno majhna. Po drugi strani je v praksi prihajalo do nekaterih dilem glede statusa in nalog 
koordinatorja TVU, zato je bila potreba po vsebinski razpravi precejšnja. 
 
Udeležence je pozdravila v. d. direktorice ACS, dr. Slavica Černoša, jim čestitala za uspešno izpeljan TVU 
2007, poudarila pomen koordinatorjev TVU pri geografski in vsebinski širitvi projekta ter pri njegovem 
količinskem in kakovostnem razmahu. Posebej je izpostavila dozdajšnji uspešno izpeljani slovesni odprtji TVU 
na lokalni ravni, za kar gre zahvala prav dvema zaslužnima koordinatorjema – Organizacijskemu odboru za 
TVU pri Občini Jesenice (TVU 2006) ter Občini Postojna in Ljudski univerzi Postojna (TVU 2007). Zaželela 
nam je uspešno delo pri redefiniciji vloge koordinatorja TVU in opozorila na pomembno nalogo v letu 2008 – 
prvo izpeljavo TVU v mesecu maju, s katero bomo podprli slovensko predsedovanje Evropski uniji.  
 
Po kratki predstavitvi vseh sodelujočih je mag. Zvonka Pangerc Pahernik, nacionalna koordinatorica TVU,  
poudarila, da je  prišlo ob koncu devetdesetih let do koordinacije TVU na lokalni ravni povsem spontano, leta 
2001 pa je ACS mrežo koordinatorjev formaliziral in oblikovana so bila Skupna priporočila za koordinatorje 
TVU. Ta naloge koordinatorja opredeljujejo dokaj ohlapno, tako da je posameznemu koordinatorju 
prepuščeno, v kolikšni meri opravlja povezovalne in usklajevalne naloge za svojo mrežo prirediteljev / 
podizvajalcev. Po drugi strani uživa TVU prek javnega razpisa za sofinanciranje izobraževanja odraslih 
denarno podporo Ministrstva za šolstvo in šport, in sicer pod dvema postavkama: B1-Koordinacija TVU in B2-
Prireditve TVU. Sofinanciranje je v letu 2004 izostalo (oziroma razpis je bil objavljen aprila leta 2005) in od 
takrat naprej je prihajalo do enoletnega zamika, ki smo ga v letu 2007 prekinili. Sofinanciran bo spet TVU 2008 
in to na osnovi Letnega programa izobraževanja odraslih za leto 2008. ACS si bo prizadeval za iskanje 
drugačne, sistemske oblike sofinanciranja, ki bi koordinatorjem zagotavljala večjo gotovost, predpogoj za to pa 
je bolj enoumna opredelitev statusa koordinatorja TVU ter njegovih nalog. Prav ta dva vidika sta bila 
temeljna cilja razprave.  
 
Dveinpolurni sestanek smo prvenstveno sicer namenili prvemu vidiku – opredelitvi značaja  in položaja 
koordinatorja TVU, posredno pa smo se dotaknili tudi njegovih šestih ključnih delovnih področij: 

1. Spodbujanje, informiranje in prijava prirediteljev  
2. Usmerjanje in usklajevanje dejavnosti  
3. Pridobivanje finančnih sredstev za izpeljavo TVU 
4. Zagotavljanje skupne medijske promocije 
5. Zagotavljanje skupnega promocijskega gradiva ter spodbujanje udeležencev 
6. Poročanje in evalvacija 



Zedinili smo se, da je smiselno naloge na vsakem od teh področij razdeliti na temeljne in dodatne naloge – 
medtem ko je realizacija prvih predpogoj za status koordinatorja, je seznam drugih odvisen od denarja in 
drugih virov, ki jih ima posamezni koordinator na voljo. 
 
Predstavnica ACS je predstavila tudi prve rezultate ankete, ki jo je doslej izpolnila več kot polovica letošnjih 
koordinatorjev – tako izbirni kot tudi vsebinski odgovori so po eni strani potrdili že omenjeno strukturo nalog 
koordinatorja, po drugi pa prinesli tudi nekaj izvirnih predlogov. Ti in pa rezultati razprave so vključeni v 
prenovljeno besedilo, ki zdaj nosi naslov Napotki in priporočila za koordinatorje TVU (glej  Prilogo 2). 
Udeleženci sestanka, še zlasti pa odsotni koordinatorji TVU 2007, so vabljeni, da do 30. novembra 2007 
prispevajo dodatne predloge za besedilo. Prečiščeni napotki in priporočila bodo urejala delovanje mreže 
koordinatorjev TVU v letu 2008, bodo pa še naprej predmet nadgrajevanja. 
 
Ob koncu sestanka je nacionalna koordinatorica udeležence: 
- ponovno seznanila z dejstvom, da bo TVU 2008 v mesecu maju (od 19. do 25. maja); pripravljalni 

sestanek bo predvidoma v februarju; 
- zaprosila, da pošljejo kakovostne videoposnetke s svojih prireditev TVU v letošnjem in preteklih 

letih; ACS bo po zgledu NIACE Wales pripravil 2-3-minutno predstavitev TVU na DVD-ju; koncept bo 
predstavljen na prej omenjenem sestanku; 

- opozorila, da je trend v mednarodnem gibanju festivalov učenja večja pritegnitev učečih se v 
pripravo in izpeljavo festivalov učenja pa tudi v širše procese. Učeči se lahko služijo za zgled najširši 
javnosti, privabljajo medijsko pozornost, imajo marsikaj povedati praktikom, teoretikom, politikom in 
drugim. Koordinatorje je zaprosila, da razmislijo o možnosti, da v svojih okoljih poiščejo učeče se, ki bi 
bili pripravljeni nastopati v javnosti, se povezovati, sodelovati na dogodkih TVU, v forumu ali v mreži 
učečih se na nacionalni pa tudi mednarodni ravni. Tudi o teh prizadevanjih bo tekla beseda na 
pripravljalnem sestanku TVU v začetku naslednjega leta. 

 
Sestanek so zaokrožile predstavnice Občine Postojna in Ljudske univerze Postojna, organizatorice letošnjega 
slovesnega odprtja TVU. Opisale so svoje vtise in spoznanja, odzive, ki so jih prejele od udeležencev in 
kolegov, odmeve v medijih in podobno. Po eni strani se je pokazalo, da je 11 let postojnskega sodelovanja v 
TVU obrodilo sadove, ki so v 12. letu pomembno prispevali k uspešno izpeljani slovesnosti, po drugi strani pa 
je ta dogodek v Postojni v še večji meri pritegnil pozornost lokalnih medijev in najširše javnosti, tako da so se 
odprle nove priložnosti za krepitev TVU in kulture vseživljenjskega učenja. Organizatoricam je bilo izrečeno 
iskreno priznanje za ves trud in predanost, s katero so premagale marsikatero nepričakovano oviro in 
(so)ustvarile nepozaben dogodek.  
 
Nacionalno odprtje TVU 2008 bo prav tako potekalo na lokalni ravni, saj je prvotni načrt, da bi ga izpeljali v 
Ljubljani v povezavi s konferenco na evropski ravni, propadel. Koordinatorji TVU so vabljeni k razmisleku o 
tem, kdo bi slovesnost organiziral. Predloge zbiramo na ACS do 30. novembra 2007.  
 
Koordinatorji so v svojih prispevkih še posebej opozorili na naslednje:  
- Financiranje koordinatorstva: Smiselno bi bilo preiti na sistemsko sofinanciranje, podobno kot je v 

primerih Urada za mladino, Ministrstva za okolje in prostor in drugih. Druga možnost za sofinanciranje 
pa je sklep o razmestitvi, ki z enim sklepom pokriva vse projekte. Koordinator mora pri pridobivanju 
denarne podpore TVU delovati povezovalno tudi na občinski in medobčinski ravni, saj je podpora 
občin zelo dragocena, marsikdaj pa je tako, da daje finančno podporo le ena občina, sadove pa žanje 
tudi več okoliških. Pri animaciji občin je za koordinatorje še veliko dela. Porodila se je tudi zamisel, da 
bi – glede na izkušnje – oblikovali le dva razreda za financiranje koordinatorjev. (Breda Podboj, 
Tatjana Gostiša, Romana Derenčin, Zvonka Pangerc Pahernik)  

- Živahna je bila razprava o številu povezanih izvajalcev in večina je soglašala, da je koordinator tisti, ki 
usmerja delo vsaj desetih izvajalcev. To naj bi bil torej v prihodnje tudi prag za uvrstitev med 
koordinatorje, še posebej, če se bosta oblikovala le dva razreda za sofinanciranje! (Zvonka Pangerc 
Pahernik) 



- TVU kot praznik učenja: v okviru TVU bi morali še bolj kot številčnost upoštevati vsebino, izpostaviti 
izjemne ljudi, ki nekaj znajo (veščine, ljudska znanja, obrti …), in (jim) omogočiti, da bodo v okolju 
prepoznavni in da se bodo drugi od njih učili. Pomembno je ozaveščanje ljudi o novih poteh, o 
priložnostih za učenje in o sadovih učenja. (Štefan Huzjan, Melita Cimerman)  

- Na lokalni ravni se kažejo prvi znaki, da je zavest o vseživljenjskem učenju in o TVU pognala korenine 
med ljudmi, saj hodijo potencialni izvajalci spraševat, kdaj bo TVU in kako lahko sodelujejo. Zato 
morajo koordinatorji vzdrževati kontinuiteto in takih ne pozabljati, ko se TVU načrtuje! Pomembno 
pa je tudi ozaveščanje posameznih ciljnih skupin in trud, da se jih pritegne, saj mnogi niti ne vedo, 
da je njihovo delovanje neposredno povezano z vseživljenjskim učenjem, npr. ko gre za gasilce, 
društva … Nekatere ustanove, na primer večina vrtcev in šol po Sloveniji, pa še vedno ne vedo 
za TVU in njegove cilje! Dela za koordinatorje je torej tudi tu še veliko! (Tatjana Gostiša, Breda 
Podboj, Štefan Huzjan, Maja Kanop Krevh, Nevenka Kocijančič) 

- Premajhna vključenost ustanov iz izobraževalne vertikale v TVU nas že več let napeljuje na misel, da 
bi morali za tematsko koordinatorstvo pridobiti tudi Zavod za šolstvo RS. (Zvonka Pangerc 
Pahernik) 

- V tem primeru utegne nastopiti vprašanje, komu (območnemu ali tematskemu koordinatorju) se bo 
posamezni izvajalec pridružil, še posebej, če bo s tem pogojena višina sofinanciranja! To ostaja 
dilema, ki jo bo treba domisliti, saj se je treba izogniti temu, da bi izvajalec nastopal pri dveh 
koordinatorjih hkrati. (več koordinatorjev)  

- Rast števila prireditev ni premo sorazmerna s kakovostjo, zato bo treba v prihodnje nad kakovostjo 
prireditev še posebej bdeti, a ne tako, da bi se vmešavali v program podizvajalcev. Marsikdaj je 
namreč kakovost zelo 'ljudska', a so ljudje s prireditvijo zelo zadovoljni, zato je pomembno, da se 
spodbuja kakovost posredno, z nekaj res dobrimi prireditvami, na katerih si bodo ljudje izostrili občutek 
in zvišali raven zahtevnosti. Zgolj dan odprtih vrat brez pravih vsebin je največkrat premalo, je pa 
morda začetek za izvajalca, ki se ni doslej še nikoli opogumil za sodelovanje. Poleg večjega nadzora 
nad kakovostjo prireditev naj koordinator skrbi tudi nad kakovostjo izvedbe prireditev (ali je bila 
prireditev sploh izpeljana ter na kakšen način). (Štefan Huzjan, Maja Kanop Krevh, Tatjana Gostiša, 
Romana Derenčin) 

- Spodbuditi bi morali podeljevanje občinskih priznanj za učenje in izvajalcem za kakovost. 
Pomembnejšo vlogo bi morali odigrati župani, tudi na otvoritvenih slovesnostih, kot npr. v Postojni že 
vsa leta. (Štefan Huzjan, Tatjana Gostiša, Romana Derenčin)  

- Koordinatorji bi morali poskrbeti tudi za usposabljanje novih koordinatorjev, saj gre tu za posebna 
znanja in veščine, ki začetnikom manjkajo! (Štefan Huzjan) 

- Prihodnji TVU bo v znamenju evropskega leta medkulturnega dialoga in 500-letnice Trubarjevega 
rojstva. Potrebno bo izbrati tudi novega izvajalca otvoritvene slovesnosti; nekaj izvajalcev je 
neformalno že izrazilo pripravljenost za izvedbo, a med njimi niso vsi koordinatorji, tako da bo izbor 
nekoliko ožji. (Slavica Borka Kucler, Zvonka Pangerc Pahernik, Melita Cimerman) 

- Vprašanje uporabe Foruma koordinatorjev TVU je izpostavila Zvonka Pangerc Pahernik. 
- Predpogoj za pridobitev potrdil o sodelovanju v TVU (v primeru posameznikov, zaposlenih v šolstvu, je 

potrdilo namenjeno napredovanju v nazive) bo izpolnjena anketa o TVU 2007. Slednja bo v letošnjem 
letu prvič v spletni obliki (na naslovu http://tvu.acs.si/anketa). 

 
 
Zapisala: mag. Zvonka Pangerc Pahernik  
v sodelovanju s Slavico Borko Kucler, Nevenko Kocijančič in Eriko Brenk 
 
9. november 2007 


