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ZAPISNIK  

sestanka mreže izvajalcev in koordinatorjev TVU 2014 
 
Pripravljalni sestanek mreže TVU 2014 je bil v torek, 11. marca 2014, ob 10. uri na Andragoškem 
centru Slovenije (ACS), Šmartinska 134a, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom: 
 

1. Poročilo o izpeljavi TVU 2013  
2. Načrt TVU 2014 in napotki za njegovo izpeljavo 
3. Razno  
 

Na sestanku je bilo 87 udeležencev, dobra tretjina jih je 
zastopala ustanove, ki bodo poleg prirejanja lastnih 
dogodkov v TVU prevzele koordinacijo drugih 
prirediteljev – bodisi na svojem geografskem območju 
(območni koordinatorji) ali na posameznem tematskem 
področju (tematski koordinatorji). Seznam udeležencev 
je skupaj z drugim gradivom objavljen na spletni strani 
http://tvu.acs.si/zapisniki. Vodja projekta TVU, mag. 
Zvonka Pangerc Pahernik, je uvodoma predstavila 
člane delovne skupine za TVU na Andragoškem centru 
Slovenije (ACS), nato pa povabila udeležence, da se na 

kratko predstavijo. Pohvalila je celotno mrežo TVU za dosežene uspehe in jih povabila k snovanju 
letošnjega festivala učenja. 
 

K 1. točki: Poročilo o izpeljavi TVU 2013  
 
Zvonka Pangerc Pahernik je poročala o ključnih vidikih TVU 2013: 
 

 Vnovič so bili prekoračeni vsi dozdajšnji kazalniki uspešnosti tega projekta: 1.288 prirediteljev, 
41 koordinatorjev, 9.440 izpeljav dogodkov, 2.168 medijskih prispevkov, nad 159.000 udeležencev 
(glej trende v grafih PP predstavitve). Poudarila je, da je to zagotovo tudi zasluga stabilnega 
financiranja projekta, in sicer s strani MDDSZ v višini 31.000 EUR za nacionalno koordinacijo 
TVU, ki jo izvaja ACS, ter s strani MIZŠ za mrežo TVU v višini 130.300 EUR. Slednje je bilo 
izpeljano po dveh tirih: s sklepi o razmestitvi za koordinatorje TVU prek (79.500 EUR) in za 
prireditelje (50.800 EUR). Po drugi plati nosijo zasluge za količinsko in kakovostno rast 
koordinatorji TVU, ki na svojih območjih in tematskih področjih pridobivajo številne in raznovrstne 
partnerje in tako osvetljujejo različne pojavne oblike izobraževanja odraslih (IO).  

 Festival učenja je bil osemnajsti po vrsti, v njegovem žarišču so bile prireditve, ki so osvetljevale 
vlogo vseživljenjskega učenja pri krepitvi (evropskega) državljanstva; s skoraj 6 % vseh dogodkov 
TVU oziroma 520 dogodki so tako obeležili Evropsko leto državljanov (ELD) 2013 in pri tem 
sodelovali z Uradom Vlade RS za komuniciranje. Skupaj z mrežo TVU je bilo opredeljenih še pet 
drugih povezovalnih tem, med njimi je na največji odziv naletela Aktivno z mladimi in za mlade (24 
% dogodkov); več na spletni strani http://tvu.acs.si/tematska_usmerjenost. 

http://tvu.acs.si/zapisniki
http://tvu.acs.si/tematska_usmerjenost


2 

 TVU 2013 je užival pokroviteljstvo Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, med drugim je 
njihova predstavnica, gospa Magdalena Tovornik, spregovorila na Nacionalnem odprtju TVU 
(http://tvu.acs.si/odprtje/2013), na nekaterih Paradah učenja pa smo gostili UNESCO glasnike. 

 Osrednji del nacionalnega odprtja TVU, tokrat spet zelo uspešno organiziranega na krajevni ravni 
v sodelovanju z Ljudsko univerzo Nova Gorica (LUNG), je bila podelitev petih priznanj za 
promocijo učenja in znanja odraslih 2012 ter premierni prikaz njihovih video-portretov. V drugi 
polovici leta je bilo prek javnega razpisa izbranih pet novih dobitnikov priznanj za leto 2013. 

 17. andragoški kolokvij je bil ubran na temo Izobraževanje priseljencev v luči ELD. Štirje 
prepoznavni plenarni govorci, med njimi minister, dr. Jernej Pikalo, ter sedem referentov s primeri 
dobrih praks je privabilo 80 udeležencev; prispevki so objavljeni na spletni strani 
http://tvu.acs.si/ak/2013. 

 V letu 2013 so nadgradili multimedijski 
portal Zgledi vlečejo (http://mm.acs.si) 
in ga zapolnili z vsebinami po štirih 
področjih Dobitniki priznanj, Produkcija 
ACS, Dobro s spleta, Mala šola 
multimedije. Koordinatorji TVU so v 
skladu z Napotki in priporočili za 
koordinacijo TVU prispevali svoje 
multimedijske produkte o TVU 2013. 

 Na področju mednarodnega 
sodelovanja so sodelovali na odmevni 
evropski konferenci ARALE – Awareness 
Raising on Adult Learning and Education, 
kjer so imeli zelo prepoznavno vlogo. Več o tem na strani http://tvu.acs.si/mednarodno.  

 
Več o TVU 2013 je na voljo v TVU novičkah 2/2013, Analizi in poročilu o izpeljavi TVU 2013 ter v Power 
Point predstavitvi o TVU 2013 na spletni strani http://tvu.acs.si/zapisniki. 
 
 

K 2. točki: Načrt TVU 2014 
 
Letošnji festival bo uradno tekel od 12. do 18. maja, šteli pa bodo vsi dogodki, izpeljani med 1. majem 
in 30 junijem. O vsebini letnega načrta je na kratko poročala Zvonka Pangerc Pahernik in se pri tem 
opirala na: 
 
 rezultate sestanka o razvojnih vidikih TVU (6. februarja 2014 s 26 udeleženci, člani mreže TVU) ter 
 Letni načrt TVU 2014. 
 

 V letnem načrtu je v veljavi struktura delovanja ACS, ki je bila izhodišče za nadaljnje poročanje:  
 

Nacionalna koordinacija: 

 konceptualno-razvojne naloge 

 sodelovanje z mrežo TVU 

 nacionalna promocija (vizualna, medijska) 

 mednarodno sodelovanje 
 

Prireditve na državni ravni: 

 dve novinarski konferenci 

 soorganizacija nacionalnega odprtja TVU 

 podelitev priznanj 2013  

 izbor dobitnikov 2014 

 18. andragoški kolokvij 
 

 

http://tvu.acs.si/odprtje/2013
http://tvu.acs.si/ak/2013
http://mm.acs.si/
http://tvu.acs.si/mednarodno
http://tvu.acs.si/datoteke/Predstavitev/TVUnovicke/TVU-Novicke-2_2013.pdf
http://tvu.acs.si/datoteke/Predstavitev/Analiza_porocilo_TVU_2013.pdf
http://tvu.acs.si/zapisniki
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Konceptualno-razvojne naloge:  
Poročevalka je predstavila štiri teme sestanka o 
razvojnih vidikih TVU, in sicer: medijska in vizualna 
promocija TVU, vodilne teme TVU, sodelovanje 
mreže TVU ter osvežitev koncepta TVU ob 20. 
obletnici njegovega izvajanja (v letu 2015). Omenila 
je, da so priporočila delovnih skupin objavljena na 
spletni strani http://tvu.acs.si/pobude in da so delno 
že vključena v Letni načrt TVU 2014. Druga 
priporočila bodo uresničena na nekoliko daljši rok. V 
zvezi s prvo temo je med drugim poudarila, da se 

ena od pobud nanaša na najem oglaševalske agencije, ki bi sistematično zastavila promocijo na 
nacionalni ravni. Slednje je na seji NO TVU komentiral predstavnik MIZŠ, Boštjan Zgonc, češ da 
krizni časi niso pravi trenutek za tak korak in da se je blagovna znamka TVU že do zdaj uspešno 
uveljavila.  

 Povedala je, da je 10. marca zasedal Nacionalni odbor za TVU (NO TVU), ki je potrdil poročilo, 
načrt ter izvajalca Nacionalnega odprtja TVU 2014, sprejel pa je tudi sklepe, ki zadevajo premislek o 
pogojih za pridobitev statusa koordinatorja TVU ter vključevanje več ministrstev.  

 V Letnem načrtu TVU 2014 sta v četrtem poglavju o financiranju TVU 2014 predvidena zneska 
35.000 EUR s strani MDDSZ za materialne stroške ACS ter 110.500 s strani MIZŠ (sklepi o 
razmestitvi za koordinatorje ter predvidoma razpis za izvajalce prireditev). MDDSZ financira tudi 
2.350 ur dela sodelavcev ACS za projekt TVU. 

 Tudi letos projekt TVU uživa častno pokroviteljstvo Slovenske nacionalne komisije za UNESCO. 
Spet bodo njihovega predstavnika povabili za govorca na nacionalno odprtje, izpeljali pa bodo tudi 
sodelovaje z UNESCO ASP mrežo in UNESCO glasniki.  

 Tematsko opredelitev TVU 2014 je predstavila 
Mateja Pečar: Namesto vodilnih tem (Evropska 
komisija izjemoma ni razglasila Evropskega 
leta, na katerega se krovna tema TVU po 
navadi opira; osnutek predloga je bil sicer 
podan na temo usklajevanja poklicnega in 
družinskega življenja) bo letošnji festival gradil 
na sloganu Učenje za življenje s podtemami 
Delo in poklic, Kultura in ustvarjanje, 
Multimediji in učenje, Narava in okolje, Poti do 
znanja, Šport in turizem, Učeče se skupnosti, 
Zdravje. Podteme so izbrane v povezavi z načeli, ki jih v TVU upoštevamo od vsega začetka, to so 
štirje stebri učenja (za pridobitev znanja, za delo, za osebnostno rast in za sožitje v skupnostih) po 
knjigi Učenje, skriti zaklad (J. Delors et al, 1996). V povezavi z našimi prizadevanji, da koordinatorji 
vključijo v svojo mrežo prirediteljev vsaj dve podjetji, med drugim predlagamo tudi povezovanje z 
uspešnimi podjetji, ki so prejela Certifikat Družini prijazno podjetje, Slovensko nagrado za družbeno 
odgovornost HORUS  in prišla v Dnevnikov izbor najboljših zaposlovalcev Zlata nit. Teme so 
opredeljene tudi v skladu s priporočili  mreže koordinatorjev in izvajalcev TVU 2014, vendar  niso 
obvezujoče. Prireditelji lahko določijo svoje teme, prilagojene okoliščinam, v katerih živijo in 
delujejo. Pri tem se lahko navežejo tudi na aktualne mednarodne teme, ki jih je za leto 2014 
razglasila OZN. Letos tako poteka Mednarodno leto družinskega kmetovanja (v katerem bo aktivno 
sodelovalo slovensko Ministrstvo za kmetijstvo in okolje), prav tako bo OZN obeležil 20. obletnico 
Mednarodnega leta družine. 

 
 

http://tvu.acs.si/pobude
http://www.certifikatdpp.si/o-certifikatu/seznam-imetnikov/dobitniki-osnovnega-certifikata-generacija-2013/
http://www.horus.si/novinarsko-sredisce.html
http://www.horus.si/novinarsko-sredisce.html
http://zlatanit.dnevnik.si/sl/Novice/699/Nov+korak+v+izboru+najbolj%C5%A1ih+zaposlovalcev
http://www.fao.org/family-farming-2014/en/
http://www.mko.gov.si/si/mednarodni_okoljski_dnevi/2014/mednarodno_leto_druzinskega_kmetovanja/
http://www.family2014.org/home.php
http://www.family2014.org/home.php
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Sodelovanje z mrežo TVU: 

 Zvonka Pangerc Pahernik je povedala, da je pripravljalni sestanek mreže TVU pomemben korak k 
snovanju letošnjega festivala učenja, da pa bo sodelovanje med ACS in njimi teklo vse leto. 
Pomemben korak pri tem je oddaja anket, ki so osnova za pripravo Poročila o TVU ter za izdajo 
potrdil o sodelovanju – za slednja je treba zaprositi. Povabila je prisotne, da redno spremljajo 
spletno stran TVU, predvsem rubriko V žarišču (http://tvu.acs.si/zarisce); tam bodo našli tudi 
informacije o letošnjem sofinanciranju, ki je tudi tokrat pogojeno z Letnim programom izobraževanja 
odraslih (sprejet na Vladi 25.2.2014).  

 Erika Brenk je koordinatorje TVU opozorila na rok za oddajo pisem o nameri (17. marec). Načelo 
pravičnejšega sofinanciranja terja še doslednejše uresničevanje Napotkov in priporočil za 
koordinatorje TVU (glej spletno stran http://tvu.acs.si/koordinatorji) pa tudi njihovo prenovo. Letošnja 
novost je obveza, da koordinatorji k sodelovanju pridobijo najmanj dve podjetji.  Oboje izhaja tudi iz 
priporočil udeležencev sestanka o razvojnih vidikih TVU. 

 Ajda Turk je predstavila spletno-zasnovani informacijski sistem TVU s poudarkom na prijavnem 
postopku (glej http://tvu.acs.si/prijava). Opozorila je, naj koordinatorji in samostojni izvajalci – če so 
pozabili uporabniško ime in geslo – stopijo v stik s člani delovne skupine za TVU, saj sicer prihaja 
do neljubega podvajanja vpisov. Prijava dejavnosti bo možna od 24.3. do 18.4. Za tehnična 
vprašanja je pristojen Franci Lajovic. Rezultat skupnih prizadevanj bo Koledar prireditev TVU 2014 
– koordinatorji in izvajalci naj vzpostavijo povezave na spletno stran koledarja 
http://tvu.acs.si/koledar, iz njega pa lahko črpajo tudi pregled svojih dogodkov. Spet bo na voljo 
možnost izvoza podatkov v Excel. 

 Zvonka Pangerc Pahernik je povedala, da bo tudi 
letos delovala Borza TVU (potencialni prireditelji na 
spletni strani objavijo vsebine, ki jih ponujajo, drugi 
pa povprašujejo po njih – oboje bo letos možno 
prijaviti prek spleta). Dodatno k temu pa bo 
vzpostavljena Zakladnica TVU – opis inovativnih 
pristopov in akcij, kot npr. lanska 'veriga znanja' v 
organizaciji RIC Novo mesto, o čemer je poročala 
Anita Jakše. 

 
Nacionalna medijska in vizualna promocija TVU: 

 Medijsko promocijo bo na nacionalni ravni izvajal ACS, ki se bo poleg dveh srečanj z novinarji (ob 
odprtju v Slovenj Gradcu in na državni ravni ob uradnem začetku TVU) udeleževal intervjujev, 

objavljal članke in podobno. Tatjana Gostiša, 
predstavnica mreže TVU v NO TVU je ob tej 
priložnosti  povedala, da bi lahko koordinatorji na 
njihovi ravni prek dopisništev v večji meri vplivali na 
sodelovanje nacionalnih medijev, kar bi bilo 
smiselno dodati med naloge v Napotkih in 
priporočilih za koordinatorje TVU. Vitra se povezuje 
z RTV Slovenija in s konkretnimi vsebinami vedno 
naleti na posluh. Poskusili bodo vzpostaviti stik za 
oddaji Dobro jutro in Polnočni gost. Omenila je tudi, 
da je po njenih podatkih TV Slovenija dolžna 

objavljati reklamne pasice neprofitnih projektov, torej bi to lahko dosegli tudi za TVU. 

 Nevenka Kocijančič je predstavila skupno promocijsko in informativno gradivo TVU 2014: 
temeljni elementi celostne grafične podobe TVU (logotipi in e-pasice) so na voljo za uporabo 
(http://tvu.acs.si/gradivo). Po sestanku lahko udeleženci prevzamejo naročene prazne, polne in 
dvojezične plakate TVU, papirne kocke in balone. Zgibank letos ne bo, nadomestile jo bodo tri 

http://tvu.acs.si/zarisce
http://tvu.acs.si/koordinatorji/
http://tvu.acs.si/prijava
http://tvu.acs.si/koledar/
http://tvu.acs.si/gradivo
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različice Infografike, ki bodo tudi natisnjene: 
prva različica: na obeh straneh TVU, druga 
različica: na eni strani TVU, na drugi prazen 
prostor za lokalne vsebine ter tretja različica: 
na eni strani TVU, na drugi pa Parada učenja. 
O nakladi posameznih različic se bomo 
dogovarjali s posameznimi koordinatorji. TVU 
novičke bodo letos izšle v aprilu in novembru; 
rok za rubriko Kotiček je vaš je 15. april na e-
naslov nevenka.kocijancic@acs.si.  

Opozorila je, naj koordinatorji prevzamejo 
promocijska gradiva tudi za svoje podizvajalce; naročanje dodatnega gradiva bo še naprej potekalo 
prek spletne strani http://tvu.acs.si/narocila. Ker iščemo nove pristope oglaševanja, je poročala o 
začetnih pogovorih s predstavnico podjetja Mediabus, ki ponuja zunanje avtobusno oglaševanje, 
poslikavo vozil in zakupe avtobusov. 

 Franci Lajovic je na kratko predstavil informacijski sitem za TVU in napovedal nekaj manjših 
novosti, udeležence pa je skušal navdušiti tudi za FB in Twitter TVU. 

 V letu 2014 bomo nadaljevali s potujočo razstavo TVU, poimenovano Praznik učenja. Erika Brenk 
je predstavila lokacije razstave v letih 2010–2013 (glej http://tvu.acs.si/razstava) ter udeležence 
povabila, da panoje razstavijo tudi pri njih. Opozorila je, da ACS ne more prevzeti stroškov prevoza 
panojev. Panoje bo ACS v letu 2014 delno prenovil in dopolnil s panojem za Parade učenja 2013 in 
2014, da bodo nared ob 20-letnici TVU v naslednjem letu. 

 
Dejavnosti na državni ravni: 

 Nacionalno odprtje TVU bo že devetič zapored 
organizirano na lokalni ravni, tokrat ga bo v 
sodelovanju z ACS organiziral Javni zavod MOCIS, 
Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec. 
Udeležence je direktorica MOCIS, Sonja Lakovšek 
Kos, povabila na prireditev. 

 Na odprtju bo predstavljenih 5 novih dobitnikov 
priznanj za promocijo učenja in znanja odraslih za 
leto 2013. Darijan Novak in Ajda Turk, ki vodita to 
področje, sta napovedala osvežen pristop k 

snemanju video-portretov. V jesenskem času bo izpeljan postopek za pridobitev dobitnikov priznanj 
za leto 2014, udeleženci sestanka in vsi drugi člani mreže TVU so vabljeni, da prijavijo kandidate.. 

 Darijan Novak je udeležencem predstavil multimedijski portal (http://mm.acs.si) in jih pozval, da 
prispevajo vsebine.  

 Zvonka Pangerc Pahernik je omenila 18. andragoški kolokvij, ki bo organiziran na temo učečih se 
skupnosti. Prikazani bodo številni primeri uspešnih praks, s katerimi se srečuje ACS, ko izbirajo 
dobitnike priznanj za promocijo učenja in znanja. Sodelovali bodo tudi domači strokovnjaki in po 
možnosti gost iz tujine. 

 
Mednarodno sodelovanje: 

 Predvajala je foto-utrinke Parade učenja, pohvalila njihove koordinatorje ter napovedala nosilce in 
prizorišča Parade učenja 2014. Na kratko je predstavila tudi druge dosežke v projektu 
Uresničevanje prenovljenega Evropskega programa za učenje odraslih 2012–2014 v Sloveniji: 

mailto:nevenka.kocijancic@acs.si
http://tvu.acs.si/narocila
http://tvu.acs.si/razstava/
http://mm.acs.si/
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o trije videi o primerih dobre prakse – Priložnosti so! (http://tvu.acs.si/paradaucenja/video1), 
Stkane zgodbe (http://tvu.acs.si/paradaucenja/video2) ter Svetovanje za znanje 
(http://tvu.acs.si/paradaucenja/video3),  

o e-kotiček (http://tvu.acs.si/paradaucenja/ekoticek) ter  
o opredelitev učeče se skupnosti (http://tvu.acs.si/paradaucenja/ucece).  

 
Tema učečih se skupnosti bo obdelana v četrti video-
publikaciji, obarvala pa bo tudi letošnji andragoški 
kolokvij. Letošnje Parade učenja bodo potekale v sedmih 
drugih krajih, in sicer v Kopru,  Ljubljani, Mariboru, 
Postojni, Slovenski Bistrici,  Škofji Loki in Velenju. S 
koordinatorji PU že tečejo priprave, člani NO TVU pa so 
vabljeni, da se teh dogodkov, ki pomenijo dobrodošlo 
nadgradnjo TVU, v čim večji meri udeležijo.  
 
Več o projektu v E-biltenu PU 2013 (http://tvu.acs.si/datoteke/paradaucenja/PU_2013_E-
bilten_SLO.pdf) in na spletni strani http://tvu.acs.si/paradaucenja. 
 

Maja Radinovič Hajdič iz Organizacijskega odbora za TVU pri Občini Jesenice je povedala, da bodo po 
lanski odmevni Paradi učenja in podobni prireditvi leto poprej Parado na Jesenicah organizirali tudi 
letos. Podobno bodo verjetno postopali tudi drugi lanski nosilci PU. Maja je izrazila pobudo, da te 
Parade v letošnjem letu ne bi bile spregledane. 
 

Zvonka Pangerc Pahernik je povedala, da je objavljen 
nov zaprt razpis Evropske komisije za nadaljevanje 
implementacije prenovljenega Evropskega programa za 
učenje odraslih v obdobju november 2014 – oktober 
2015. Rok prijave je 13. maj, kar pomeni, da bodo 
sočasno tekle priprave na TVU in PU 2014 ter prijava 

novega projekta. ACS namerava prijaviti tretje zaporedje Parad učenja ter dogodke na temo pismenosti 
(v sodelovanju z nosilci PU iz vseh treh let). Pismenost je namreč prednostno področje, izpostavljeno v 
razpisni dokumentaciji Evropske komisije.  
 
Omenila je tudi razpravo s sestanka o razvojnih vidikih TVU o prenovi koncepta TVU ob njegovi 20-
letnici ter možnem preimenovanju Tedna vseživljenjskega učenja v Parado vseživljenjskega učenja, kar 
bi pomenilo združitev obeh konceptov in imen od leta 2016 naprej. Mnogi udeleženci se s tem niso 
strinjali, največkrat so kot razlog omenjali uveljavljenost in prepoznavnost blagovne znamke TVU. Ena 
od možnih zamisli je tudi preimenovanje v Tedni vseživljenjskega učenja, saj beseda Teden ob 
dvomesečnem razširjenem terminu TVU zavaja. 
 

K 3. točki: Razno 
Pri tej točki ni bilo razprave. Člani Delovne skupine za TVU so mreži koordinatorjev in izvajalcev zaželeli 
uspešno pripravo in izpeljavo festivala učenja.  
 
Srečanje je bilo zaključeno ob 12.10 uri. Gradiva so objavljena na naslovu http://tvu.acs.si/zapisniki. 
 
Zapis pripravila: 
mag. Zvonka Pangerc Pahernik v sodelovanju z delovno skupina za TVU 
 
Ljubljana, 14. marec 2014 

http://tvu.acs.si/paradaucenja/video1
http://tvu.acs.si/paradaucenja/video2
http://tvu.acs.si/paradaucenja/video3
http://tvu.acs.si/paradaucenja/ekoticek
http://tvu.acs.si/paradaucenja/ucece
http://tvu.acs.si/datoteke/paradaucenja/PU_2013_E-bilten_SLO.pdf
http://tvu.acs.si/datoteke/paradaucenja/PU_2013_E-bilten_SLO.pdf
http://tvu.acs.si/paradaucenja
http://tvu.acs.si/zapisniki
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Gradiva: 
- Seznam udeležencev 
- Analiza in poročilo o TVU 2013 – besedilo 
- Analiza in poročilo o TVU 2013 - PP predstavitev 
- Letni načrt TVU 2014 – besedilo 
- Letni načrt TVU 2014 - PP predstavitev 
- Pomembni datumi TVU 2014 
- Prijavni postopek 
- Dobitniki priznanj za promocijo učenja in znanja odraslih 


