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ZAPISNIK  
sestanka mreže izvajalcev in koordinatorjev TVU 2016 

 

Pripravljalni sestanek mreže TVU 2015 je bil v četrtek, 10. marca 2016, ob 9.30 na Andragoškem 
centru Slovenije (ACS), Šmartinska 134a, Ljubljana. 

Na sestanku je bilo 69 udeležencev, 61 % jih je zastopalo 
ustanove, ki bodo poleg prirejanja lastnih dogodkov v 
TVU prevzele koordinacijo drugih prirediteljev – bodisi na 
svojem geografskem območju (območni koordinatorji) 
bodisi na posameznem tematskem področju (tematski 
koordinatorji). Zapis sestanka in seznam udeležencev sta 
skupaj z drugim gradivom objavljena na spletni strani 
http://tvu.acs.si/zapisniki.  

Vodja projekta TVU, mag. Zvonka Pangerc Pahernik iz 
Andragoškega centra Slovenije (ACS), je uvodoma 
predstavila člane delovne skupine za TVU na ACS, 

pohvalila celotno mrežo TVU za dosežene uspehe in udeležence povabila k snovanju letošnjega 
festivala učenja. Predstavili so se tudi udeleženci sestanka in ob tem spregovorili o tem, iz katere 
ustanove prihajajo, kakšna je njihova vloga v TVU, nekateri pa tudi o uspelih pristopih v lanskem letu. 

 

K 1. točki: Pogled na TVU 2015  

Zvonka je poročala o dosežkih TVU 2015, ki je bil 
poseben po tem, da smo na državni in lokalni ravni 
praznovali 20. obletnico projekta. Predstavila je 
kazalnike uspešnosti TVU po letih in komentirala tiste 
za leto 2015: 1.711 prirediteljev, 44 koordinatorjev, 
10.990 dogodkov, več kot 215.400 udeležencev ter 
okrog 3.000 medijskih objav (glej trende v grafih Power 
Point (PP) predstavitve).  

Omenila je, da je k uspehu lanskega festivala v veliki meri prispevalo stabilno sofinanciranje projekta, 
in sicer s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) v višini 35.000 EUR za 

nacionalno koordinacijo TVU, ki jo izvaja ACS, ter s strani 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) za 
mrežo TVU v višini 109.800 EUR. Slednje je bilo izpeljano 
s sklepi o razmestitvi za koordinatorje TVU (78.000 EUR) 
in za prireditelje TVU (31.800 EUR).  

Po drugi plati imajo velike zasluge za količinsko in 
kakovostno rast koordinatorji TVU, ki na svojih območjih 
in tematskih področjih pridobivajo številne in raznovrstne 
partnerje ter s skupnimi močmi predstavljajo različne 
pojavne oblike izobraževanja odraslih (IO).  

 

http://tvu.acs.si/zapisniki
http://tvu.acs.si/datoteke/Sodelujoci/PP_TVU%202015.pdf
http://tvu.acs.si/datoteke/Sodelujoci/PP_TVU%202015.pdf
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Festival učenja je bil dvajseti po vrsti, v njegovem žarišču so bile prireditve na vodilno temo 
Evropskega leta za razvoj 2015  (715 dogodkov oz. 6,5 %) ter šest podtem (več na spletni strani 
http://tvu.acs.si/tematska_usmerjenost):  

 Zelena delovna mesta in samooskrba (457 dogodkov oz. 4,1 %), 
 Lokalna razvojna partnerstva (351 dogodkov oz. 3,2 %), 
 Kritično potrošništvo (317 dogodkov oz. 2,9 %), 
 Kultura na poti iz roda v rod (2.390 dogodkov oz. 21,8 %), 
 Znanje izboljša življenje (pismenost) (1.296 oz. 11,8 %), 
 Človek v trajnostnem razvoju (1.599 oz. 14,6 %). 

Zvonka je na kratko predstavila še druge značilnosti TVU 
2015, med njimi še zlasti nacionalno odprtje 
(http://tvu.acs.si/odprtje/2015) in andragoški kolokvij 
(http://tvu.acs.si/ak/2015). Odprtje je uspešno organiziral 
ZIK Črnomelj, ki je z lokalnimi deležniki v IO in kulturnimi 
ustvarjalci izpeljal nepozabno slovesnost. Na njej je bilo 
podeljenih pet novih priznanj za promocijo učenja in 
znanja odraslih (http://tvu.acs.si/priznanja/dobitniki). Zatem 
je v Črnomlju potekala prva Parada učenja.  

Andragoški kolokvij je potekal 16. junija v Kranjski Gori v 
soorganizaciji ACS in CMEPIUS – EPALE. Vsebinsko je 
bil povezan s projektom 'Uresničevanje Evropskega 
programa za učenje odraslih (EPUO) 2014–2015 v 
Sloveniji'. Ta se je lani zaključil z vrsto odličnih rezultatov, 
med njimi s tretjo Parado učenja, 21 strokovnimi dogodki 
za spodbujanje razvoja temeljnih zmožnosti in video 
publikacijo (več na strani http://tvu.acs.si/paradaucenja).  

V jeseni je bilo izbranih pet novih dobitnikov priznanj 
ACS za leto 2015 (http://tvu.acs.si/priznanja). 

Direktorica LU Slovenska Bistrica, mag. Brigita Kruder, je ob tej točki predstavila dejavnosti, ki so jih 
izpeljali ob 20. obletnici TVU in katerih rezultate so lahko vse leto uporabljali za promocijske namene.  

 

K 2. točki: Dogodki v vmesnem obdobju  

Poročevalka je poudarila še nekatere druge pomembne dogodke ob koncu lanskega leta in v začetku 
letošnjega, ki se vsebinsko povezujejo s projektom TVU. 

Dve srečanji nastajajočega Foruma učečih se (15. 
december 2015 in 25. februar 2016); na prvem sestanku 
smo dobili potrditev, da zanimanje za to obliko 
(so)delovanja obstaja in da je vsebinskih področij, ki bi jih 
člani pokrivali, veliko. Na drugem sestanku smo se 
dogovorili o imenu in obliki delovanja (civilno združenje ob 
strokovni podpori ACS) ter določili vodstvo. Konkretne 
akcije bo Forum izpeljeval v okviru TVU 2016 in širše. 
Več informacij na http://tvu.acs.si/sodelujoci/forum. 

Sestanek za razvoj TVU (29. januar 2016); udeleženci so prejeli prva izhodišča za letošnji TVU, še 
posebej pa za Parado učenja. V treh delovnih skupinah pa je tekla razprava o sožitju TVU in Tedna 
ljubiteljske kulture, o večji vlogi dobitnikov Priznanj ACS v TVU in iskanju kakovostnih nominirancev za 

http://tvu.acs.si/tematska_usmerjenost
http://tvu.acs.si/odprtje/2015
http://tvu.acs.si/ak/2015
http://tvu.acs.si/priznanja/dobitniki
http://tvu.acs.si/paradaucenja
http://tvu.acs.si/priznanja
http://tvu.acs.si/sodelujoci/forum
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priznanja ter o Forumu učečih se in možnostih vzpostavitve podobnih oblik na lokalni ravni. Več 
informacij na http://tvu.acs.si/pobude. 

Objava Manifesta za učenje odraslih v 21. stoletju (izdajatelj Evropsko 
združenje za izobraževanje odraslih – EAEA, v primeru slovenske različice 
pa tudi ACS). Gre za pomemben dokument, ki opozarja na številne 
razsežnosti in učinke izobraževanja odraslih ter postavlja cilje za 'učečo se 
Evropo'. Ta se bo z izzivi prihodnosti soočala na pozitiven način in bo 
opremljena z vsemi potrebnimi spretnostmi, znanji in kompetencami. EAEA 
Manifest namenja evropskim, nacionalnim in regionalnim nosilcem politike, 
zato da bi ti ozavestili razsežnosti učenja odraslih ter koristi, ki jih slednje 
prinaša v življenju in pri delu učečih se. Angleška in slovenska različica 
Manifesta (s slovenskimi primeri) in enostranskega letaka sta objavljeni na 
spletni strani ACS: http://www.acs.si/index.cgi?m=51&id=381. 

 

K 2. točki: Izhodišča za TVU 2016 

Letošnji festival bo uradno tekel od nacionalnega odprtja dalje, torej od 13. do 
22. maja 2016, šteli pa bodo vsi dogodki, izpeljani med 13. majem in 30. 
junijem 2016 (t. i. razširjeni termin TVU). Letni načrt TVU 2016 je še v 
nastajanju, saj k njegovemu snovanju vsakič prispeva tudi razprava z 
udeleženci pripravljalnega sestanka TVU, v drugi polovici marca pa ga bo 
obravnaval in potrdil Nacionalni odbor za TVU (http://tvu.acs.si/stiki/no).  

Še naprej bo v veljavi dolgoletna struktura delovanja ACS, razlog za 
praznovanje pa bosta tokrat dve obletnici: 20. obletnica podeljevanja priznanj 
ACS in andragoškega kolokvija. 

 
Vloge ACS v projektu TVU: 

Nacionalna koordinacija: 

 konceptualno-razvojne naloge 

 sodelovanje z mrežo TVU 

 nacionalna promocija (vizualna, medijska) 

 mednarodno sodelovanje. 
 

Prireditve na državni ravni: 

 soorganizacija nacionalnega odprtja TVU 

 podelitev Priznanj ACS 2015 in izbor dobitnikov 
Priznanj ACS 2016 

 20. andragoški kolokvij. 

 

Novost bodo skupne akcije TVU 2016 (več v letaku): 

 

Dan učečih se – Naj se sliši naš glas! (16. maj 2016)  

V akciji »Dan učečih se – Naj se sliši naš glas!« jim soustvarjalci TVU 
ponujamo priložnost, da se izrazijo. Zbirali bomo pisne, avdio in video izjave 
udeležencev v izobraževanju odraslih – njihova mnenja o tem, zakaj se učijo in 
kaj bi za uspešno izobraževalno pot potrebovali. Veseli bomo tudi navedb 

razlogov, zaradi katerih se nekateri ne učijo, zato da bomo znali prepoznati ovire in jih s skupnimi 
močmi premagati. Zbrana pričevanja bomo posredovali predstavnikom politike stroke in najširši javnosti, 
načrtujemo pa tudi dogodek »Naj se sliši naš glas!« na državni ravni. 

Kontaktni osebi: mag. Zvonka Pangerc Pahernik in Neja Colja, ACS, T: +386 1 5842 560, E: zvonka.pangerc@acs.si; 
neja.colja@acs.si  

http://tvu.acs.si/pobude
http://www.acs.si/index.cgi?m=51&id=381
http://tvu.acs.si/stiki/no
http://tvu.acs.si/datoteke/Sodelujoci/Predstavitev%20akcij%20TVU%202016.pdf
mailto:zvonka.pangerc@acs.si
mailto:neja.colja@acs.si
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Učenje in kultura z roko v roki (17. maj 2016) 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) in Zveza kulturnih 
društev Slovenije (ZKDS) bosta že tretje leto zapored pripravila 
vseslovenski Teden ljubiteljske kulture (TLK), zato vabita lokalne 
skupnosti, kulturna društva, etnične skupine, ki živijo v Sloveniji, 
posameznike ter izobraževalne in kulturne ustanove, da se mu 
pridružijo s svojimi programi, kar lahko storijo na spletni strani 
http://tlk.jskd.si. Letos se TLK aktivno povezuje tudi s Tednom 
vseživljenjskega učenja, zato bo 17. maj posvečen dnevu učenja in 
kulture pod geslom »Učenje in kultura z roko v roki«. Prireditelji in 

koordinatorji TVU ste zato vabljeni, da na ta dan, pa tudi sicer v času TVU, v svojih dogodkih poudarite 
tesno povezanost učenja in kulturne ustvarjalnosti.  

Kontaktna oseba: mag. Urška Bittner Pipan, T: +386 41 594 547, E: urska.bittner@jskd.si  

 
Parada učenja – Dan učečih se skupnosti (18. maj 2016)  

V letu 2016 dejavnost »Parada 
učenja – Dan učečih se skupnosti« 
prehaja v celoti pod okrilje TVU. Njeni 

nosilci bodo izbrani na razpisu MIZŠ, izpeljave PU na 15 prizoriščih po vsej Sloveniji pa bodo 
organizirane isti dan – 18. maja 2016. Na mestnih trgih in drugih javnih krajih bodo mimoidoče vabili 
stojnice, delavnice, nastopi na odrih, multimedijske predstavitve pa tudi strokovni dogodki v bližnjih 
ulicah in učnih kotičkih. Marsikje se bodo odvijale tudi številne spremljevalne dejavnosti, kot so natečaji, 
razstave in podobno. Sodelovali bodo pripadniki vseh generacij. 

Kontaktni osebi: mag. Zvonka Pangerc Pahernik in Erika Brenk, ACS, T: +386 1 5842 560, E: zvonka.pangerc@acs.si; 
erika.brenk@acs.si  

 
Radi pišemo z roko (19. maj 2016): 

Pisanje z roko je več kot uporaba pisala, je 
pomembna spretnost. Spretnosti se lahko razvijajo 
le, če vadimo. To velja tudi za spretnosti pisanja z 
roko. S pobudo »Radi pišemo z roko« tudi v 
letošnjem v TVU želimo: ozavestiti mlade in starejše 
o pomenu pisanja z roko; spodbuditi pisanje z roko; 

vzpostaviti družbeno pozitiven odnos do pisanja z roko z različnimi aktivnostmi v šolah, knjižnicah, 
univerzah za tretje življenjsko obdobje, podjetjih in medijih; poudariti pomen razvoja individualnosti, saj 
je pisava vsakega posameznika enkratna in neponovljiva; spodbuditi razvoj fine motorike, tj. pisanje z 
roko, kar je uporabno tudi na različnih razvojnih področjih; spodbuditi izražanje spoštovanja in 
naklonjenosti, saj je pisanje z roko bolj osebno. 

Kontaktna oseba: Marijana Jazbec, T: + 386 30 998 217, E: marijana.jazbec@grafologika.si,  U: http://www.grafologika.si 

 

Slovenija – mentorska država (datum še ni dorečen) 
V ekipi Zavoda Ypsilon pripravljajo vseslovensko akcijo 
»Slovenija – mentorska država«. Njen namen je 
spodbujati pretok znanja in informacij med vsemi 
aktivnimi posamezniki; poudarek je tako na 
dvosmernem mentorstvu.  

http://tlk.jskd.si/
mailto:urska.bittner@jskd.si
mailto:zvonka.pangerc@acs.si
mailto:erika.brenk@acs.si
mailto:marijana.jazbec@grafologika.si
http://www.grafologika.si/
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V sodelovanju s partnerji želimo po celi Sloveniji izvajati delavnice na temo mentorskega povezovanja in 
mreženja, kjer se bodo lahko mentorski pari povezali med seboj. Obenem je cilj po Sloveniji ustanoviti 
čim več »mentorskih kotičkov«, kjer bi se lahko mentorski pari srečevali.  

Kontaktna oseba: Sabina Đuvelek, T: + 386 40 810 345, E: sabina.duvelek@ypsilon.si, U: http://ypsilon.si  

 
Dan starejših – Čili, zdravi, informirani in dejavni (datum še ni dorečen)  

Akcija še ni dorečena. 

Kontaktna oseba: Alenka Reissner, Zveza društev upokojencev Slovenije, E: alenka.reissner@siol.com 

 
Po predstavitvah akcij je razprava z udeleženci 
pokazala, da so vsebine zanimive in prenosljive na 
prizorišča TVU. Stkale so se tudi že prve povezave, in 
sicer tako med nosilci posameznih akcij kot tudi med 
nosilci akcij in mrežo koordinatorjev in prirediteljev TVU.  

Nekoliko podrobnejše predstavitve so na voljo na 
spletu, v veliko obsežnejši meri pa jih bomo v kratkem 
predstavili na prenovljeni spletni naslovnici TVU. 

 
V nadaljevanju smo obravnavali predvideno sofinanciranje TVU 2016. Zanj sta načrtovana zneska: 
35.000 EUR od Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za materialne stroške ACS ter 111.000 
od Ministrstva za izobraževanje in šport (MIZŠ) prek razpisa za sofinanciranje dveh dejavnosti: 
Koordinacije TVU ter Parade učenja – Dneva učečih se skupnosti. Pri prijavi obeh bo treba izpolniti 
načrt posamezne dejavnosti in pri tem upoštevati napotke in priporočila, ki jih je pripravil ACS. Tarifni 
razredi pri Koordinaciji TVU bodo takšni kot lani (vstopni pogoj za koordinatorje je 15 podizvajalcev). 
Parada učenja bo imela največ 15 izpeljav – po eno na regijo, pri izboru zadnjih treh pa bo prevladal 
kakovostni vidik – izvirnost vsebinskega načrta. Nasploh bo poudarek na kakovosti, dodani vrednosti ter 
delovanju v skupno dobro članov lokalnih mrež TVU.  

Temelj za vsakokratno sofinanciranje TVU je sprejetje Letnega programa izobraževanja odraslih. Za 
leto 2016 ga je Vlada RS sprejela 8. marca 2016, zato je bila predvidena objava razpisa v petek, 11. 3.  
Žal smo tega dne prejeli informacijo, da je razpis prestavljen za predvidoma en teden.  

ACS je koordinatorje TVU in Parade učenja zaprosil za izpolnitev Namere o prevzemu vloge 
koordinatorja TVU 2016 (obrazec je objavljen na http://tvu.acs.si/koordinatorji), ki jo naj skupaj s 
kopijo Načrta dejavnosti koordinacije TVU 2016 (pripravljenega za razpis MIZŠ) pošljejo na ACS 
najkasneje do 31. marca. 

 

Promocijska podpora TVU 2016: 

 Spletno stran TVU bo ACS postopoma prenavljal. 

 Tiskano in drugo promocijsko gradivo (plakati, letaki, baloni, papirne kocke) bo na voljo 
predvidoma v sredini aprila; naročila že tečejo prek spletne strani http://tvu.acs.si/narocila. 

 Razstava Praznik učenja: Erika Brenk je udeležence povabila, da razstavo gostijo na prizoriščih 
TVU 2016; več: http://tvu.acs.si/razstava. 

 Facebook TVU: Mateja Pečar je izvajalce informirala, da je bil lani na straneh FB, ki jih upravljajo 
izvajalci TVU, opažen večji porast objav o TVU in posledično s tem je bilo več interakcije med 
sledilci strani. Z objavo fotografij sodelujočih, dogodkov, promocijskega materiala bomo skupaj 

mailto:sabina.duvelek@ypsilon.si
http://ypsilon.si/
mailto:alenka.reissner@siol.com
http://tvu.acs.si/datoteke/Sodelujoci/Predstavitev%20akcij%20TVU%202016.pdf
http://tvu.acs.si/koordinatorji
http://tvu.acs.si/narocila
http://tvu.acs.si/razstava
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ozaveščali javnost tudi letos. Izvajalce je pozvala 
naj objave obogatijo s kratkimi izjavami znanih 
oseb o TVU ali nekoga, na katerega so v svojem 
lokalnem okolju še posebej ponosni.  

Mnogo ogledov privlači objava kratkega videa, do 
večje interakcije pa po navadi pripelje objava 
nagradne igre ali vprašanja. Nagradna vprašanja 
o TVU bodo pred začetkom in med potekom TVU 
objavljena tudi na strani FB TVU. Še posebej je 

izpostavila uporaba skupne oznake (hashtag) #TVU2016 pri vseh objavah o TVU, saj bodo tako te 
objave vidne vsem, ki nanjo kliknejo. Z dodajanjem omenjene oznake namreč dosežemo, da so pod 
to oznako objave o TVU na različnih FB straneh zbrane na enem mestu. Bodite prisotni na FB in 
všečkajte, komentirajte ter delite z nami (https://www.facebook.com/TedenVsezivljenjskegaUcenja). 

 

Informacijska podpora TVU 2016: 

 Prijava prireditev: Erika Brenk je predstavila postopek, glej PP predstavitev. 
 Vnos podatkov in opredelitev za posamezne akcije TVU 2016 je demonstriral Franci Lajovic. 
 Prijava dejavnosti bo tekla od 24. marca do 1. maja, prva celovita objava koledarja pa bo 5. maja. 
 Poudarili smo tudi pomen ankete (rok za oddajo bo tekel od 1. julija do 15. septembra), nova pa bo 

možnost pripenjanja skeniranih objav v medijih, kar bo olajšalo spremljanje tega kazalnika 
uspešnosti TVU. 

 

Dejavnosti TVU 2016 na državni ravni: 

 Nacionalno odprtje TVU bo v petek, 13. 
maja 2016, v Velenju. Dogodek bo 
organiziral Andragoški zavod Ljudska 
univerza Velenje v sodelovanju z ACS. Obe 
predstavnici AZ LU Velenje, direktorica, 
Brigita Kropušek Ranzinger, in Vesna Elsner 
sta na sestanku zagotovili, da bo dogodek 
zanimiv in lokalno obarvan ter povabili 
udeležence, da se jim pridružijo.    

 
 Na odprtju bodo predstavljeni dobitniki Priznanj za promocijo učenja in znanja odraslih za leto 

2015: dobitnika v prvi kategoriji, učeči se posamezniki: Rajko Hrvat iz Izole in Nataša Mohorčič iz 
Vipave; dobitnika v drugi kategoriji, učeča se skupina: Študijski krožek 'Naš les-naša priložnost' 
iz Idrije in Študijski krožek 'Ohranjanje kulturne dediščine – Kako so včasih živeli?' z Jesenic 
ter dobitnik v tretji kategoriji, ustanove/podjetja/lokalne skupnosti: Splošno gradbeno podjetje 
POMGRAD d.d. iz Murske Sobote. Trenutno potekajo priprave na snemanje njihovih video 
portretov. 

Darijan Novak, nosilec te dejavnosti na ACS, je opozoril udeležence, naj pogosteje vabijo 
dozdajšnje dobitnike na prizorišča svojih dogodkov TVU, saj tam lahko prevzamejo dejavno vlogo 
zagovornikov vseživljenjskega učenja. Opozoril jih je na razpis, ki bo jeseni (od 15. septembra do 
14. oktobra) spet omogočal prijavo zglednih učečih se. Dogovorili smo se, da kandidate za 
priznanja, ki niso izbrani, na primeren način počastimo na lokalni in nacionalni ravni.  

https://www.facebook.com/TedenVsezivljenjskegaUcenja
http://tvu.acs.si/datoteke/Sodelujoci/TVU%20Prijava.pdf
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 Andragoški kolokvij, osrednje strokovno srečanje na državni ravni, bo prav tako slavil 20. 
obletnico. Letos bo izjemoma organiziran v jesenskem času (27. septembra), po junijski objavi 
rezultatov raziskave PIAAC Slovenija. Spretnosti odraslih in spoznanja raziskave bodo osrednja 
tema kolokvija. 

 

K 4. točki: TVU se povezuje 

TVU se povezuje tudi z drugimi projekti in dejavnostmi, v zadnjem času se zlasti s projektom 
Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih (projekt EPUO). Slednji bo tokrat obsegal 
tele dejavnosti: 

 razširitev Nacionalnega odbora za TVU s predstavniki drugih nacionalnih institucij, 

 nadgradnjo strateškega načrta TVU v široko strategijo za ozaveščanje o pomenu izobraževanja 
odraslih in vseživljenjskega učenja, 

 4 strokovne dogodke za spodbujanje razvoja temeljnih zmožnosti odraslih (nadgradnja strokovnih 
dogodkov EPUO 2015) in 3 strokovne dogodke za razvoj ključnih kompetenc za boljšo zaposljivost. 

O tem sodelovanju so se udeleženci, predstavniki sodelujočih ustanov projekta EPUO v obdobju 2013–
2015, in nacionalni koordinator dogovarjali v zadnji tretjini sestanka.  

 

Vsebine TVU so zelo primerne za objavo v zdaj že uveljavljeni ePlatformi za izobraževanje odraslih v 
Evropi (EPALE), namenjeni strokovni javnosti v izobraževanju odraslih. Tam lahko mreža TVU objavlja 

in širi aktualne novice, informacije o dogodkih, vire ter 
razmišljanja strokovnjakov o relevantnih temah. Predstavnica 
CMEPIUS-a, Ajda Turk,  je udeležence povabila k še 
večjemu vključevanju v EPALE skupnost kot doslej.  

Več o EPALE: http://ec.europa.eu/epale/sl ter na FB EPALE: 
https://www.facebook.com/EPALE.SI.  

 

Sestanek smo zaključili s predstavitvijo programa 
Evropa za državljane (EZD), ki ga je udeležencem 
približala Tina Kenk iz CMEPIUS-a. Gre za možnost 
izmenjave več držav, najprimernejši za mrežo TVU 
pa se zdi Sklop 2 – Demokratično delovanje in 
državljanska udeležba, ukrep Projekti civilne družbe. 
Šteje število dogodkov oziroma razprav in število 
udeležencev, od katerih jih mora biti vsaj 30 % tujcev 
(udeležencev iz partnerskih držav). Obdobje 
koriščenja denarnega vira je 18 mesecev. Konkurenca za program, katerega najbližji rok prijave je 1. 
marec 2017, je zelo velika, kljub temu je vredno poskusiti.  

Več o programu: http://www.cmepius.si/o-nas/programi/evropa-za-drzavljane; kontaktni osebi na 
CMEPIUS: Lina Bobovnik (lina.bobovnik@cmepius.si) in Tina Kenk (tina.kenk@cmepius.si). 

 
Srečanje je bilo zaključeno ob 12.45. 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 2016 
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