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ZAPISNIK  
sestanka mreže izvajalcev in koordinatorjev TVU 2015 

 
Pripravljalni sestanek mreže TVU 2015 je bil v četrtek, 12. februarja 2015, ob 10.00 na Andragoškem 
centru Slovenije (ACS), Šmartinska 134a, Ljubljana. 
 

Na sestanku je bilo 84 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). Seznam udeležencev je skupaj z drugim 
gradivom objavljen na spletni strani 
http://tvu.acs.si/zapisniki. Vodja projekta TVU, mag. 
Zvonka Pangerc Pahernik (ZPP), je uvodoma predstavila 
člane delovne skupine za TVU na Andragoškem centru 
Slovenije (ACS), pohvalila celotno mrežo TVU za 

dosežene uspehe in udeležence povabila k snovanju letošnjega festivala učenja. 
 

K 1. točki: Pogled na TVU 2014  
 
ZPP je poročala o ključnih vidikih TVU 2014.  
Poudarila je, da so bili vnovič prekoračeni vsi 
dozdajšnji kazalniki uspešnosti tega projekta: 
1.494 prirediteljev, 45 koordinatorjev, 11.868 
dogodkov, več kot 256.000 udeležencev ter 2.255 
medijskih objav (glej trende v grafih Power Point 
(PP) predstavitve na prej omenjeni spletni strani).  

Omenila je, da je k temu uspehu zagotovo 
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 110.500 EUR. 
Slednje je bilo izpeljano s sklepi o razmestitvi za koordinatorje TVU (82.500 EUR) in za prireditelje 
(28.000 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).  

Festival učenja je bil devetnajsti po vrsti, v njegovem žarišču so bile prireditve na vodilno temo Učenje 
za življenje ter osem podtem (več na spletni strani http://tvu.acs.si/tematska_usmerjenost):  

 Kultura in ustvarjanje (25,5 % dogodkov). 
 Učeča se skupnost (14,3 % dogodkov). 
 Poti do znanja (14 % dogodkov). 
 Zdravje (8,9 % dogodkov). 
 Delo in poklic (8,8 % dogodkov). 

http://tvu.acs.si/zapisniki
http://tvu.acs.si/tematska_usmerjenost
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 Narava in okolje (7,8 % dogodkov). 
 Multimediji in učenje (7,2 % dogodkov). 
 Šport in turizem (6,7 % dogodkov). 

Poročevalka je na kratko predstavila še druge značilnosti 
TVU, med njimi še zlasti nacionalno odprtje 
(http://tvu.acs.si/odprtje/2014) in andragoški kolokvij 
(http://tvu.acs.si/ak/2014). Odprtje je uspešno organiziral 
MOCIS center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec, 
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). Istočasno je 
v Slovenj Gradcu potekala Parada učenja. Tudi 
andragoški kolokvij je bil povezan s projektom 
'Uresničevanje prenovljenega Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO) 2012–2014 v Sloveniji'. 
Ta se je lani zaključil z vrsto odličnih rezultatov, med njimi s Parado učenja, video publikacijami, 
definicijo učeče se skupnosti in e-kotičkom (več na strani http://tvu.acs.si/paradaucenja).  

V drugi polovici leta je bilo prek javnega razpisa izbranih pet novih dobitnikov priznanj ACS za leto 
2014 (http://tvu.acs.si/priznanja). 

Več informacij o TVU 2014 je na voljo v TVU novičkah 2/2014, Analizi in poročilu o izpeljavi TVU 2014 
ter v PP predstavitvi TVU 2014 na spletni strani http://tvu.acs.si/zapisniki. 
 

 
K 2. točki: Izhodišča za TVU 2015 
 

Nekatera izhodišča za TVU 2015 so nastala na lanskih 
srečanjih za razvoj TVU (več: http://tvu.acs.si/pobude). 
To velja tako za spremenjeni termin festivala kot tudi za 
problematiko koordinacije TVU. Slednja je bila predmet 
obravnave v drugem delu sestanka mreže TVU, ki je bil 
namenjen zgolj potencialnim koordinatorjem. Vodja 
projekta je zagotovila, da je namen sprememb povečano 
prizadevanje za čim večjo 
kakovost priprav in izpeljave 
TVU ob hkratnem širjenju 
festivala po vsebinskem in 

geografskem kriteriju. 
   
Letošnji festival bo uradno tekel od nacionalnega odprtja dalje, torej od 15. 
do 22. maja 2015, šteli pa bodo vsi dogodki, izpeljani med 15. majem in 30. 
junijem (t. i. razširjeni termin TVU). Letni načrt TVU 2015 je še v nastajanju, 
k temu je prispevala tudi razprava z udeleženci sestanka, v začetku 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, poudarek pa bo na praznovanju 20. obletnice TVU. 
 
 
 
 

http://tvu.acs.si/odprtje/2014
http://tvu.acs.si/ak/2014
http://tvu.acs.si/priznanja/dobitniki
http://tvu.acs.si/paradaucenja
http://tvu.acs.si/priznanja
http://tvu.acs.si/datoteke/Predstavitev/TVUnovicke/TVU_novicke_2_2014.pdf
http://tvu.acs.si/datoteke/Predstavitev/Analiza%20in%20porocilo%20TVU%202014.pdf
http://tvu.acs.si/zapisniki
http://tvu.acs.si/pobude
http://tvu.acs.si/stiki/no
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Naloge ACS v projektu TVU: 
 

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 2014  

 izbor dobitnikov 2015 

 19. andragoški kolokvij. 

 
V nadaljevanju je ZPP s člani delovne skupine za TVU izpostavila le ključne novosti, med njimi tudi 
odgovornost za podatke o prirediteljih in dogodkih, vnesene v informacijski sistem TVU. Poudarila je, da 
odgovornost za kakovost vnesenega (in prikazanega v spletnem koledarju) še bolj sloni na 
koordinatorjih in samostojnih prirediteljih. Za to bodo pripravili posodobljena navodila za vnos podatkov. 
Ta se začne 24. marca in zaključi 24. aprila, čeprav bodo vnosi sprememb mogoči tudi po tem roku. 
ACS bo zaradi obilja vnesenih podatkov preglede opravljal le na višji ravni, poudarek bo na njihovi 
logičnosti, popolnosti in smiselnosti. 

Tudi letos bo projekt TVU užival častno pokroviteljstvo Slovenske nacionalne komisije za 
UNESCO. Njihov predstavnik bo povabljen za govorca na nacionalnem odprtju, načrtovano je tudi 
sodelovanje z UNESCO ASP mrežo in UNESCOVIMI glasniki.  

Tematsko opredelitev TVU 2015 je predstavila Mateja Pečar: vodilna bo tema Evropskega leta za 
razvoj s sloganom Solidarnost, soodvisnost, odgovornost. Na sestanku o razvojnih pobudah TVU pa so 
bile opredeljene še naslednje teme: 

 Zelena delovna mesta in samooskrba. 

 Lokalna razvojna partnerstva. 

 Kritično potrošništvo. 

 Kultura na poti iz roda v rod. 

 Znanje izboljša življenje (pismenost). 

 Človek v trajnostnem razvoju. 

Opozorila je tudi na Mednarodno leto svetlobe in tehnologij, povezanih s svetlobo 
(http://www.light2015.org/Home.html, http://www.sdr.si/pdf/iyl2015_shortpresentation_slo.pdf), ter 
Mednarodno leto prsti (http://www.fao.org/soils-2015/en, 
http://www.kis.si/Mednarodno_leto_tal_Svetovni_dan_tal), ki potekata pod okriljem OZN. 

Predstavnik LUMS-a je predstavil tudi zamisel, da bi vsaka regija oblikovala temo, ki bi ji bila 'pisana na 
kožo', kar bi bilo smiselno na lokalni ravni, in sicer na območjih, kjer so koordinatorji med seboj 
povezani. 

Promocijsko gradivo TVU 2015 je predstavila Nevenka 
Kocijančič. Priprava gradiv bo letos tekla v dveh korakih: v 
prvem so bili pripravljeni: nove grafične rešitve logotipa za 
jubilejni TVU, baloni in plakati v štirih različicah 
(prazni/polni/slovensko-italijanski/slovensko-madžarski), v 
drugem koraku pa bodo oblikovani in natisnjeni letaki. V 
lanskem letu so bile na voljo tri različice letakov: dva 
zapolnjena, s katerima smo predstavljali TVU/Parado učenja 
in TVU/brezplačne video publikacije Zgledi vlečejo, in enega, 

ki je bil namenjen izvajalcem prireditev v TVU: na eni strani so bili glavni podatki o TVU, na drugo pa so 
lahko sami natisnili vabila, programe ipd. Nevenka je pozvala udeležence srečanja k izražanju svojih 

http://www.light2015.org/Home.html
http://www.sdr.si/pdf/iyl2015_shortpresentation_slo.pdf
http://www.fao.org/soils-2015/en
http://www.kis.si/Mednarodno_leto_tal_Svetovni_dan_tal
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potreb po tovrstnem gradivu, ki nam bodo pomagale pri načrtovanju. O končnih odločitvah in možnostih 
naročanja bomo obveščali na spletni strani TVU.  

V letošnjem letu smo pridobili ugodno ponudbo za vodo v plastenki, ki s privlačno etiketo promovira 
TVU (plastenko so si udeleženci srečanja ob prihodu lahko vzeli). Nevenka je vsem, ki jih ponudba 
zanima, ponudila možnost, da se po sestanku dogovorijo o sodelovanju ali ji svoje potrebe sporočijo 
(nevenka.kocijancic@acs.si). Vsi udeleženci sestanka, ki so promocijska gradiva pravočasno naročili, 
so jih lahko po sestanku prevzeli. 

ZPP je dodala, da je spletna stran TVU v prenovi, drugačna pa bo tudi politika izhajanja TVU novičk, ki 
bodo pogostejše in bodo sproti spremljale potek projekta TVU. 

Dejavnosti za proslavitev 20. obletnice projekta bodo tekle na nacionalni in lokalni ravni. Za 
pokušino sta dve članici delovne skupine za TVU predstavili načrte ACS na nacionalni ravni: 

 Erika Brenk je udeležence seznanila s (statističnimi) kazalniki o dosedanjih gostovanjih razstave 
Praznik učenja po Sloveniji ter jim sporočila, da bo razstavo ob obletnici obogatil nov pano 20 let 
TVU. Koordinatorjem in izvajalcem je ponudila, da razstavo predstavijo v svojih okoljih tudi v letu 
2015. 

 Mateja Pečar je izvajalce povabila k skupnemu 
praznovanju 20-letne poti TVU na Facebook 
strani TVU. Z objavo fotografij sodelujočih, 
dogodkov, promocijskega materiala bomo 
skupaj prehodili 20 stopnic TVU. Posebno je 
povabila k aktivni udeležbi o reševanju 
nagradnega kviza o 20 letih TVU. Izvajalce je 
pozvala k pošiljanju njihovih najstarejših 
utrinkov s TVU ali fotografij s prireditve TVU, na 
kateri so gostili znano osebo ali ki je bila res 
nekaj posebnega in so nanjo še posebej 
ponosni. Nadvse dobrodošla bo njihova priprava fotogalerije 'TVU pri nas', kratkega videa o 
njihovem TVU, kratke izjave izvajalcev TVU o TVU. Za objavo na FB TVU lahko posnamejo video 
izjave različnih udeležencev (po starosti, spolu, interesih). Dobimo se torej na FB TVU 
(https://www.facebook.com/TedenVsezivljenjskegaUcenja)! 

V nadaljevanju je Darijan Novak spodbudil udeležence k predstavitvi njihovih načrtov za proslavitev 20. 
obletnice na lokalni ravni. Odzvali so se: mag. Brigita Kruder iz Ljudske univerze Slovenska Bistrica 
(predstavila je njihov nagradni natečaj, ki je nadaljevanje impulza, pridobljenega s Parado učenja 2014, 

in bo potekal v znamenju Evropskega leta za razvoj), 
Bernarda Kompara iz Društva DOLI iz Ajdovščine 
(posvetili se bodo temam, kot sta zeleni razvoj z 
zelenimi delovnimi mesti ter medsebojni odnosi), 
Irena Levičnik iz Zveze društev upokojencev 
Slovenije (vključevanje starejših na lokalni ravni, 
Festival za tretje življenjsko obdobje)  ter mag. Maja 
Radinovič Hajdič iz Ljudske univerze Jesenice 
(ponovitev Parade učenja, dejavnosti bodo 
osredinjene na starejše in priseljence, zlasti 
islamsko skupnost). 

ZPP je udeležence povabila h kratkemu opisu svojih zamisli ob 20. obletnici, ki naj ga pošljejo Simoni 
Kavčič (simona.kavcic@acs.si), koordinatorji pa naj to storijo v načrtu koordinacije TVU (glej tč. 3). 

mailto:nevenka.kocijancic@acs.si
https://www.facebook.com/TedenVsezivljenjskegaUcenja
mailto:simona.kavcic@acs.si
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Opozorila je tudi na Borzo TVU – spletno mesto, kjer se bodo tudi letos po eni strani predstavili vsi, ki 
ponujajo vsebine, primerne za dogodke TVU, po drugi strani pa tisti, ki takšne vsebine iščejo.  

Primer ponudnika vsebine je Javna agencija Spirit 
Slovenija, ki je predstavila projekt Izzivi mladim. Ta 
je namenjen pridobivanju izkušenj pri razvoju 
poslovnih konceptov/modelov na konkretnih 
poslovnih oziroma družbenih izzivih. Projekt je naletel 
na zanimanje pri udeležencih – ti naj bi na lokalni 
ravni zagotovili stike z nekaj podjetji, ki bi opredelila 
svoje izzive, in mladimi, ki bi si prizadevali za iskanje 
odgovorov na te izzive, ter prostore za njihova teden 
dni trajajoča srečevanja. Opisano sodelovanje bi 
lahko vključili v svoj program TVU ali ga izpeljali med 

letom. Predstavnica koordinatorja TVU, Posoškega razvojnega centra, Patricija Rejec, je predstavila 
njihovo sodelovanje s Spirit Slovenija.  

Več: http://www.mladimsedogaja.si in 
http://tvu.acs.si/datoteke/Sodelujoci/Izzivi%20mladim.pdf. 

Prijava za sodelovanje v projektu: http://www.podjetniski-
portal.si/o-podjetnistvu/izzivi-mladim/povabilo-k-partnerskemu-
sodelovanju. Kontakt: izzivimladim@spiritslovenia.si.  

 

Drug primer mogočega sodelovanja v TVU je projekt Spoznaj svoj življenjski slog/Know Your Lifestyle, v 
katerem kot partner sodeluje ACS. Predstavila ga je Natalija Žalec in izpostavila možnost sodelovanja v 
povezavi s temo TVU – Človek v trajnostnem razvoju. V projektu je izpostavljena zveza med osebno in 
lokalno potrošnjo ter njunim globalnim učinkom. Jedrni vprašanji, na kateri s projektom odgovarjajo, sta: 
kakšen je moj/naš življenjski slog in kako se lahko z vrednotno premišljenim življenjskim slogom 
trajnostno uresničujemo skozi življenje, ne da bi pri tem kvarno izčrpavali okolje, s čimer mislijo tako na 
naravne vire kot tudi na druge ljudi. Z vsebinami projekta (pametni telefoni, voda kot skupna dobrina, 
globalna proizvodnja tekstila, obnovljiva energija, človeška energija) prispevajo tudi k nastajanju lokalnih 
in mednarodnih mrež, ki skozi izobraževanje odraslih pospešujejo osveščenost in usposobljenost ljudi 
za trajnostno potrošnjo oziroma trajnostni razvoj. Kontakt: natalija.zalec@acs.si.  

Nacionalno odprtje TVU 2015 bo 15. maja v 
Kulturnem domu v Črnomlju, povezano bo z 
izpeljavo prve letošnje Parade učenja (v starem 
mestnem jedru Črnomlja). Predstavnica Zavoda za 
izobraževanje in kulturo (ZIK) Črnomelj, Nada Babič 
Ivaniš, je kot tri ključne teme tistega dne opredelila 
ohranjanje belokranjske kulturne dediščine, 
medgeneracijsko učenje ter spodbujanje podjetništva 
in samoiniciativnosti. Obe prireditvi bodo organizatorji 
in udeleženci povezali z belokranjskim kolom, kar je 
obljuba, ki se ji ne gre upreti.    

V okviru TVU 2015 bo tudi letos na sedmih novih prizoriščih po Sloveniji potekala Parada učenja (PU), 
na nekaterih prizoriščih 2013 in 2014 pa jo bodo ponovili. Informacije o vseh izpeljavah bodo objavljene 
na spletni strani projekta 'Uresničevanje prenovljenega EPUO 2014–2015 v Sloveniji' 
(http://tvu.acs.si/paradaucenja). 

 

http://www.mladimsedogaja.si/
http://tvu.acs.si/datoteke/Sodelujoci/Izzivi%20mladim.pdf
http://www.podjetniski-portal.si/o-podjetnistvu/izzivi-mladim/povabilo-k-partnerskemu-sodelovanju
http://www.podjetniski-portal.si/o-podjetnistvu/izzivi-mladim/povabilo-k-partnerskemu-sodelovanju
http://www.podjetniski-portal.si/o-podjetnistvu/izzivi-mladim/povabilo-k-partnerskemu-sodelovanju
mailto:izzivimladim@spiritslovenia.si
http://www.acs.si/KYL
mailto:natalija.zalec@acs.si
http://tvu.acs.si/paradaucenja
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Prizorišča Parade učenja 2015 (urnik ponovitev Parade učenja na drugih lokacijah še ni znan): 

 

Prizorišče Datum Koordinator 

Črnomelj petek, 15. maj ZIK Črnomelj 

Kranj ponedeljek, 18. maj Ljudska univerza Kranj 

Ptuj torek. 19. maj Ljudska univerza Ptuj 

Celje sreda, 20. maj Šolski center Celje 

Krško četrtek, 21. maj Ljudska univerza Krško 

Ajdovščina petek, 22. maj Ljudska univerza Ajdovščina 

Trbovlje sobota, 23. maj Zasavska ljudska univerza Trbovlje 

 

Paradi učenja se bo tokrat pridružilo še 21 dogodkov na temo spodbujanja temeljnih zmožnosti. 
Izpeljali jih bodo nosilci Parade učenja 2013, 2014 in 2015; informacije o tem bodo na voljo na prej 
omenjeni spletni strani.  

TVU bo podprt še z enim evropskim projektom. 
Ajda Turk, predstavnica CMEPIUS-a, je namreč 
udeležence povabila k vključevanju v Evropsko 
platformo za izobraževanje odraslih (EPALE), 
namenjeno strokovni javnosti v izobraževanju 
odraslih. Tam lahko najdejo aktualne novice, 
informacije o nacionalnih in evropskih dogodkih, 
pomembne vire ter razmišljanja strokovnjakov o 
relevantnih temah. Ajda je udeležence pozvala k 

vključitvi v EPALE skupnost ter k predstavitvi svojega dela in primerov dobrih praks na portalu. EPALE 
platforma bo vsekakor medij, v katerem bo mogoče objavljati tudi informacije in druge vsebine TVU. Več 
o EPALE: http://ec.europa.eu/epale ter FB EPALE: https://www.facebook.com/EPALE.SI. Kontakt: 
ajda.turk@cmepius.si.  

Nazadnje smo obravnavali sofinanciranje TVU 
2015. Zanj sta predvidena zneska 35.000 EUR od 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za 
materialne stroške ACS ter 110.500 od Ministrstva 
za izobraževanje in šport (MIZŠ) prek sklepov o 
razmestitvi za koordinatorje ter prireditelje TVU. S 
predstavnico MIZŠ, Tejo Dolgan, smo razpravljali o 
pobudi MIZŠ, da se vsi izvajalci priključijo 
koordinatorjem in da slednji prejmejo sredstva MIZŠ, 
del teh pa razdelijo svojim podizvajalcem. Zataknilo 
se je pri vprašanju, po kakšnih kriterijih bi v tem 
primeru razdeljevali sredstva, ta delitev pa bi pomenila tudi dvojno odvajanje DDV. Udeleženci in 
predstavniki ACS menijo, da taka oblika financiranja prirediteljev ne bi bila niti učinkovita niti racionalna, 
zato smo sprejeli sklep, da predlagamo enak postopek sofinanciranja koordinatorjev kot lani. To 
pomeni, da bi bili tudi prireditelji (samostojni izvajalci, podizvajalci pri koordinatorjih in koordinatorji) še 
naprej neposredni prejemniki sofinanciranja MIZŠ, in sicer na temelju količinskega kriterija (prag za prvi 
tarifni razred bo znan, ko bodo vse prireditve vpisane, tj. po 24. aprilu; lani je bil prag 15 prireditev), pa 
tudi vsebinskih opisov prireditev. Slednje so bile v preteklosti skope, zato je ZPP udeležence pozvala k 
dobremu opisu prireditev, ki naj mu posvetijo več pozornosti, saj bo to za sodelavce ACS edina možnost 
za presojanje ustreznosti in kakovosti prireditev. Teja Dolgan je še opozorila, da je temelj za 
sofinanciranje TVU sprejetje Letnega programa izobraževanja odraslih 2015 in da bo letos postopek 
tekel prek e-računov. 

http://ec.europa.eu/epale
mailto:ajda.turk@cmepius.si
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K 3. točki: Koordinacija TVU 
 
Drugi del sestanka je bil namenjen le predstavnikom koordinatorjev TVU. ZPP je lanske koordinatorje 
opozorila na prenovljene Napotke in priporočila za koordinacijo TVU (glej http://tvu.acs.si/koordinatorji), 
ki prinašajo: 
 nekoliko zaostrene pogoje za pridobitev statusa koordinatorja – še posebej za tiste, ki imajo manj 

kot 2-letni status koordinatorja, ter 
 višje prage za tarifne razrede, po katerih so koordinatorji sofinancirani. 
 

 
  
Dogovorili smo se za podaljšanje predlaganega roka za oddajo pisma o nameri in načrta dejavnosti 
koordinacije TVU 2015 (16. marec), do 24. marca pa bo ACS na temelju presoje namer in v skladu s 
prenovljenimi Napotki in priporočili za koordinacijo objavil končni seznam koordinatorjev TVU. Ti 
koordinatorji bodo predlagani MIZŠ za sofinanciranje prek sklepa o razmestitvi.  

Več o koordinaciji TVU: http://tvu.acs.si/koordinatorji.  

ZPP je opozorila, da bodo novosti o poteku priprav na TVU objavljene na spletni strani TVU in v TVU 
novičkah, udeležence pa povabila k rednemu spremljanju obojega. Za morebitna dodatna vprašanja so 
na voljo člani delovne skupine za TVU na ACS (http://tvu.acs.si/stiki/index.php?nid=75&id=60). 

 
Srečanje je bilo zaključeno ob 12.15. Gradiva so objavljena na naslovu http://tvu.acs.si/zapisniki. 
 
Zapis pripravila: 
mag. Zvonka Pangerc Pahernik v sodelovanju z delovno skupina za TVU 
 
 
Ljubljana, 19. marec 2015 
 
Gradiva: 
 Seznam udeležencev 
 Analiza in poročilo o TVU 2014 – besedilo 
 Poročilo o TVU 2014 – PP predstavitev 
 Novosti v TVU 2015 – PP predstavitev 
 Razstava Praznik učenja 2014 – PP predstavitev 
 Projekt Izzivi mladim – PP predstavitev 
 Letak EPALE 

http://tvu.acs.si/koordinatorji
http://tvu.acs.si/koordinatorji
http://tvu.acs.si/stiki/index.php?nid=75&id=60
http://tvu.acs.si/zapisniki

