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ZAPISNIK 
1. sestanka mreže izvajalcev in koordinatorjev 

TVU 2012 
 

 
Sestanek mreže izvajalcev in koordinatorjev TVU 2012 je bil v četrtek, 1. marca 2012, ob 10. uri na 
Andragoškem centru Slovenije (ACS), Šmartinska 134a, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom: 
 

1. Kratko poročilo o izpeljavi TVU 2011  
2. Načrt TVU 2012 in napotki za njegovo izpeljavo 
3. Razno  
 

Na sestanku je bilo 77 udeležencev, dobra tretjina jih je zastopala ustanove, ki bodo poleg prirejanja lastnih 
dogodkov v TVU prevzele tudi koordinacijo drugih prirediteljev – bodisi na svojem geografskem območju 
(območni koordinatorji) ali na posameznem tematskem področju (tematski koordinatorji). Seznam udeležencev 
(Priloga 1) je skupaj z drugim gradivom objavljen na spletni strani http://tvu.acs.si/zapisniki. 
 
Vodja projekta TVU, mag. Zvonka Pangerc Pahernik, je uvodoma pozdravila udeležence, jih pohvalila za 
dosežke v TVU 2011 in povabila k snovanju letošnjega festivala učenja, nato pa smo prešli na obravnavo točk 
dnevnega reda. 
 
 

K 1. točki: Poročilo o izpeljavi TVU 2011  
 
Zvonka Pangerc Pahernik je udeležence seznanila s tem, da je dokument Analiza in poročilo TVU 2011 
objavljen na spletni strani TVU, na samem sestanku pa je predstavila le ključne kazalnike uspeha: 
- največje število koordinatorjev (31 – 26 območnih in 5 tematskih), prirediteljev (blizu 900), dogodkov (blizu 

6.500) ter udeležencev (blizu 150.000) do zdaj, 
- nekoliko manjša medijska podpora (okrog 1.500 objav). 
 
Prikazala je rezultate sofinanciranja TVU prek Ministrstva za šolstvo in šport v skupni višini 65.100 EUR. Prvič 
v desetih letih delovanja so koordinatorji prejeli sklepe o razmestitvi, izdane že 25. marca 2011: 
 

Razred Število podizvajalcev 
oziroma prireditev 

Obseg sofinanciranja 

1. razred 40 ali več 8 koordinatorjev po 2.300 EUR 

2. razred 20 do 39 14 koordinatorjev po 1.450 EUR 

3. razred od 10 do 19 8 koordinatorjev po 800 EUR 

Skupaj  45.100 EUR 

 
 
Poročevalka je opozorila na to, da so nekateri koordinatorji napovedali obsežnejše sodelovanje, kot pa so ga 
realizirali, in zato neupravičeno prejeli več sredstev. Zgodilo pa se je tudi, da je koordinator napovedal manj 
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podizvajalcev, kot jih je uspel pridobiti, deleža sofinanciranja pa ni bilo mogoče povečati. V prihodnje si bo 
ACS skupaj z ministrstvom prizadeval, da bo sofinanciranje ustrezalo dejanskemu prispevku posameznih 
koordinatorjev. 
 
Prireditelji so sofinanciranje dosegli prek razpisa, objavljenega 20. maja 2011: 
 

Razred Število prireditev Obseg sofinanciranja 

1. razred nad 30 16 prirediteljev po 800 EUR 

2. razred d 10 do 29 18 prirediteljev po 400 EUR 

Skupaj  20.000 EUR 

 
TVU 2011 je bil slovesno odprt 12. maja v Žalcu, predstavnica organizatorja na lokalni ravni – UPI-LU Žalec, 
Mihaela Anclin, je povedala, da jim je prireditev prinesla večjo prepoznavnost in podporo na lokalni ravni, 
obenem pa potrdila in okrepila njihov kolektiv. Na odprtju je bilo z video-portreti in v živo predstavljenih deset 
dobitnikov priznanj ACS 2010, medtem ko je v drugi polovici leta potekal izbor dobitnikov za leto 2011 – teh je 
devet, predstavljeni bodo na odprtju TVU 2012. 
 
Poročevalka je opozorila tudi na to, da so vsebine 15. andragoškega kolokvija predstavljene na spletni strani 
http://tvu.acs.si/ak/2011. 
 
Ena od udeleženk je opozorila, da je za njih majski termin TVU neustrezen zaradi obilice drugih dejavnosti v 
tem času. Pripombe na termin prejemamo tudi v anketah, a se medsebojno izključujejo. Siceršnje razprave o 
poročilu ni bilo. 
  
Analiza in poročilo TVU 2011 ter Power-Point predstavitev s sestanka sta objavljena na spletni strani 
http://tvu.acs.si/zapisniki. 
 
 

K 2. točki: Načrt TVU 2012 
 
V uvodu je mag. Zvonka Pangerc Pahernik povedala, da Nacionalni odbor za TVU še ni zasedal, seja, na 
kateri bo potrdil poročilo in načrt bo predvidoma v mesecu marcu. Letošnji festival bo uradno tekel od 14. do 
20. maja, šteli pa bodo vsi dogodki, izpeljani  od 1. maja do 30 junija. Pričakujemo sodelovanje blizu 1.000 
prirediteljev, ki bodo večinoma delovali pod okriljem okrog 30 območnih in tematskih koordinatorjev, drugi pa 
samostojno. Sledila je predstavitev posameznih vidikov TVU 2012. 
 
Ajda Turk je predstavila tematsko obarvanost dogodkov TVU 2011: 

 

Opozorila je, da bo krovna tema TVU 2012 Evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti 
(EL 2012). Na ravni Združenih narodov sta opredeljeni dve temi, ki bi ju lahko prevzeli, in sicer: Mednarodno 
leto zadrug ter Mednarodno leto trajnostne energije za vse. V kroženje je dala seznam, na katerega so 
udeleženci sestanka zapisali svoje predloge za teme TVU 2012. Izbrane teme bodo predstavljene na spletni 
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strani TVU (http://tvu.acs.si/tematska_usmerjenost). Zvonka Pangerc Pahernik je opozorila, da ACS sodeluje v 
odboru za obeležitev EL 2012  z nacionalnim koordinatorjem, Ministrstvom za delo, družino in socialne 
zadeve. EL 2012 ima svojo uradno spletno stran (http://www.mddsz.gov.si/si/teme_projekti/el2012/). Posebno 
pozornost zaslužijo ambasadorji EL 2012, morda bi lahko koordinatorji vzpostavili sodelovanje s tistimi, ki so iz 
njihovih krajev. 
 
Nevenka Kocijančič je predstavila skupno promocijsko in informativno gradivo TVU 2012: 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 plakate TVU,  ki smo jim dodali 12 novih, nastalih v kampanji 
Zgledi vlečejo. TVU-Novičk zaradi varčevalnih ukrepov letos ne bo, vsebina zgibanke bo zato nekoliko 
spremenjena, baloni bodo na voljo v manjšem obsegu, in sicer predvsem za šole in vrtce. Opozorila je, naj 
koordinatorji prevzemajo promocijska gradiva tudi za svoje podizvajalce; naročanje poteka prek spletne strani 
http://tvu.acs.si/narocila. 
 
V letu 2012 bomo nadaljevali s potujočo razstavo TVU, poimenovano Praznik učenja. Erika Brenk je 
predstavila lokacije razstave v letu 2011 (glej http://tvu.acs.si/razstava/), napovedala nov pano V tretjem gre 
rado ter udeležence povabila, da panoje razstavijo tudi pri njih. Opozorila je, da ACS ne more prevzeti 
stroškov prevoza panojev.  

 
Ajda Turk je predstavila spletno-zasnovani informacijski sistem TVU s poudarkom na prijavnem postopku (glej 
http://tvu.acs.si/prijava). Opozorila je, naj koordinatorji oziroma izvajalci stopijo v stik s kontaktnimi osebami, 
navedenimi v prejetih napotkih (Priloga 2), če so pozabili uporabniško ime in geslo, saj sicer prihaja do 
neljubega podvajanja vpisov. Prijava dejavnosti je možna od 20. marca naprej. Za tehnična vprašanja je 
pristojen Franci Lajovic. Rezultat skupnih prizadevanj bo Koledar prireditev TVU 2012 – koordinatorji in 
izvajalci naj vzpostavijo povezave na spletno stran koledarja http://tvu.acs.si/koledar/, iz njega pa lahko črpajo 
tudi pregled svojih dogodkov. Ob tej priložnosti je Darijan Novak opozoril na Facebook TVU in udeležence 
pozval k sodelovanju. 

Zvonka Pangerc Pahernik je spregovorila o mednarodnem sodelovanju v okviru TVU 
(http://tvu.acs.si/mednarodno/), in sicer o izpeljavi mobilnosti v projektu Grundtvig Učno partnerstvo Širimo 
semena učenja (Sowing the Learning Seeds – SLS). Gre za sodelovanje predstavnikov iz sedmih držav 
(Estonije, Francije, Irske, Madžarske, Nizozemske, Slovenije in Turčije), katerega namen je izmenjati izkušnje 
ter izboljšati učinkovitost mrež in promocijskih kampanj/festivalov učenja; več na spletni strani: 
http://pro.acs.si/sls. Trem študijskim srečanjem v letu 2011 (Irska, Slovenija, Estonija) bo sledila pot v Turčijo, 
kjer bo Slovenijo zastopala osemčlanska delegacija, predstavili bomo izobraževanje odraslih v Sloveniji s 
poudarkom na osebah s posebnimi potrebami. Dveletni projekt se bo z evalvacijskim srečanjem, konec maja 
na Nizozemskem, zaključil. Obisk partnerjev projekta SLS v Sloveniji (maj 2011) je predstavila Mateja Pečar, 
svoje vtise z estonskega srečanja pa Darijan Novak.  
 
Ajda Turk je predstavila devet novih dobitnikov priznanj ACS, izbranih v letu 2011 – predstavljeni so na spletni 
strani http://tvu.acs.si/priznanja/index.php?nid=300&id=298. Teče snemanje njihovih zgodb, saj bodo na 
nacionalnem odprtju TVU 2012 predstavljeni z video-portreti. Na voljo so še DVD-ji dobitnikov priznanj 2010, ki 
jih udeležencem delimo ob prejemu drugega promocijskega gradiva. Razpis za dobitnike priznanj ACS za leto 
2012 bo odprt od 15. septembra do 14. oktobra 2012 – udeleženci so vabljeni k nominaciji kandidatov. 
 
Zvonka Pangerc Pahernik je ob tej priložnosti povedala, da ACS za dobitnike svojih priznanj od številnih 
založb pridobiva knjižna darila, in udeležence pozvala, da razmislijo o možnosti, da bi za dobitnike prispevali 
vavčerje za njihove izobraževalne programe ali kakšno drugo obliko podpore. Predstavnici RIC Novo mesto in 
UPI-LU Žalec sta predstavili pomoč, ki jo bodo namenili letošnjima dobitnikoma, Jožetu Pirihu oziroma Mirici 
Vasle. 
 
Vseh dobitnikov od leta 1997, odkar ACS podeljuje ta priznanja, je zdaj 183. Nekatere portrete smo združili in 
nadgradili, pripravili nove video-publikacije in jih objavili v hčerinskem projektu TVU, promocijski kampanji 
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Zgledi vlečejo (http://tvu.acs.si/zgledi_vlecejo/). Najnovejša publikacija, Zgledi vlečejo 9, nosi naslov V tretjem 
gre rado – Učenje in ustvarjalnost v tretjem življenjskem obdobju. Njene poudarke je predstavila avtorica, 
Slavica Borka Kucler, in udeležence povabila, da video uporabljajo v okviru TVU 2012. Izdelek je prvič nastal 
v kooperaciji z RTV Slovenija, ki ima po pogodbi pravico do premiernega predvajanja. Slednje je napovedano 
v marcu, po tem lahko mreža TVU DVD predvaja v širši javnosti.  
 
Mateja Pečar je predstavila usposabljanje, ki ga izvajamo v okviru kampanje Zgledi vlečejo, in povedala, da 
bodo letošnje izvedbe namenjene dvema zaprtima skupinama. Ena od teh je mreža predstavnikov 
koordinatorjev TVU; prvi del usposabljanja bo 27. marca od 9. do 16. ure, namenjeno pa je pridobitvi veščin za 
izdelavo multimedijske predstavitve enega ali več njihovih dogodkov TVU 2012; izdelke bomo objavili na 
spletni strani TVU, predavatelji, ki se bodo tedaj prelevili v 'komisijo', pa bodo v drugem delu usposabljanja (7. 
junija) avtorjem svetovali, kako bi lahko svoje stvaritve še izboljšali. Koordinatorji bodo v prihodnji dneh prejeli 
vabilo k usposabljanju, udeležba spada med obveznosti, ki naj bi jih izpeljali vsi koordinatorji. 
 
V okviru kampanje Zgledi vlečejo bo ACS v letu 2012 vzpostavil multimedijski portal z istim imenom. Njegovo 
zasnovo je pripravil in na sestanku pripravil Darijan Novak. V portalu bodo predstavljeni dobitniki priznanj 
ACS (prednost bo iskanje po ključnih besedah), multimedijska produkcija ACS (publikacije Zgledi vlečejo, 
letaki, plakati in druge vsebine), povezave do drugih spletnih strani, ki ponujajo izobraževalne vsebine, ter 
mala šola uporabe multimedijev.  
 
Zvonka Pangerc Pahernik je napovedala, da je predvideni izvajalec nacionalnega odprtja TVU 2012 Ljudska 
univerza Murska Sobota. Njihov predstavnik, Alojz Sraka, je na dogodek, ki bo 11. maja, povabil vse 
sodelujoče v mreži TVU. 
 
Vsebina letošnjega andragoškega kolokvija še ni dorečena; poročevalka je povabila prisotne, da redno 
spremljajo spletno stran TVU, predvsem rubriko V žarišču (http://tvu.acs.si/zarisce); tam bodo našli tudi 
informacije o letošnjem sofinanciranju. Slednje bo po vsej verjetnosti potekalo na enak način kot lani, višina 
sredstev pa je vprašljiva, saj se obeta rebalans proračuna. Objava razpisa je pogojena s sprejetjem Letnega 
programa za izobraževanje odraslih, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport jo predvideva v 
aprilu oziroma maju.  
 
Poročevalka je poudarila, da bo mreža koordinatorjev tudi letos vzpostavljena prek pisem o nameri za 
prevzem te vloge; rok za njihovo oddajo je 20. marec. Načelo pravičnejšega sofinanciranja terja še 
doslednejše uresničevanje Napotkov in priporočil za koordinatorje TVU (glej spletno stran 
http://tvu.acs.si/koordinatorji/).  
 
 
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 11.45 uri. Zapisnik s prilogami je na spletni strani http://tvu.acs.si/zapisniki.  
 
 
Zapis pripravila: 
mag. Zvonka Pangerc Pahernik  
 
Ljubljana, 5. marec 2012 
 
Priloga 1: Seznam udeležencev 
Priloga 2: Pomembni datumi za TVU 2012 in napotki 
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