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ZAPISNIK  
sestanka mreže izvajalcev in koordinatorjev TVU 2013 

 
Pripravljalni sestanek mreže TVU 2013 je bil v torek, 5. marca 2013, ob 10. uri na Andragoškem centru 
Slovenije (ACS), Šmartinska 134a, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom: 
 

1. Poročilo o izpeljavi TVU 2012  
2. Načrt TVU 2013 in napotki za njegovo izpeljavo 
3. Razno  
 

Na sestanku je bilo 91 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 2012 in povabila k snovanju letošnjega festivala učenja, 
nato pa smo prešli na obravnavo točk dnevnega reda. 
 

K 1. točki: Poročilo o izpeljavi TVU 2012  
 
Udeleženci so si sprva ogledali video-utrinke z nacionalnega odprtja TVU 2012 v Murski Soboti (avtorja 
Tomaža Lapoše iz LU Murska Sobota), svoje utrinke o večji prepoznavnosti na lokalni ravni, ki jim jo je 
prineslo odprtje, je dodal še Alojz Sraka. Nato je Zvonka Pangerc Pahernik poročala o ključnih vidikih 
TVU 2012. 
 

 Vnovič so bili prekoračeni vsi dozdajšnji kazalniki uspešnosti tega projekta (1.095 prirediteljev, 
38 koordinatorjev, 7.852 izpeljav dogodkov, nad 153.000 udeležencev) pa tudi pri številu medijskih 
prispevkov (1.780) smo zabeležili porast glede na leto poprej (glej Analizo in poročilo o TVU 2012 
na strani http://tvu.acs.si/predstavitev). Poudarila je, da je to zagotovo tudi posledica stabilnega 
financiranja projekta, in sicer s strani MDDSZ v višini 42.653 EUR za nacionalno koordinacijo 
TVU, ki jo izvaja ACS, ter s strani MIZKŠ za mrežo TVU v višini kar 129.810 EUR. Slednje je bilo 
izpeljano po dveh tirih:  
 
− za koordinatorje TVU prek sklepov o razmestitvi, izdanih 6. julija 2012:  
 

Razred Število podizvajalcev 
oziroma prireditev 

Obseg sofinanciranja 

1. razred od 10 do 19 11 koordinatorjev po 1.010 EUR 

2. razred 20 do 39 15 koordinatorjev po 1.500 EUR 

3. razred 40 ali več 11 koordinatorjev po 2.400 EUR 

Skupaj  60.010 EUR 

http://tvu.acs.si/zapisniki
http://tvu.acs.si/predstavitev
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− za prireditelje pa prek javnega razpisa, objavljenega 13. julija 2012: 
 

Razred Število 
prireditev 

Obseg sofinanciranja 

1. razred od 10 do 29 34 prirediteljev po 1.000 EUR 

2. razred od 30 do 49 10 prirediteljev po 1.600 EUR 

3. razred 50 ali več 9 prirediteljev po 2.200 EUR 

Skupaj  69.800 EUR 

 

 Osrednji del nacionalnega odprtja TVU, tokrat spet zelo uspešno organiziranega v sodelovanju z 
LU Murska Sobota, je bila podelitev devetih priznanj ACS 2011 za promocijo učenja in znanja ter 
premierni prikaz njihovih video-portretov. V drugi polovici leta je bilo prek javnega razpisa izbranih 
pet dobitnikov priznanj ACS za leto 2012 (več o priznanjih na spletu http://tvu.acs.si/priznanja). 

 16. andragoški kolokvij je bil ubran na temo Izzivi izobraževanja odraslih v Sloveniji v luči 
prenovljenega Evropskega programa za učenje odraslih 2012–2014. Privabil je 11 govorcev in 
okrog 65 udeležencev, prispevki so objavljeni na spletni strani http://tvu.acs.si/ak/2012. 

 Na področju mednarodnega sodelovanja smo v okviru akcije Grundtvig Učno partnerstvo v projektu 
Širimo semena učenja sodelovali s partnerji iz šestih držav (Estonije, Francije, Irske, Madžarske, 
Nizozemske in Turčije) ter izpeljali zadnji 2 projektni srečanji: marca v Turčiji (8 mobilnosti) in konec 
maja na Nizozemskem. Srečanj so se udeležili predstavniki ACS, koordinatorjev TVU ter učečih se 
– v zahvalo za dozdajšnje sodelovanje in spodbudo za naprej. Skupaj je bilo v dvoletnem Učnem 
partnerstvu izpeljanih 28 (načrtovanih pa le 24) mobilnosti, od tega 17 iz vrst učečih se (več na 
spletni strani projekta http://pro.acs.si/sls in na strani http://tvu.acs.si/mednarodno/sls). 

 
O delu v okviru hčerinskega projekta TVU – promocijske kampanje Zgledi vlečejo (ZV) – so poročali: 

− Slavica Borka Kucler o produkciji in diseminaciji video-publikacije ZV 9 – V tretjem gre rado, 
učenje in ustvarjalnost v tretjem življenjskem obdobju, nastale v koprodukciji z RTV 
Slovenija in v povezavi z Evropskim letom 2012, 

− Mateja Pečar o štirih izvedbah usposabljanja za uspešno rabo multimedijev v izobraževanju ter 
− Darijan Novak o vzpostavitvi multimedijskega portala, ki predstavlja video-produkcijo ACS 

(predstavitve dobitnikov priznanj ter publikacij ZV), druge zanimivosti s svetovnega spleta ter 
Malo šolo multimedije (glej http://mm.acs.si/zv). Portal bo v letu 2013 nadgrajen, dodane bodo 
tudi številne vsebine, že zdaj pa je povabil udeležence, da ga uporabljajo in promovirajo. 

 
Irena Koželj Levičnik je potrdila pomen videa ZV 9, ki ga je predstavila na mednarodni konferenci na 
temo staranja v Berlinu, pohvalila sodelovanje na Festivalu za tretje življenjsko obdobje 2012 in povabila 
k sodelovanju na tem festivalu tudi v letu 2013. 
 
Marija Imperl je izrazila mnenje, da je pomembno, da je 'ACS še vedno samostojen in 'naš'. To, kar 
skupaj počnemo, ima konkretne učinke na lokalni ravni: ima svoj naboj, sproža nove ideje in rodi 
sadove. Ko vzameš nekaj za svoje, delaš dobro. Dragocena je prisotnost ACS na lokalni ravni. ACS gre 
zahvala in prošnja, da nadaljuje s svojim poslanstvom.' 
 
Več o TVU 2012 je na voljo v Analizi in poročilu o TVU 2012 (na strani http://tvu.acs.si/predstavitev) ter 
v Power Point predstavitvi o TVU 2012 na spletni strani http://tvu.acs.si/zapisniki. 
 

 
 
 
 

http://tvu.acs.si/priznanja
http://tvu.acs.si/ak/2012
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http://tvu.acs.si/mednarodno/sls
http://mm.acs.si/zv
http://tvu.acs.si/datoteke/Predstavitev/Analiza%20in%20porocilo%20TVU%202012.pdf
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K 2. točki: Načrt TVU 2013 
 
V uvodu je mag. Zvonka Pangerc Pahernik povedala, da je 4. marca zasedal Nacionalni odbor za TVU 
(NO TVU), ki je potrdil poročilo, načrt ter izvajalca Nacionalnega odprtja TVU 2013. Letošnji festival bo 
uradno tekel od 13. do 19. maja, šteli pa bodo vsi dogodki, izpeljani med 1. majem in 30 junijem. Spet 
pričakujemo sodelovanje okrog 1.000 prirediteljev, ki bodo večinoma delovali pod okriljem okrog 35 
območnih in tematskih koordinatorjev, drugi pa samostojno. Sledila je predstavitev posameznih 
vidikov in vsebinskih posebnosti TVU 2013: 

− Nacionalno odprtje bo tokrat spet organizirano na lokalni ravni, in sicer v Novi Gorici, z ACS bo 
moči združila Ljudska univerza Nova Gorica (LUNG). Direktorica LUNG, Nada Uršič Debeljak, 
ter koordinatorica TVU v LUNG, Ksenija Petek, sta udeležence navdušili z opisom prireditve, 
katere osrednja tema bodo 'ženske', in jih povabile 10. maja v Novo Gorico.  

− Na odprtju bo podeljenih 5 novih priznanj za leto 2012 (iz varčevalnih ukrepov in zaradi 
potrebe po skrajšanju prireditve smo lani prešli na podelitev največ 5 priznanj – do zdaj največ 
10). Poleg tega so priznanja preimenovana v priznanja za promocijo učenja in znanja 
odraslih. 

− 17. andragoški kolokvij na temo izobraževanja priseljencev bo organiziran 5. junija. 
− TVU bo tesno povezan s projektom Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih, in 

sicer bo na sedmih lokacijah po Sloveniji izpeljana Parada učenja 2013: v Novi Gorici (10. 
maja), Žalcu (13. maja), Slovenj Gradcu (14. maja),  na Jesenicah (15. maja), v Novem mestu 
(16. maja),  Murski Soboti (17. maja) in Radečah oziroma na Magolniku (19. maja). V okviru 
projekta bosta na voljo tudi dve video-publikaciji – prva na temo implementacije 
izobraževalnega programa za brezposelne na treh lokacijah v Sloveniji (Murska Sobota, 
Ajdovščina in Črnomelj), druga pa na temo programa pismenosti Izzivi podeželja – primer 
Posoškega razvojnega centra. Več o projektu bo na voljo na spletni strani 
http://tvu.acs.si/paradaucenja.  

− Častno pokroviteljstvo Slovenske nacionalne komisije za UNESCO bo TVU obogatilo po 
formalni pa tudi vsebinski plati (govorec na nacionalnem odprtju, nastop UNESCO glasnikov na 
Paradah učenja ter sodelovanje mreže UNESCO šol v TVU). 

 
V nadaljevanju je Ajda Turk poročala o tematski usmerjenosti lanskega in letošnjega TVU. Lani so 
bile v žarišču lanske izvedbe festivala učenja prireditve, ki so osvetljevale vlogo vseživljenjskega učenja 
kot podporne dejavnosti za dejavno staranje in solidarnost med generacijami; s skoraj 17 % vseh 
dogodkov TVU oziroma 1.310 dogodki smo tako skupno obeležili Evropsko leto 2012. Nadaljnjih pet 
povezovalnih tem TVU 2012 (Mednarodno leto zadrug (blizu 1 % dogodkov), Mednarodno leto 
trajnostne energije za vse (4 %), Branje, učenje in sodobni načini komuniciranja (13 %), Ohranimo 
kulturno in naravno dediščino  (9 %) ter Zaposlovanje in podjetništvo (4 %)) je opredeljevalo rdeče niti 
dogodkov, ki so se zgodili v uradnem ali razširjenem terminu TVU. Teme so bile opredeljene v dogovoru 
z mrežo koordinatorjev in prirediteljev TVU 2012. 
 
Za letos je spet načrtovana naveza z Evropskim letom državljanov (EL 2013), zato naj bi prireditve 
ozaveščale in informirale čim širši krog prebivalstva o vlogi vseživljenjskega učenja pri spodbujanju 
dejavnega državljanstva. ACS je opredelil nekaj nadaljnjih vodilnih tem: Mednarodno leto sodelovanja 
na področju voda, Trajnostna energija za vse, Dejavno staranje in solidarnost med generacijami ter 
spodbudil udeležence k razpravi in dopolnitvi nabora tem. Že prej je za to točko dnevnega reda svoja 
stališča prispeval Tadej Pugelj iz Zveze tabornikov Slovenije (glej Prilogo 3), na sestanku pa so ob tej 
točki razpravljali še: Nada Pavšer, ambasadorka Energy Globe Award, Tomaž Tkalec iz društva Focus, 
Tatjana Gostiša iz Vitre, Marija Srblin iz Sovena, Elena A. Begant iz Centra za državljansko vzgojo 
ter Alojz Sraka iz LU Murska Sobota. Živahna razprava je pokazala, da Evropsko leto državljanov in 
Mednarodno leto sodelovanja na področju voda nudita široko okrilje za raznovrstne dogodke, da pa bi 

http://tvu.acs.si/paradaucenja
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bili dobrodošli konkretnejši, jasni, kratki slogani. Po drugi strani naj bi TVU skozi vodilne teme 
promoviral sporočila politike in stroke, zajeta v ključnih dokumentih (Nacionalnem programu 
izobraževanja odraslih, Strategiji vseživljenjskosti učenja, Evropskem programu za učenje odraslih ipd.) 
in dogodkih (Letni posvet o izobraževanju odraslih).  
 
Nekaj konsenza bo mogoče doseči že letos, na dober odziv pa je naletela tudi naša pobuda o sestanku 
ožje skupine (junija ali septembra letos), ki bo razmislila o nadaljnjem razvoju projekta TVU – za 
sodelovanje v tej skupini se je opredelilo 17 prisotnih. Pobude in dodatne prijave za udeležbo bomo 
zbirali na novi podstrani Pobude za razvoj TVU (po 15. marcu). Zaradi ponudb udeležencev, delujočih 
na področju državljanskih kompetenc in trajnostnega razvoja, da s svojimi vsebinami sodelujejo na 
morebitnih prizoriščih TVU, smo se odločili, da obogatimo spletno stran tudi z rubriko Borza TVU (po 
15. marcu), kjer bodo izvajalci dogodkov ponujali vsebine in iskali prizorišča, kjer bi jih lahko predstavili, 
in obratno. 
 
Nevenka Kocijančič je predstavila skupno promocijsko in informativno gradivo TVU 2013: 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 ter papirne kocke. Zaradi varčevalnih ukrepov za zdaj še nismo nabavili 
balonov in zgibank, obstaja pa verjetnost, da jih bomo vendarle dodali k naboru letošnjega skupnega 
gradiva. TVU-Novičke bodo letos ponovno izšle, vendar v e-različici. Opozorila je, naj koordinatorji 
prevzemajo promocijska gradiva tudi za svoje podizvajalce; naročanje dodatnega gradiva bo še naprej 
potekalo prek spletne strani http://tvu.acs.si/narocila. 
 
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 je že možna. Za tehnična vprašanja je pristojen Franci 
Lajovic. Rezultat skupnih prizadevanj bo Koledar prireditev TVU 2013 – koordinatorji in izvajalci naj 
vzpostavijo povezave na spletno stran koledarja http://tvu.acs.si/koledar, iz njega pa lahko črpajo tudi 
pregled svojih dogodkov. Letos bo na voljo tudi možnost izvoza podatkov v Excel. 
 
V letu 2013 bomo nadaljevali s potujočo razstavo TVU, poimenovano Praznik učenja. Erika Brenk je 
predstavila lokacije razstave v letu 2012 (glej http://tvu.acs.si/razstava) ter udeležence (tudi z letakom) 
povabila, da panoje razstavijo tudi pri njih. Opozorila je, da ACS ne more prevzeti stroškov prevoza 
panojev.  

 
Ajda Turk je prikazala video-portret lanskega dobitnika priznanja ACS – Skupino PoMoč, nato pa 
predstavila pet novih dobitnikov priznanj ACS, izbranih v letu 2012 (predstavljeni so na spletni strani 
http://tvu.acs.si/priznanja/index.php?nid=300&id=360). Teče snemanje njihovih zgodb, saj bodo na 
nacionalnem odprtju TVU 2013 predstavljeni z video-portreti. Razpis za dobitnike priznanj ACS za leto 
2013 bo odprt od 15. septembra do 14. oktobra 2013 – udeleženci so vabljeni k nominaciji kandidatov. 
 
Zvonka Pangerc Pahernik 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 bo enaka kot lani. 
Objava razpisa je pogojena s sprejetjem Letnega programa za izobraževanje odraslih, zato naj člani 
mreže TVU budno spremljajo naše objave na spletni strani. Poročevalka je poudarila, da bo mreža 
koordinatorjev tudi letos vzpostavljena prek pisem o nameri za prevzem te vloge; rok za njihovo oddajo 
je 15. marec. Načelo pravičnejšega sofinanciranja terja še doslednejše uresničevanje Napotkov in 
priporočil za koordinatorje TVU (glej spletno stran http://tvu.acs.si/koordinatorji).  

http://tvu.acs.si/gradivo
http://tvu.acs.si/narocila
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http://tvu.acs.si/priznanja/index.php?nid=300&id=360
http://tvu.acs.si/zarisce
http://tvu.acs.si/koordinatorji/
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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 12.00 uri. Gradiva so na spletni strani http://tvu.acs.si/zapisniki. 
 
Zapis pripravila: 
mag. Zvonka Pangerc Pahernik  
 
Ljubljana, 10. marec 2013 
 
Priloga 1: Seznam udeležencev 
Priloga 2: Pomembni datumi za TVU 2013 
Priloga 3: Razmislek Tadeja Puglja, ZTS, o vodilnih temah TVU 
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