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ZAPISNIK 

sestanka mreže izvajalcev in koordinatorjev 
TVU 2010 

 

 
Sestanek mreže izvajalcev in koordinatorjev TVU 2010 je bil v četrtek, 25. marca 2010, ob 10. uri na 
Andragoškem centru Slovenije, Šmartinska 134a, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom: 
 

1. Poročilo o izpeljavi TVU 2009  
2. Načrt TVU 2010 in napotki za njegovo izpeljavo 
3. Razno  
 
Na sestanku je bilo blizu 64 udeležencev, približno polovica jih je zastopala ustanove, ki bodo poleg prirejanja 
lastnih dogodkov v TVU prevzele tudi koordinacijo drugih prirediteljev – bodisi na svojem geografskem 
območju ali na posameznem tematskem področju. Seznam udeležencev je v Prilogi 1 k zapisniku. 
 
Vodja projekta TVU, mag. Zvonka Pangerc Pahernik, je uvodoma pozdravila udeležence, jih pohvalila za 
dosežke v TVU 2009 in jih povabila k snovanju letošnjega festivala učenja. Predstavila je člane delovne 
skupine za TVU na ACS (glej http://tvu.acs.si/stiki/index.php?nid=75&id=60), nato pa smo prešli na obravnavo 
točk dnevnega reda. 
 
 
K 1. točki: Poročilo o izpeljavi TVU 2009 (Priloga 2 k zapisniku) 
 
Zvonka je udeležence seznanila s tem, da je 23. marca zasedal Nacionalni odbor za TVU (NO TVU) in prav 
tako obravnaval Poročilo o TVU 2009 ter Načrt za TVU 2010. Ob poročilu je izrekel priznanje in zahvalo 
celotni mreži TVU za dosežene odlične rezultate, ob Načrtu pa se je obvezal, da bo poskušal še bolj podpreti 
prizadevanja sodelujočih v projektu (zlasti kar zadeva razpis Ministrstva za šolstvo in šport o sofinanciranju 
TVU). NO TVU je Načrt tudi potrdil in zadolžil ACS, da pripravi vso potrebno gradivo za obravnavo na Vladi RS 
– predvidoma sočasno s sprejetjem Letnega programa izobraževanja odraslih 2010. V nadaljevanju je 
poročevalka izpostavila posebnosti TVU 2009: 
• mnoge prireditve so se navezovale na Evropsko leto ustvarjalnosti in inovativnosti (ELUI) 2009, 

namenjeno krepitvi zavedanja o pomenu ustvarjalnosti in inovativnosti za osebni, družbeni in gospodarski 
razvoj. Predstavljena je bila vloga vseživljenjskega učenja pri spodbujanju in udejanjanju ustvarjalnosti, ki 
je gonilna sila inovativnosti in ključni dejavnik napredka; takih prireditev je bilo 25 %; 

• druga tema TVU 2009 je bila izobraževanje starejših odraslih; namenili smo ji tudi andragoški kolokvij, 
strokovno razpravo na državni ravni; takih prireditev je bilo 15 %; 

• tretja vodilna tema TVU 2009 se je odzivala na aktualne družbeno-ekonomske procese in je povezovala 
prireditve, uglašene na slogan Učenje – zanesljiva pot iz krize!; takih prireditev je bilo 11 %; 

• po enoletnem premoru je bil osrednji del nacionalnega odprtja TVU, tudi tokrat izpeljanega na krajevni 
ravni, podelitev novih priznanj ACS za izjemne učne in strokovne dosežke pri učenju odraslih. 
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V nadaljevanju je Zvonka predstavila temeljne kazalnike uspešnosti TVU (747 prirediteljev, 26 koordinatorjev, 
4.806 izpeljav dogodkov, okrog 130.000 udeležencev, 1.815 medijskih prispevkov) ter izpostavila nekaj 
najpomembnejših nalog, ki jih je ACS izpeljal v sodelovanju z mrežo koordinatorjev in prirediteljev TVU 2009. 
 
a) Nacionalna koordinacija: 
- Konceptualno-razvojne naloge – vpeljava treh vodilnih tem, namesto dozdajšnje ene teme, je obogatila 

pestrost pa tudi ciljnost dogodkov TVU; pomemben prodor je bil storjen z izdatnim financiranjem 
koordinacije in prireditev TVU prek razpisa MŠŠ – predstavila je rezultate razpisa, ki so pokazali le 58,6-
odstotno izkoriščenost sredstev, kar je bila posledica do zdaj nestabilnega in časovno neusklajenega 
sofinanciranja. Pokazalo se je, da so člani mreže TVU izgubili zaupanje v razpis in so se nehali prijavljati, 
neugoden je bil čas razpisa (maj, junij), nekateri izvajalci morda niti niso bili seznanjeni z možnostjo prijave 
na razpis, saj delujejo prek koordinatorjev in takega postopka niti niso vešči. Vsekakor je treba v prihodnje 
pozorno spremljati objavo razpisa (letos predvidena sredi aprila, informacija o tem bo objavljena na 
spletni strani TVU http://tvu.acs.si/zarisce) ter poskrbeti za čim boljšo izkoriščenost razpisanih sredstev. 

- Sodelovanje z izvajalci na krajevni ravni – uspešno izpeljano redno srečanje, celoletna podpora mreži 
TVU; uspešno je delovala razširjena mreža koordinatorjev, ki je pokrila nekaj manj kot 88 % vseh 
sodelujočih, s skupnimi močmi so izpeljali več kot 70 % dogodkov TVU 2009. 

- Nacionalna promocija (vizualna, medijska) – uspešna izpeljava vseh zastavljenih ciljev; izšla je tudi 
publikacija Zgledi vlečejo, dejanja mičejo, ki je zaključila krog 12 letnega podeljevanja priznanj ACS za 
izjemne dosežke v izobraževanju odraslih. 

- Mednarodno sodelovanje – predstavitev TVU in kampanje Zgledi vlečejo na konferenci LLinE na Finskem; 
dejavna udeležba na konferenci Glas učečih se – priprava za Confintea VI: Listina priporočil učečih se; 
predstavitev na uvodnem dogodku hrvaškega Tjedna cjeloživotnog učenja; dejavno sodelovanje na 
seminarju v Estoniji; prijava na Grundtvig Learning Partnerships (2010); trend: glas učečih se vključiti v 
oblikovanje politike in ponudbe izobraževanja ter pospeševanje udeležbe. 

 
b) Prireditve na državni ravni: 
- Nacionalno odprtje TVU 2009: Pri organizaciji nacionalnega odprtja TVU 2009 je Andragoški center tokrat 

podprl prizadevanja Razvojno-izobraževalnega centra Novo mesto. Na prireditvi, ki je zbrala okrog 350 
obiskovalcev in ki jo je popestrila vrsta nastopajočih, so zbrane nagovorili minister za šolstvo in šport, dr. 
Igor Lukšič, državna sekretarka z Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, dr. Anja Kopač Mrak, 
župan Mestne občine Novo mesto, Alojzij Muhič ter mag. Andrej Sotošek, direktor ACS; osrednji del 
prireditve je bila podelitev priznanj ACS za izjemne dosežke v izobraževanju odraslih.  

- Priznanja ACS: V letu 2009 so bila priznanja podeljena 15 dobitnikom za leto 2008. V jesenskem času 
smo institut priznanj ACS prenovili in sprejeli prenovljeni Pravilnik za priznanja ACS za promocijo učenja in 
znanja. Izbranih je bilo 8 novih dobitnikov priznanj, tako da je v zakladnici zglednih posameznikov, skupin 
in ustanov v obdobju 1997–2009 zdaj 164 dobitnikov priznanj. Predstavitve dobitnikov – od leta 2000 
pripravljamo tudi njihove video-portrete – imajo kot primeri dobre prakse izjemno animacijsko in 
motivacijsko moč; izdelana je bila sistematična spletna predstavitev vseh dozdajšnjih dobitnikov 
(http://tvu.acs.si/priznanja/dobitniki/) ter omogočena spletna prijava kandidatov za priznanja. 

- 13. andragoški kolokvij: Tema, o kateri je 20. maja 2009 v City Hotelu v Ljubljani na andragoškem 
kolokviju razpravljalo 20 strokovnjakov različnih profilov, je bila Izobraževanje starejših odraslih v letu 
ustvarjalnosti in inovativnosti. Pestra paleta nastopajočih je skupaj z okrog 80 udeleženci zagotovila 
izmenjavo raznolikih pogledov, pisni prispevki so objavljeni na spletni strani 
http://tvu.acs.si/ak/2009/index.php?nid=610&id=169, tam so na voljo tudi zvočni zapisi prispevkov učečih 
se ter pozdravnih in zaključnih govorcev. 

 
  
Razprava o Poročilu TVU 2009:  
 
Dunja Simšič, Much Akadem, območni koordinator v Ljubljani je opozorila na problematiko potrdil, ki jih 
prejmejo sodelujoči v TVU, in izpostavila položaj vrtcev, ki jih 20. člen, razdelek B, 30. alineja Pravilnika o 
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napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Uradni list RS, Štev. 54/2002) ne zajema. 
Zvonka je poudarila razliko med dvema vrstama potrdil – za koordinacijo na ustanovi (šoli ali drugi 
izobraževalni ustanovi) oziroma za izpeljavo ene ali več prireditev. Pogoji za izdajo in vse potrebne informacije 
ter vloge za potrdila so na voljo na spletni strani http://tvu.acs.si/sodelujoci/potrdila/. Povedala je tudi, da so se 
o potrdilih pogovarjali tudi na seji NO TVU, dva dni poprej, in sklenili, da se za zdaj izdajajo na ustaljeni način, 
v prihodnje pa se ACS vključi v postopek za prenovo Pravilnika ter opozori na potrebo, da se v omenjena 
določila vključi tudi vrtce. 
 
 
K 2. točki: Načrt TVU 2010 (Priloga 3 k zapisniku) 
 
O vsebini preliminarnega načrta je spet poročala Zvonka, ki je najprej predstavila značilnosti letošnjega 
festivala učenja. V letu 2010 bo Andragoški center Slovenije (ACS) v sodelovanju z Nacionalnim odborom za 
TVU (NO TVU) ter s številnimi izvajalci in koordinatorji na državni in krajevni ravni to prireditev izpeljal 
petnajstič. V tednu od 17. do 23. maja 2010, pa tudi izven tega termina1, bodo potekale raznovrstne 
predstavitvene, izobraževalne, informativno-svetovalne, družabne, kulturne in slovesne prireditve na državni in 
krajevni ravni.  
 
Posebnosti TVU 2010: 
� letošnji festival učenja bo petnajsti po vrsti, jubilej bomo proslavili z vrsto posebnih akcij, kot so razstava 

15 let TVU, anketa o razumevanju termina vseživljenjsko učenje, anketa naših mednarodnih partnerjev o 
pomenu festivalov učenja, preselitev andragoškega kolokvija na lokalno raven in še nekaterimi; 

� krovna tema TVU 2010 bo Evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti (EL 2010), 
namenjeno ozaveščanju in informiranju čim širšega kroga prebivalstva o revščini in socialni izključenosti 
ter možnih poteh njunega preseganja; tematske prireditve TVU bodo izpostavljale vlogo vseživljenjskega 
učenja pri teh prizadevanjih; 

� druga tema se bo navezovala na Mednarodno leto biotske pestrosti in bo rdeča nit letošnjega 
nacionalnega odprtja TVU; 

� nadaljnje teme TVU 2010 bodo opredeljevale rdečo nit dogodkov, ki se bodo zgodili na posamezen dan v 
Tednu – o njih so se udeleženci dogovorili v nadaljevanju sestanka; 

� v skladu z Mednarodno listino učečih se, predstavljeno na konferenci Confintea VI (Brazilija, 2009) bomo v 
okviru mednarodne dejavnosti TVU sodelovali pri vzpostavljanju mreže učečih se iz držav, sodelujočih v 
projektu Grundtvig Learning Partnership, obenem pa bomo nadaljevali z uveljavljanjem glasu učečih se v 
Sloveniji. 

 
Dejavnosti za TVU 2010 so po že uveljavljeni strukturi podrobno predstavljene v Preliminarnem načrtu TVU 
2010 (objavljenem na naslovu http://tvu.acs.si/nacrt/), poročevalka pa je omenila le nekatere, posebne 
omembe vredne aktivnosti: 
 
a) Nacionalna koordinacija: 
- obeležitev EL 2010 – sklenjen je dogovor z MDDSZ, Direktoratom za socialne zadeve, objavljen na spletni 

strani http://tvu.acs.si/tematska_usmerjenost/2010/index.php?nid=808&id=182; dana je pobuda, da se 
prireditelji TVU uglasijo na to krovno temo, če jim ustreza; po drugi strani se bo projekt TVU predstavil tudi 
na dogodkih EL 2010! 

- uveljavitev dodatnih tem – na dan odprtja ter vsak dan v uradnem terminu TVU; udeleženci so opredelili 
teme za manjkajoče dneve, tako da zdaj velja: 
o tema na dan odprtja, 14. maja: Mednarodno leto biotske pestrosti 
o teme v uradnem terminu TVU 2010: 

ponedeljek, 17. maja: 15 let TVU – praznika učenja 
torek, 18. maja: Vseživljenjsko učenje in bralna kultura (v navezi s projektom Ljubljana – svetovna 
prestolnica knjige; slogan bo določen naknadno) 

                                                 

1 Štejejo prireditve, organizirane od 1. maja do 30. junija 2010. 
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sreda, 19. maja: Vseživljenjsko učenje in osebe s posebnimi potrebami (slogan bo določen 
naknadno) 
četrtek, 20. maja: Izobraževanje po meri gospodarstva – ključ je v sodelovanju! (tudi tema 
andragoškega kolokvija!) 
petek, 21. maja: Nevladne organizacije – znanje ustvarjamo, povezujemo in delimo 
sobota, 22. maja: Nevladne organizacije – znanje ustvarjamo, povezujemo in delimo 
nedelja, 23. maja: Vseživljenjsko učenje in družina, medgeneracijsko učenje (slogan bo določen 
naknadno) 

 
Slavica Borka Kucler je na kratko predstavila vsebino projekta Ljubljana – svetovna prestolnica kulture, s 
poudarkom na najširše razumljeni bralni kulturi in promociji ljubezni do knjige. Prav je, da se bralna kultura 
uveljavlja širše, ne le v prestolnici. Uglasili bi se lahko na različne iztočnice, predlagane v projektu, od 
Literature svetovnih celin, prek Rastem s knjigo, Knjiga in ustvarjalnost, Knjiga in mesto, do Knjiga – 
nosilka razvoja.     
 
Marija Imperl, KTRC Radeče, je predlagala, da k uresničevanju torkove teme (knjiga in učenje, bralna 
kultura…) pritegnemo mrežo (bralnih) študijskih krožkov. 
 
Tadej Pugelj iz Zveze tabornikov Slovenije, tematski koordinator TVU, je predstavil projekt eduAkcija in 
njegovo povezavo s TVU 2010; nevladnim organizacijam, združenim v tem projektu, ter vsem NVO, ki 
sodelujejo prek koordinatorjev TVU ali kot samostojni izvajalci TVU, sta namenjena petek in sobota, 21. in 
22. maj; njihove prireditve bo povezoval slogan Nevladne organizacije – znanje ustvarjamo, povezujemo in 
delimo. Tadej je koordinatorje pozval, da NVO na njihovih območjih o tem informirajo in jih pritegnejo k 
sodelovanju. Glej tudi Power Point predstavitev v Prilogi 4. 

 
- nadaljnje sodelovanje ACS v strokovni komisiji MŠŠ za javni razpis na področju izobraževanja odraslih in 

prizadevanje za izboljšanje besedila razpisa kot tudi za njegovo koriščenje; razpis bo letos objavljen 
predvidoma sredi aprila, informacija o tem bo objavljena na spletni strani TVU http://tvu.acs.si/zarisce); 

- redno sodelovanje z mrežo izvajalcev in koordinatorjev TVU v okviru pripravljalnih in zaključnih dejavnosti 
TVU 2010: temu je namenjen ta pripravljalni sestanek (25. marec) ter stalno usmerjanje, informiranje in 
usklajevanje v fazah priprave, izpeljave in ovrednotenja TVU 2010; 

- krepitev mreže koordinatorjev TVU; do zdaj prispelo 28 pisem o nameri za prevzem te vloge; novost so 
obiski pri koordinatorjih pred, med in po TVU z namenom okrepitve sodelovanja med ACS in mrežo 
koordinatorjev (7-10 obiskov); na povabilo Zvonke, da koordinatorji opredelijo pripravljenost, da se srečajo 
z ekipo TVU, jih je nekaj takoj izrazilo to željo (UPI-Žalec, Zavod RS za zaposlovanje…), drugi pa bodo o 
tem najprej razpravljali v njihovih ustanovah – možne so dejavne udeležbe na prireditvah na krajevni ravni, 
prav tako pa sodelovanje na sestankih z mrežami podizvajalcev pred ali po TVU; 

- krepitev strateških partnerjev na nacionalni ravni – ob tej priložnosti je bil omenjen Zavod RS za šolstvo, 
sodelovanje z Ministrstvom za kulturo v projektu Kulturni bazar (20. maj 2010 v Cankarjevem domu v 
Ljubljani), Festival za III. življenjsko obdobje (september/oktober 2010) ter sodelovanje z drugimi 
ustanovami nacionalnega pomena; 

- nadaljnje sodelovanje na posvetih ravnateljev vrtcev, osnovnih in srednjih šol;  
- ob 15-letnici TVU: anketa o razumevanju termina vseživljenjsko učenje – akcijo je predstavila Mateja 

Pečar iz ACS (kontakt: mateja.pecar@acs.si), ki je povabila koordinatorje TVU, da z vnaprej pripravljenimi 
vprašanji anketirajo najširšo javnost – udeležence prireditev TVU; na njen poziv se je na sestanku javilo 20 
koordinatorjev, v nadaljnjih korakih pa bomo še enkrat povabili celotno mrežo koordinatorjev k 
sodelovanju. Slavica Borka Kucler iz ACS, je udeležence pozvala, da za isto anketo navdušijo medije na 
lokalni ravni. Darijan Novak, ACS je predstavil namero o anketiranju s pomočjo študentov izbranih 
fakultet, napovedal pa je tudi anketiranje naših mednarodnih partnerjev o tem, kaj jim pomenijo festivali 
učenja in kako vidijo vlogo ACS.  

- stiki z javnostmi in promocija v javnih občilih: dve novinarski konferenci: ob nacionalnem odprtju TVU v 
Radečah, 14. maja, ter na prvi dan TVU 2010, 17. maja, po možnosti v prostorih MDDSZ; 
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- skupno promocijsko in informativno gradivo: temeljni elementi CGP TVU – logotipi, plakati, papirna kocka, 
dopisni papir, nadgrajena spletna stran TVU, zgibanka (na voljo bo v drugi polovici aprila), TVU-Novičke 
(na voljo bodo v začetku maja), vabilo na odprtje, e-pasice, e-razglednica – vse bo obeleževalo 15-letnico 
TVU; 

- novost ob 15-letnici: ACS bo pripravil potujočo razstavo 15 let TVU; akcijo je predstavila Erika Brenk 
(kontakt: erika.brenk@acs.si) iz ACS, ki je povabila udeležence, da izrazijo na sestanku ali kasneje 
pripravljenost, da razstavo vključijo na svoja prizorišča TVU v maju, juniju ali kasneje; 

- posodobljen spletno-zasnovan informacijski sistem TVU z moduli Prijava, Koledar, Anketa in Analiza; 
- Kar zadeva prijavni postopek (Priloga 5 k zapisniku), je Erika Brenk, ki bo poleg Mateje Pečar in Zvonke 

Pangerc Pahernik skrbela za administracijo prijav, predstavila nekaj najpomembnejših navodil, Franci 
Lajovic pa tehnično plat prijave (http://tvu.acs.si/prijava), naročanje promocijskih gradiv ter e-različice 
promocijskih gradiv (http://tvu.acs.si/gradivo). Udeleženci so prejeli Napotke za mrežo TVU, objavljene na 
spletni strani (http://tvu.acs.si/datoteke/Sodelujoci/Napotki%20za%20mrezo%20TVU%202010.pdf) 
oziroma na voljo v (Prilog 6 k zapisniku). 

- sodelovanje v mednarodnem gibanju festivalov učenja: prispevki za spletno stran in morebitne publikacije; 
sodelovanje ACS z združenjem Andras iz Estonije pri prijavi projekta Grundtvig Learning Partnership (če 
prijava uspe, se bodo lahko mednarodnih srečanj udeležili tudi predstavniki koordinatorjev); sodelovanje 
pri prizadevanjih za uresničevanje Mednarodne listine učečih se (Adult Learners' Charter), ki je bila 
potrjena na konferenci Confintea VI, 2009 v Braziliji (glej http://tvu.acs.si/mednarodno). 

 
b) Prireditve na državni ravni: 
- promocija dobitnikov priznanj ACS 2009 za promocijo učenja in znanja: snemanje portretov in priprava 

video-predstavitev; podelitev priznanj na nacionalnem odprtju TVU 2010, 14. maja v Radečah; medijska 
promocija dobitnikov na nacionalni in lokalni ravni; 

- v drugi polovici 2010 izpeljava prve faze procesa za pridobitev dobitnikov priznanj ACS 2010: objava 
razpisa (tekel bo od 15. septembra do 14. oktobra 2010) in spodbujanje predlagateljev, izbor dobitnikov in 
obveščanje prejemnikov priznanj; objava prvih informacij na spletnih straneh in glasilih ACS in TVU; 
začetek snemanj; 

- na pobudo same ustanove in s podporo ACS je NO potrdil izvajalca nacionalnega odprtja TVU 2010 - 
Javni zavod Kulturno turistični rekreacijski center Radeče (KTRC Radeče), uspešnega območnega 
koordinatorja TVU; 

- tečejo pripravljalne dejavnosti: sklenitev dogovora o sodelovanju med KTRC Radeče in ACS; poziv Občini 
Radeče, da prevzame pokroviteljstvo, priprava akcijskega načrta, programa odprtja ter programa 
novinarske konference; izpeljava odprtja: 14. maj 2010 v okolici Radeč, zaželeno je ponovno 
sodelovanje NO TVU pri zagotavljanju govorcev; potrjeni slavnostni govornik je minister za delo, družino in 
socialne zadeve, dr. Ivan Svetlik, ob Mednarodnem letu biotske pestrosti pa bo sodeloval tudi 
predstavnik Ministrstva za okolje in prostor, dr. Peter Skoberne; 

- Ob tej točki je Marija Imperl, direktorica KTRC Radeče udeležence povabila na dogodek, ki bo 
organiziran 14. maja opoldne; prevoz do Zidanega mostu v lastni režiji ali z mini busi, ki jih bo zagotovil 
ACS (potrebna prijava udeležbe najkasneje do 10. maja na naslov tvu@acs.si), nato s splavom do 
Radeč, sledi prevoz do Domačije Kišek Močilno v okolici Radeč, kjer bo pod Gašperjevim kostanjem 
potekala slovesnost. KTRC pa s soizvajalci vabi tudi na večerni dogodek (glasbeno-literarni večer) dan 
poprej, 13. maja; udeležbo je treba najaviti na naslov info@ktrc.si (prenočevanje možno v planinskem 
domu ali v zasebnih penzionih v okolici Radeč). 

- tema 14. andragoškega kolokvija je Izobraževanje po meri gospodarstva – ključ je v sodelovanju; izpeljava 
kolokvija je načrtovana 20. maja 2010 v Slovenski Bistrici – ob 15-letnici TVU torej tudi s kolokvijem 
prehajamo na krajevno raven, pri tem bosta sodelovala LU Slovenska Bistrica in ACS.  

 
Nadja Mislej Božič, Kosovelova knjižnica Sežana, je postavila vprašanje: Kaj če koordinator ne opravlja svoje 
vloge? Ob tej priložnosti je Tatjana Gostiša iz Vitre Cerknica, predstavnica najuspešnejšega koordinatorja 
TVU (v letu 2009 nad 80 podizvajalcev) povedala, da vidi svojo vlogo koordinatorja v tem, da za svojo mrežo 
opravi čim več administrativnih storitev – prijavljanje dogodkov in vpisovanje anket, da doseže skupno 
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medijsko promocijo in je prirediteljem v kar se da izdatno pomoč v času priprav pa tudi izpeljave in kasnejšega 
ovrednotenja TVU. Zvonka je dodala: Obstaja dokument Napotki in priporočila za koordinacijo TVU 
(http://tvu.acs.si/datoteke/Sodelujoci/Napotki%20in%20priporocila%20za%20koordinatorje%20TVU.pdf), tam 
so naloge opredeljene, vendar ta dokument za zdaj ni obvezujoč, temveč koordinatorje le usmerja. Če 
posamezni koordinator ne zadovoljuje potreb, lahko njegov podizvajalec/ci nanj naslovijo e-mail, v katerem te 
potrebe opredelijo, pošljejo pa sporočilo v vednost ACS. 
 
 
K 3. točki: Razno 
 
Predstavnica CMEPIUS, Urška Slapšak, koordinatorka programa Grundtvig, je udeležencem ponudila 
možnost predstavitve in informiranja o programu Grundtvig ali pa predstavitev primerov dobre prakse, ki so 
nastali v okviru tega programa. Njeni kontaktni podatki so: 
 
Urška Slapšak 
Koordinatorka programa Grundtvig 
CMEPIUS 
Ob železnici 16 
SI-1000 Ljubljana 
T: +386-1-586-42-32 
F: +386-1-586-42-31 
E: urska.slapsak@cmepius.si; grundtvig@cmepius.si 
W: http://www.cmepius.si 
 
Srečanje je bilo zaključeno ob 12.15 uri.  
Zapisnik s prilogami je na voljo na spletni strani http://tvu.acs.si/zapisniki.  
 
 
 
Zapis pripravila: 
mag. Zvonka Pangerc Pahernik  
v sodelovanju s člani delovne skupine TVU 
 
 
Ljubljana, 31. marca 2010 
 
 
 
Priloga 1: Seznam udeležencev 
Priloga 2: Poročilo TVU 2009 – PP (objava besedila Poročila na http://tvu.acs.si/predstavitev) 
Priloga 3: Načrt TVU 2010 – PP (objava besedila Načrta na http://tvu.acs.si/nacrt) 
Priloga 4: Projekt eduAkcija in povezava s projektom TVU 
Priloga 5: Prijavni postopek za TVU 2010 
Priloga 6: Napotki za mrežo TVU 


