
 

 

 

 

Priloga 1a: TVU in Teden ljubiteljske kulture (TLK) z roko v roki 

(zapis dela v skupini na 3. sestanku za razvoj TVU, ACS, 29. januar 2016) 

 

– Pobude, izzivi: 

– Častni pokrovitelj(i) – ali imeti (skupnega) pokrovitelja (ambasadorja) TVU/TLK  ter  vloga 
pokrovitelja; več pobud za ločeno izbiro častnega pokrovitelja (ne politik, temveč znan obraz, 
ki je aktiven na več področjih, npr. glasba, šport…) 

– Prilagoditev IS za vnos skupnih dogodkov; povezava IS TVU in IS TLK (izvedljivo?); npr. v 
Koledar TVU se v šifrant doda Učenje in kultura z roko v roki 

– Koordinatorji lahko prijavijo skupne dogodke TVU/TLK na portal TLK in obratno 
– Območna izpostava (OI) JSKD je lahko pri koordinatorjih TVU izbrana kot izvajalec TVU (pri 

nekaterih je to že praksa) 
– Mesečne novinarske konference na lokalni ravni (npr. v sodelovanju z razvojnimi agencijami); 

npr. 1. in 3. teden v mesecu) 

Dogovori: 

– Skupni slogan: Učenje in kultura z roko v roki 
– En dan (torek, 17. 5.) naj se nameni tej navezavi ljubiteljske kulture in učenja; ostale dni po 

dogovoru med izvajalci 
– Sodelovanje med TVU in TLK se predstavi na uradnem odprtju TVU v Velenju (13. 5.) in TLK v 

Žalcu (14. 5.) ter na zaključku v CD – JSKD se dogovori o sodelovanju z LU Velenje in z UPI 
Žalec; 

– JSKD obvesti vse svoje območne izpostave o sodelovanju TVU in TLK 
– Koordinatorji  TVU/PU naj vnaprej prejmejo seznam ustanov, ki bodo sodelovale na TLK, ter 

se povežejo z njimi za sodelovanje na lokalni ravni; 
– Koordinatorji TVU/PU se povežejo na lokalni ravni z območno izpostavo (OI) JSKD in izvajalci v 

TLK;  
– Na vsa promocijska gradiva obeh festivalov se zapiše: V sodelovanju s TVU/TLK 
– Uporaba logotipov TVU/TLK na vseh promocijskih gradivih; ACS in JSKD pripravita ustrezne 

predloge za uporabo 
– Objava logotipov, pasic na spletnih straneh TVU/TLK in izvajalcev TVU 
– Navezava TVU in TLK se redno omenja tudi v stikih z mediji  

 

 

 

Ljubljana, 1. februar 2016                                                     Zapisali: Erika Brenk in Mateja Pečar 

 

 

 


