
 

 
 
 
 
 
 

Pomembni datumi TVU 2019 
 
Dogodek  Rok 

Javni razpis MIZŠ za sofinanciranje območnih in 
tematskih koordinatorjev TVU in koordinatorjev PU 

odprt od 7. decembra 2018 do 9. januarja 
2019, razglasitev izidov 23. 2. 2019 

Prvo srečanje izvajalcev in koordinatorjev TVU  22. januarja 2019 

Naročilo promocijskega gradiva TVU 2019 od 15. februarja do 25. marca 2019 

Rok za oddajo Namere o prevzemu vloge  
koordinatorja TVU (in PU) 2019 in Načrta dejavnosti 
koordinacije TVU (in PU) 2019 

20. februar 2019 

Objava končnega seznama koordinatorjev TVU/PU  28. februar 2019 

Drugo srečanje izvajalcev in koordinatorjev TVU  16. april 2019 

Prijava dejavnosti v TVU 2019 (preko interneta) od 18. marca do 30. aprila 2019 

28. seja Nacionalnega odbora za TVU  maj 2019 

Objava spletnega koledarja TVU 2019 predvidoma 6. maja 2019 

Novinarska konferenca ob odprtju TVU 10. maj 2019 

Nacionalno odprtje TVU s podelitvijo priznanj ACS  10. maj 2019 

Uradni termin TVU 2019 

Razširjeni termin TVU 2019 

od 10. do 19. maja 2019 

od 10. maja do 30. junija 2019 

Novinarska konferenca na prvi dan TVU 
(povezana z akcijo Moč in radost učenja) 

13. maj 2019 

Skupne akcije TVU 2019 Moč in radost učenja (13. maj 2019)  
Mi vsi smo en svet (14. maj 2019) 
Parada učenja – Dan učečih se skupnosti  
(15. maj 2019) 
Dan starejših – Čili, zdravi, informirani in 
dejavni (16. maj 2019)  
Ta veseli dan učenja (16. maj 2019)  
Kakovost ustvarjamo vsi (17. maj 2019)  
Učenje in kultura z roko v roki (20. maj 2019)  
Dediščina preteklosti je dota prihodnosti  
(23. maj 2019)  
Planinstvo kot način življenja – Za vključujočo 
družbo (15. junij 2019)  

 

http://tvu.acs.si/sl/akcije2019/mr
http://tvu.acs.si/sl/akcije2019/es
http://tvu.acs.si/sl/akcije2019/pu
http://tvu.acs.si/sl/akcije2019/ds
http://tvu.acs.si/sl/akcije2019/ds
http://tvu.acs.si/sl/akcije2019/vd
http://tvu.acs.si/sl/akcije2019/ku
http://tvu.acs.si/sl/akcije2019/uk
http://tvu.acs.si/sl/akcije2019/dp
http://tvu.acs.si/sl/akcije2019/vp
http://tvu.acs.si/sl/akcije2019/vp


 

23. Andragoški kolokvij 31. maj 2019 

Zbiranje anket o izpeljavi dejavnosti v TVU 2019 do 30. septembra 2019 

Zbiranje vlog za potrdila o sodelovanju v TVU 2019 do 30. septembra 2019 

Izdaja potrdil o sodelovanju v TVU 2019 od junija do decembra 2019 

Razpis za priznanja za promocijo učenja in znanja 
odraslih za leto 2019 

od 15. septembra do 14. oktobra 2019 

Izbor dobitnikov priznanj za leto 2019 in obveščanje 
prijaviteljev o izidih 

november/december 2019 

 

 

Delovna skupina za TVU 

29. 4. 2019 


