
 

 
 

 

 

ZAPISNIK 
prvega sestanka koordinatorjev Parade učenja 2015 

 
Pripravljalni sestanek mreže koordinatorjev Parade učenja 2015 je bil v torek, 9. decembra 2014, na 
Andragoškem centru Slovenije (ACS), Šmartinska 134a, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom: 

1. Predstavitev širšega projekta in Parade učenja 
2. Prvi dogovori o Paradi učenja na sedmih novih lokacijah 

Na sestanku je bilo 15 udeležencev, od tega 7 
predstavnikov iz šestih lokacij PU 2015 ter 8 
predstavnikov ACS; predstavnica LU Ajdovščina je bila 
opravičeno odsotna (glej seznam prisotnih / vključenih v 
priprave Parade učenja v Prilogi 1).  

Pozor: Koordinatorji PU iz posameznih ustanov naj 

javijo imena oseb, za katere želijo, da jih obveščamo o 
pripravah Parade učenja 2015! Praviloma so to direktor 
posamezne ustanove ter koordinator PU in/ali TVU.   

 

K točki 1: Predstavitev širšega projekta in Parade učenja (PU) 
 
Uvodoma je mag. Zvonka Pangerc Pahernik predstavila projekt Uresničevanje prenovljenega 
Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO) 2012–2014 v Sloveniji in njegove dosežke: dve 
izpeljavi Parade učenja (PU), 4 video-publikacije, opredelitev učeče se skupnosti ter e-kotiček. Za več 
informacij glej spodnje vire: 

Na primeru že izpeljane Parade učenja 2013 in 2014 je 
predstavila koncept PU. Pri tem je udeležence napotila na 
spletno strani Parade učenja (http://tvu.acs.si/paradaucenja), 
kjer so poleg splošnih informacij o projektu, dozdajšnjih PU ter 
povezav do ključnih dokumentov objavljene tudi predstavitve 
posameznih lokacij PU prek opcij Osebna izkaznica, Izzivi in 
priložnosti, lokalni Koledar prireditev ter Foto- in video-utrinki 
(glej desno okno zgoraj pri vsakem prizorišču PU).  

Opozorila je, da je treba ves čas imeti v mislih, da želimo s 
projektnimi dejavnostmi spodbujati vključevanje odraslih v izobraževanje in učenje, posebno 
pozornost pa nameniti izobraževalno prikrajšanim in posameznikom z nizko stopnjo 
izobrazbe/kvalifikacij, saj sta to prednostna cilija EPUO, na katerem projekt temelji. Prav tako je treba 
vzpostaviti ravnovesje med festivalsko in strokovno platjo dogajanja na posamezni lokaciji PU. 

Napovedala je, da bo strokovni dogodek tokrat na vseh prizoriščih naravnan na prikaz razvoja 
temeljnih ih zmožnostih odraslih v posameznih okoljih (tovrstne dogodke bodo izpeljali tudi nosilci PU 
2013 in 2014). Več informacij o konceptu strokovnega dogodka bo ACS predstavil na naslednjem 
sestanku nosilcev PU, ki bo sledil pripravljalnemu sestanku mreže TVU 2015, predvidoma 12. februarja 
(alternativa: 4. marca) 2015. 

 

http://tvu.acs.si/paradaucenja


 

 
 

 

 

K točki 2: Prvi dogovori o PU na sedmih novih lokacijah 

Dogovorili smo se o sosledju Parade učenja: 
 

Prizorišče Datum Koordinator 

PU – Črnomelj petek, 15. maj ZIK Črnomelj 

PU – Kranj ponedeljek, 18. maj LU Kranj 

PU – Ptuj torek. 19. maj LU Ptuj 

PU – Celje sreda, 20. maj Šolski center Celje 

PU – Krško četrtek, 21. maj LU Krško 

PU – Ajdovščina petek, 22. maj LU Ajdovščina 

PU – Trbovlje sobota, 23. maj Zasavska ljudska univerza Trbovlje 

 
Spletna stran Parade učenja: 
ACS bo posodobil spletno stran in pripravil opcijo Parada učenja 2015, kjer bodo po analogiji s 
prejšnjimi predstavljena nova prizorišča in njihovi nosilci. 

Koordinatorji PU bodo v slovenščini in angleščini do 15. januarja zagotovili: 

 podatke za naslovno stran (glej primer: http://tvu.acs.si/paradaucenja/skofjaloka oziroma 
http://llw.acs.si/learningparade/skofjaloka) 

 vsebine za spletno rubriko Izzivi in priložnosti (glej primer: 
http://tvu.acs.si/paradaucenja/skofjaloka/izzivi oziroma 
http://llw.acs.si/learningparade/skofjaloka/challenges)  

 
ACS bo za posamezna prizorišča pripravil statistične podatke za spletno rubriko Osebna izkaznica. Za 
rubriko Glas učečih se bo ACS iz baze dobitnikov priznanj ACS za promocijo učenja in znanja odraslih 
pripravil seznam učečih se iz posameznega okolja. Te lahko koordinator povabi k sodelovanju, 
dobrodošli pa so tudi drugi zgledni učeči se – ambasadorji izobraževanja odraslih. 

Lokalni Koledar prireditev ter Foto- in video-utrinki bodo nastali kasneje, vnos podatkov o dogodkih 
na dan PU v posameznem kraju bo potekal prek spletne prijave v okviru TVU 2015. 

 
Promocijska gradiva PU:  
Za promocijo PU bodo na voljo logotipi, glave dokumentov, baloni, plakati, transparenti, zastave in še 
kaj – podobno kot pri prejšnjih izpeljavah PU (glej http://tvu.acs.si/paradaucenja/gradiva/promocijska). 
Dogovor o potrebah in distribuciji gradiv sledi.  

 
Naslednji koraki: 
ACS: 

 pripravi motivacijska pisma županom in jih pošlje v vednost koordinatorjem PU, 

 pripravi dogovore s koordinatorji, ki bodo osnova za sofinanciranje PU (v višini do 3.000 
EUR) ter strokovnega dogodka (v višini do 1.000 EUR);  

 v januarju in februarju obišče posamezna prizorišča PU in se individualno uskladi s 
koordinatorji o vsebini in stroških PU. 
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Koordinatorji PU najkasneje do posameznega obiska pripravijo:  

 osnutek programa svoje Parade učenja s predvidenim seznamom sodelujočih ter  

 strukturo stroškov; tipični stroški so: najem prostorov, opreme, oblikovanje in tiskanje 
promocijskih gradiv, fotografiranje, snemanje, catering, nabava gradiv, promocija v lokalnih 
medijih, lektoriranje/prevajanje ...). Ti stroški bodo imeli značaj 'sub-contracting costs'.  

Treba je preveriti, kako je z obračunavanjem DDV, saj bo to vplivalo na način sofinanciranja – 
bodisi neposredno prek zahtevka (koordinator ga izstavi ACS na temelju dogovora) ali 
posredno, tako da račune plačuje ACS, koordinator pa na temelju 3 ponudb izbere izvajalca 
storitve ali dobavitelja. 

Koordinatorji v PU pritegnejo svoje siceršnje partnerje v TVU, zato lahko del sredstev, ki jih dobijo za 
koordinacijo TVU, uporabijo za dokapitalizacijo PU, vendar tako, da bo jasno razmejeno, kaj se financira 
iz katerega vira, da ne pride do prekrivanja. 

Zapisala: mag. Zvonka Pangerc Pahernik 

18. december 2014 

 
Priloga 1: Seznam udeležencev / vključenih v PU 
 
Ime in priimek Ustanova / datum PU e-naslov 

mag. Nada Žagar 

ZIK Črnomelj (15. maj) 

nada.zagar@zik-crnomelj.si  

Nada Babič Ivaniš nada.babic@zik-crnomelj.si 

1. Mojca Frankovič mojca.frankovic@zik-crnomelj.si 

Mateja Šmid 
LU Kranj (18. maj) 

mateja.smid@luniverza.si  

2. Renata Dobnikar renata.dobnikar@luniverza.si  

Mojca Volk 
LU Ptuj (19. maj) 

mojca.volk@lu-ptuj.si  

3. Mateja Hlupič mateja.hlupic@lu-ptuj.si  

4. Andreja Jelen Mernik 
ŠC Celje (20. maj) 

andreja.mernik@sc-celje.si 

5. Mateja Rajh Jager mateja.jager@sc-celje.si  

6. Nataša Kršak LU Krško (21. maj) natasa.krsak@lukrsko.si  

Boža Bolčina 
LU Ajdovščina (22. maj) 

boza.bolcina@lu-ajdovscina.si 

Eva Mermolja eva.mermolja@lu-ajdovscina.si 

Tone Bezgovšek 
Zasavska LU Trbovlje (23. maj) 

tone.bezgovsek@guest.arnes.si  

7. Mateja Pistotnik mateja.pistotnik@guest.arnes.si  

8. Zvonka Pangerc Pahernik 

ACS 

zvonka.pangerc@acs.si    

9. Erika Brenk erika.brenk@acs.si  

10. Neja Colja zunanja sodelavka 

11. Simona Kavčič simona.kavcic@acs.si  

12. Nevenka Kocijančič nevenka.kocijancic@acs.si  

13. Franci Lajovic franci.lajovic@acs.si  

14. Darijan Novak darijan.novak@acs.si   

15. Mateja Pečar mateja.pecar@acs.si  

16. Ajda Turk ajda.turk@acs.si   
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