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Zapis drugega srečanja izvajalcev in koordinatorjev TVU 2005 
   

V prostorih Andragoškega centra (ACS) v Ljubljani se je na drugem sestanku prijateljev 
TVU, 21. septembra 2005, zbralo 43 udeležencev, dobra polovica iz Ljubljane. Kar štirinajst 
jih je zastopalo ustanove, ki bodo poleg prirejanja lastnih dogodkov v TVU prevzele tudi 
koordinacijo drugih izvajalcev – bodisi na svojem geografskem območju ali na posameznem 
tematskem področju. V skupini smo pogrešali nekatere dolgoletne prijatelje TVU, ki so 
projektu vtisnili pomemben pečat, a so se zaradi neurejenega financiranja TVU, s katerim se 
srečujemo v zadnjih letih, odločili, da ne  sodelujejo več v tolikšnem obsegu.  
 
Namen sestanka je bil seznaniti udeležence z najnovejšimi informacijami, ki zadevajo 
izpeljavo jubilejnega festivala učenja. Zvonka Pangerc Pahernik, nacionalna koordinatorica 
TVU, je udeležence najprej povprašala po njihovih pričakovanjih ter dilemah in izzivih, s 
katerimi se srečujejo v času priprav na hitro bližajoči se TVU 2005. Razvil se je živahen 
pogovor, v katerem smo tako rekoč mimogrede obdelali vse predvidene točke dnevnega 
reda, ob tem pa se je porajalo izrazito konstruktivno vzdušje, ki nas je vse okrepilo za delo v 
naslednjih tednih, omogočilo izmenjavo idej, predvsem pa nas združilo v naši zavezanosti 
Tednu vseživljenjskega učenja.   
   
Omenjamo poglavitne teme tega pogovora: 
 
 Predstavnik AZ-LU Maribor, g. Jože Marinšek, je pogovor začel z ugotovitvijo, da njihova 

ustanova v mariborski občini že vrsto let deluje kot koordinator TVU. Na pripravljalnih 
sestankih s potencialnimi izvajalci tudi letos ugotavljajo, da mnogi – zlasti številna društva 
– niso zainteresirani za sodelovanje, takoj ko ugotovijo, da njihov vložek ne bo 
neposredno financiran od države, Andragoškega centra Slovenije ali občine. Tudi taki, ki 
so v prejšnjih letih vneto sodelovali, sčasoma izgubijo voljo, kar je škoda, saj bi 
koordinator zlasti neformalni sektor rad pritegnil v še večji meri, medtem ko se formalni 
sektor (izobraževalne ustanove) uspešno vključuje(jo) že po 'službeni dolžnosti'. Letos so 
svoje podizvajalce usmerili, da se prijavljajo neposredno Andragoškemu centru. Izdali 
bodo skupno zloženko na ravni mesta, razmišljajo pa tudi o skupni festivalski prireditvi v 
čim bolj obiskanem delu mesta.  
V skrbi za nadaljnjo usodo projekta TVU so se odločili, da rešitve poiščejo na ravni 
občine (morebitna umestitev TVU v občinski proračun), zato bodo v času TVU 
organizirali omizje, na katerem se bodo soočili vsi subjekti, ki bi lahko prispevali k 
nadaljevanju zgledne vloge mariborske občine v projektu oziroma k uveljavljanju 
kulture vseživljenjskega učenja. 
Komentar ACS: Pozdravljamo to odločitev in bomo na omizju sodelovali. Že v letošnjem 
letu smo si želeli zasnovati podobna omizja s poudarkom na vlogi vseživljenjskega 
učenja (ožje gledano pa tudi na vlogi TVU) pri razvoju posamezne občine/regije; izpeljati 
smo jih nameravali v občinah, kjer se je TVU dobro uveljavil, vendar je letos že preveč 
drugih nalog, zato nameravamo omizja izpeljati v naslednjem letu. 
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Osrednja tema letošnjega TVU (izobraževanje za aktivno državljanstvo) ni naletela na 
tolikšen odziv kot lansko Evropsko leto učenja s športom, saj se z dejavnim 
državljanstvom le redki poistovetijo oziroma temo pojmujejo (pre)ozko.   
Komentar ACS: Zavedamo se, da teme evropskega oz. mednarodnega leta različno 
nagovarjajo prijatelje TVU – ene se zdijo bolj, druge manj uporabne, zato jih vedno 
dajemo le kot priporočilo, saj vsakič obstaja širši družbeni interes za neko temo, odprejo 
se nove možnosti povezovanja ipd. Nikakor pa evropska tema ni obvezujoča, saj izkušnje 
kažejo, da najbolj uspevajo prireditve TVU, ki so prikrojene aktualnim potrebam lokalnega 
okolja. 
Kot napotek za naslednje leto: leto 2006 bo Evropsko leto enakih možnosti za vse.  
 
Komentar predstavnice OŠ Dragotina Ketteja iz Ilirske Bistrice, ge. Bojane Škrabar: tema 
'dejavno državljanstvo' je našla plodna tla v njihovi šoli, tako da bodo na njej zasnovali 
tudi letošnje prireditve TVU. Nasploh so šole in vrtci v Sloveniji dejavno vključeni v 
uresničevanje programa RS ob Evropskem letu državljanske kulture.  
 

 Predstavnik Organizacijskega odbora za TVU iz Občine Jesenice, g. Srečko Krč, je 
opozoril, da je odzivnost na TVU in pripravljenost v njem dejavno sodelovati strogo 
vezana na življenjske interese ustanov, skupin in posameznikov. Povezovanje 
vseživljenjskega učenja z  večjo zaposljivostjo, poklicno rehabilitacijo, višjo kakovostjo 
življenja, izboljšanjem razmer v okolju ipd. pri njih že vrsto let zagotavlja velik odziv – tako 
na strani soizvajalcev TVU kot na strani obiskovalcev.  

      Predlagal je, da bi med osrednjimi temami TVU v prihodnosti izpostavili tudi inovativnost.  
 

Komentar ACS: Zamisel pozdravljamo, strinjamo pa se tudi s tem, da je tesna povezava 
med aktualnimi dogajanji v nekem okolju in konceptom TVU zagotovilo za dobro 
umeščenost festivala v tem okolju; slednje pa zagotavlja tudi trajnost, boljši odziv 
obiskovalcev, marsikdaj tudi denarno podporo.   
 
G. Srečko Krč je kasneje še enkrat poudaril pomen povezovanja TVU z lokalnimi načrti 
(kraja, mesta, občine…), saj je prav to lahko neizčrpen vir za tematske osvežitve TVU. 
Njihova zaključna prireditev, ki bo 23. oktobra v Gledališču Toneta Čufarja, bo posvečena 
ženskam, uspešnim udeleženkam v gospodarskem, političnem, kulturnem, športnem … 
življenju občine Jesenice. 

 
 Predstavnica Vitre iz Cerknice, ga. Tatjana Gostiša, je predstavnikom ACS zastavila 

vrsto konkretnih vprašanj: 
- Ali mora koordinator vnesti podatke o vseh (pod)izvajalcih, s katerimi sodeluje, tudi 

tistih, ki so že standardni?  
Odgovor ACS: Da, vendar bodo v naslednjem letu ti podatki v bazi in jih ne bo treba 
ponovno vpisovati. ACS je letos prenovil in nadgradil spletno informacijsko podporo 
TVU (tako kar zadeva prijavo kot tudi spletni koledar prireditev in kasnejšo analizo), 
zato partnerje prosimo za potrpežljivo sodelovanje, pa tudi za pripombe, ki nam bodo 
omogočale, da bo aplikacija uporabnikom (še) prijaznejša. 

- 17.10. imajo otvoritveno slovesnost. Ali se je lahko udeleži kdo iz ACS, saj izvajalcem 
na lokalni ravni to veliko pomeni?  
Odgovor ACS: Da. Vsi izvajalci in koordinatorji, ki si na svojih prireditvah želijo 
udeležbo predstavnika ACS, naj prošnjo čim prej naslovijo na naš spletni naslov 
tvu@acs.si, da bomo imeli pregled nad temi potrebami. 

- Partnerjem v TVU, s katerimi sodelujejo že vrsto let, bi želeli podeliti priznanja. Ali ima 
ACS možnost izdaje takih priznanj?  
Odgovor ACS: Da. Predlagamo, da se v ta namen uporabi dopisni papir 'z glavo' ob 
10. obletnici TVU in da se priznanje natisne na nekoliko debelejši papir; sopodpisnika 
bosta posamezna ustanova (izvajalec oziroma koordinator TVU) ter ACS kot 
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nacionalni koordinator prireditve. Na ACS bomo pripravili osnutek potrdila, o izpeljavi 
naj se vsaka ustanova dogovori z ACS – potrebe javite na naslov  tvu@acs.si. 
 

 Predstavnica Zveze svobodnih sindikatov, ga. Justi Arnuš, je opozorila na omizje, ki ga 
bodo na temo Vseživljenjsko učenje za vstop v svet dela organizirali 18. oktobra 2005 
ob 11. uri v Domu sindikatov, Dalmatinova 4, v Ljubljani. Glavna nit okrogle mize bo 
izmenjava stališč in izkušenj o: 
- konceptu in praksi vseživljenjskega učenja in pomenu tega za vstop v svet dela, 
- dejavnikih, ki vplivajo na zaposljivost mladih in odraslih, 
- načinu spodbujanja vseživljenjskega učenja za razvoj posameznika, podjetja ter 

družbe (vloga vseživljenjskega učenja v življenju posameznika, vloga podjetij in 
širšega okolja), 

- vlogi sindikatov in države pri zagotavljanju pogojev in uveljavljanju koncepta 
vseživljenjskega učenja za izboljšanje zaposljivosti in prilagodljivosti delovne sile. 

Zbrane je povabila k sodelovanju na omizju, predstavnike ACS pa za pomoč pri iskanju 
udeležencev omizja, ki bi lahko obogatili omizje s svojimi vidiki. 
Komentar ACS: Predlagamo sodelovanje ŠOU oz. Študentske arene, Zavoda RS za 
zaposlovanje, Centra za poklicno izobraževanje pa tudi predstavnika ACS. 
 

 Predstavnica ZSKSS-Skavtinje in skavti, ga. Alenka Oblak, je omenila, da letos TVU in 
Študentska arena sovpadata, kar pomeni razpetost in podvajanje naporov za njeno ciljno 
skupino. Ugotovili smo, da je letos Študentska arena organizirana teden dni kasneje kot 
ponavadi, zaradi česar prihaja do prekrivanja dogodkov.  
 

 Pomembna tema pogovora je bila nova prireditev TVU, in sicer sejemsko srečanje 
izvajalcev TVU iz osrednjeslovenske regije pa tudi iz drugih krajev, v parku Zvezda, 20. 
oktobra 2005. Predstavnici ACS, Slavica Borka Kucler ter Damjana Urh, sta orisali 
koncept prireditve, ki smo jo poimenovali Parada znanja. Sodelujočim bo omogočala 
predstavitev njihove izobraževalne/učne/ustvarjalne dejavnosti, te vsebine pa bo 
povezoval bogat kulturni in družabni spored. Navdušenje za prireditev je veliko – tako na 
strani organizatorjev (ACS in Mestna občina Ljubljana) kot tudi udeležencev na sestanku. 
Prvi odzivi že prihajajo, rok za prijavo dogodkov pa je 30. september.  

 
Predstavnici iz Postojne, ga. Romana Derenčin iz Občine Postojna ter ga. Nevenka 
Burger iz LU Postojna, sta opisali njihovo izkušnjo s podobno skupno prireditvijo, na 
kateri so prav tako kombinirali resnejše vsebine s kulturnim dogajanjem in tako obojemu 
zagotovili veliko obiskovalcev. Ob tem smo ugotavljali, da so lahko promocijsko bolj 
izkušene ustanove v prednosti, saj so sejemskih dogodkov vešče, imajo tudi več denarja 
za bogatejše promocijsko gradivo. Po drugi plati pa je bilo ugotovljeno, da pestrost in 
različnost, čeprav z malo manj estetske usklajenosti, lahko pomenita tudi prednost, saj so 
okusi in interesi festivalskih obiskovalcev različni. Ta hip je število sodelujočih na 
stojnicah, odru in med stojnicami velika neznanka; če bo prijav več kot možnosti (cca. 40 
stojnic), se bosta na eni stojnici predstavila dva (ali več) 'manjših' izvajalcev.  
 
Kar zadeva prodajo izdelkov, katerih izdelava bo prikazana na Paradi, od MOL nismo 
dobili zagotovila, da je dovoljena, a tudi ne, da je prepovedana. Pogoj zanjo je vsekakor 
registracija ustanove oziroma posameznika za dejavnost, ki jo prikazuje in katere 
rezultate prodaja. 
 
Predstavnica Univerze za tretje življenjsko obdobje iz Velenja, ga. Vesna Jeličič, je 
poročala o načrtih za podobno prireditev kot bo v Ljubljani Parada znanja. Poimenovali 
so jo Drevo se na drevo naslanja, človek na človeka…, namenjena pa bo spoznavanju 
parka in okolice Topolšice ter krožkov Univerze za III. tretje življenjsko obdobje iz 
Velenja; prireditev bo 23. oktobra, v primeru slabega vremena pa 6. novembra. Med 
dogodki bodo pohod, predstavitev lokalnih običajev, osrednja prireditev z multivizijo o 
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Topolščici, katalog pomembnih dreves v zdraviliškem parku… Povabila je udeležence 
sestanka, da si prireditve ogledamo, že zdaj pa si lahko izmenjujemo izkušnje pri 
organiziranju tovrstnih prireditev, ki se jih oboji lotevamo prvič.  
 

 Predstavnica Cezama iz Ruš, ga. Marta Rep, je poizvedela po možnosti financiranja TVU 
iz razpisa MŠŠ o sofinanciranju izobraževanja odraslih in predlagala, da ACS obvešča 
izvajalce in koordinatorje o razpisih, na katere bi se lahko prijavljali s svojimi dejavnostmi 
v okviru TVU. 
Odgovor ACS: Financiranje TVU (tako prirejanje prireditev kot koordinacija na 
geografskem območju oziroma tematskem področju) bo tudi letos zagotovljeno iz 
omenjenega razpisa, vendar se bo ponovila lanska izkušnja: dvomimo, da bo razpis 
objavljen še letos, sredstva pa bodo nedvomno razdeljena šele naslednje leto. Kar 
zadeva koordinatorje, le-ti – ob pogoju, da je prijava na razpis pravilna in kakovostna – 
praviloma vsi dobijo denar za njihove storitve in gradiva skupnega pomena. Pri postavki 
Prireditve TVU pa je prijav vedno veliko več kot je razpoložljivih sredstev; kljub temu je 
pridobitev teh sredstev realna, če le gre za kakovostno, tudi inovativno prijavo, ki ustreza 
razpisanim merilom. 
Potrudili se bomo, da bomo izvajalce TVU obveščali o razpisih, o katerih smo obveščeni 
tudi sami (predvsem za izobraževalno področje), apeliramo pa tudi na vse izvajalce in 
koordinatorje TVU, da si te informacije izmenjujemo – v ta namen uporabimo forum za 
koordinatorje (zaprt z uporabniškim imenom in geslom) pa tudi opcijo Mnenja, ki jo bomo 
umestili v meni spletne strani ACS (za zdaj le na ravni Prijava dejavnosti). 
 

 Predstavnica Vitre je ob koncu sestanka dala dve pobudi: 
- Odprtja TVU na državni ravni bi se radi udeležili nekateri njihovi podizvajalci, vendar 

je dogodek organiziran v času, ko so v službah; predlaga, da v prihodnje odprtje 
organiziramo v popoldanskem/večernem času ali ob koncu tedna. 

- Predlaga, da se koordinatorji TVU zberejo na zaključnem sestanku, na katerem 
bi ovrednotili delo za TVU 2005, obenem pa bi se usposabljali za pridobitev denarja 
za TVU iz drugih, zlasti evropskih virov. 
 
Odgovor ACS: Zavedamo se, da dopoldanski termin odprtja preprečuje številčnejšo 
udeležbo. Že letos smo to želeli spremeniti, a ni uspelo; zato se bomo še odločneje 
zavzemali v prihodnje. Ob tem bi želeli opozoriti, da se še vedno ogrevamo za 
zamisel, da se odprtje TVU v prihodnjih letih seli iz Ljubljane v druge kraje in mesta, 
zato da se še bolj poudari vseslovenskost festivala in da se animira še večji del 
javnosti. 
 
Veseli smo tega, da se po različnih krajih v državi porajajo množične prireditve, letos 
prvič tudi v Ljubljani, ki se je doslej sicer ponašala z velikim številom izvajalcev in 
prireditev, a nepovezanih. Morda bo razvoj dogodkov celo šel v to smer, da bomo 
imeli mnogo Parad znanja, čeprav to nikakor ne izključuje prireditev TVU v lastnih 
poslovnih prostorih, na kmetijah, športnih igriščih, v gledališčih ali muzejih in še 
marsikje. Na tem mestu želimo izrecno poudariti, da se bo ACS kot nacionalni 
koordinator TVU tudi v prihodnje zavzemal za to, da bo čutiti utrip festivala po vsej 
državi – v urbanih središčih in na podeželju.  
 
 

Konkretne informacije, ki zadevajo TVU 2005:  
 
Prijava prireditev TVU 2005 je mogoča do 1. oktobra, možno je tudi kasnejše popravljanje 
podatkov, saj nova aplikacija omogoča skoraj neposredno objavo vseh podatkov/popravkov 
v spletnem koledarju. Kontaktna oseba za prijave: Alenka Mavsar (alenka.mavsar@acs.si, 
01 5842 557). Spletna prijava teče na naslovu: http://tvu.acs.si/prijava.   
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Za vse računalniške rešitve – promocijsko gradivo, e-razglednica, e-pasica, spletna stran 
TVU in še marsikaj je kontaktna oseba Franci Lajovic (franci.lajovic@acs.si, 01 5842 578). 
 
Dan odprtih vrat Andragoškega centra Slovenije bo namenjen domačim in tujim gostom – 
pester program bo v dopoldanskem delu potekal v slovenskem, v popoldanskem delu pa v 
angleškem jeziku; zaključila ga bo ga. Dušica Kunaver z zgodbami o kruhu in soli (in še 
marsičem iz naše kulturne dediščine). Kontaktna oseba: Neda Đorđević 
(neda.dordevic@acs.si, 01 5842 544). Več o dnevu odprtih vrat na spletni strani 
http://tvu.acs.si/dov. 
 
Odprtje TVU 2005 bo v Hotelu Mons, Pot za Brdom 55, v Ljubljani, v petek, 14. oktobra, ob 
11. uri. Pred tem bo novinarska konferenca na državni ravni. Vljudno vabljeni na jubilejno 
slovesnost, ki jo bomo zaključili s presenečenjem. Kontaktna oseba: Nevenka Kocijančič 
(nevenka.kocijancic@acs.si, 01 5842 595)     
 
Podelitev priznanj Andragoškega centra Slovenije za leto 2005 bo v okviru odprtja TVU. 
Dobitniki bodo predstavljeni z video predstavitvami, njihove zgodbe pa so objavljene v 
pravkar izdani tretji številki TVU-Novičk pa tudi v prilogi septembrske Naše žene. Apeliramo 
na izvajalce in koordinatorje, da pridobite lokalne TV postaje za predvajanje teh predstavitev, 
lahko pa z njimi oživite tudi lastne dogodke. Kontaktna oseba: Slavica Borka Kucler 
(slavica.borka.kucler@acs.si, 01 5842 574) – čim prej pošljite informacijo o potrebnem 
formatu (VHS, DVD) in številu kaset. 
 
Deveti Andragoški kolokvij na temo Z vseživljenjskim učenjem do aktivnega državljanstva 
bo 14. in 15. oktobra v Hotelu Mons, Pot za Brdom 55, v Ljubljani. Več o programu na spletni 
strani http://tvu.acs.si/kolokvij. Kontaktna oseba: Petra Javrh (petra.javrh@acs.si, 01 5842 
567)     
 
Parada znanja bo v ljubljanskem parku Zvezda/Kongresni trg 20. oktobra od 10.00 – 19.00. 
Predstavitve na stojnicah, odru in pod njim bo povezoval bogat kulturni in družabni spored. 
Kontaktne osebe: za prijavo sodelovanja (do 30. septembra!) Zdenka Birman Forjanič 
(zdenka.birman.forjanic@acs.si, 01 5842 571), za kulturni program Damjana Urh 
(damjana.urh@acs.si, 01 5842 585), za vsebinska vprašanja Slavica Borka Kucler 
(slavica.borka.kucler@acs.si 01 5842 574) ali Zvonka Pangerc Pahernik 
(zvonka.pangerc@acs.si, 01 5842 567). Podrobnejše in sveže informacije o Paradi znanja 
bodo objavljene na spletni strani http://tvu.acs.si/paradaznanja.  
 
Forum učečih se odraslih bo organiziran 27. septembra 2005 v prostorih Andragoškega 
centra Slovenije, Šmartinska 134a, Ljubljana. Vabljeni so učeči se odrasli - posamezniki, 
dobitniki priznanj ACS (I. in III kategorija) z namenom, da skupaj preučimo zanimanje za 
vzpostavitev foruma učečih se odraslih v Sloveniji ter možnosti in namene njegovega 
delovanja. Kontaktna oseba: Zvonka Pangerc Pahernik (zvonka.pangerc@acs.si, 01 5842 
567). 
 
Na sestanku, ki je trajal do 12.10, so udeleženci prejeli promocijsko gradivo: 
 
o TVU-Novičke 3/2005, 
o Plakat TVU 2005,  
o Mednarodno publikacijo I did it my way. Journeys of learning in Europe. 
 
Zapisala: 
Zvonka Pangerc Pahernik 
v sodelovanju s člani delovne skupine TVU 
 
Ljubljana, 23. september 2005 


