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Zapis drugega srečanja 
izvajalcev in koordinatorjev TVU 

(27. september 2007) 
 

 
 
V prostorih Andragoškega centra Slovenije (ACS) v Ljubljani se je na sestanku prijateljev TVU, 27. septembra 
2007, zbralo 24 udeležencev. Seznam udeležencev je v Prilogi 1 k zapisniku. 
 
Dnevni red sestanka: 
• Izmenjava zadnjih informacij in napotkov za TVU 2007 
• Poročanje o sestanku Nacionalnega odbora za TVU 
• Poročanje o udeležbi na Mednarodnem tednu učečih se odraslih v Manchestru, Velika Britanija 
• Prve informacije o TVU 2008 
• Razdelitev novega informativno-promocijskega gradiva TVU 2007 (video-predstavitve in tematske 

kompilacije dobitnikov priznanj ACS, TVU-Novičke, dve novi publikaciji: 12 let TVU in S festivalskimi zvoki 
za večjo pozornost) 

• Razno 
 
 
AD 1: Izmenjava zadnjih informacij in napotkov za TVU 2007 
Zvonka Pangerc Pahernik, ACS je pozdravila navzoče in izrazila obžalovanje nad majhno udeležbo, saj v takih 
okoliščinah ni mogoče obravnavati pomembnejših vsebinskih tem. Kar zadeva zadnje napotke za TVU 2007, 
je povedala, da je rok prijave za sodelovanje v projektu TVU premaknjen na 5. oktober. Prva različica 
spletnega koledarja bo objavljena 1. oktobra, potem pa bo mogoče podatke prek spleta še dopolnjevati, a je o 
tem treba obvestiti nacionalnega koordinatorja po e-pošti.  
 
Nevenka Kocijančič, ACS je spregovorila o skupnem informativnem in promocijskem gradivu TVU 2007 – 
glej Prilogo 2. Njeno predstavitev je dopolnil Franci Lajovic, ki je prikazal elektronske različice gradiva 
(objavljene na spletni strani http://tvu.acs.si/gradivo/) ter nekatere vidike spletne strani TVU. 
 
Slavica Borka Kucler, ACS, je spregovorila o dobitnikih priznanj ACS za izjemne učne in strokovne dosežke 
pri učenju odraslih ter o video-gradivih, ki jih je ACS letos pripravil: video o letošnjih dobitnikih priznanj ter 
tematsko kompilacijo Zgledi vlečejo I-III, posvečeno Evropskemu letu enakih možnosti za vse. Krožil je 
seznam za naročanje video-gradiv, o tej temi pa je več napisanega v prej omenjeni Prilogi 2. 
 
Nacionalno odprtje TVU 2007 bosta Občina Postojna ter Ljudska univerza Postojna v sodelovanju z ACS 
izpeljali 12. oktobra v  Kulturnem domu v Postojni. Organiziran bo avtobusni prevoz iz Ljubljane (ob 9. uri 
izpred Andragoškega centra Slovenije, Šmartinska 134a); zanj se je treba prijaviti do 5. oktobra na ACS 
(telefon 01 5842 578). 
 
Enajsti andragoški kolokvij bo letos izjemoma v novembru na temo priznavanje in potrjevanje neformalno 
pridobljenih znanj; več informacij bomo v prihodnjih tednih objavili V žarišču spletne strani TVU. 
 
 
AD 2: Poročanje o sestanku Nacionalnega odbora za TVU 
Nacionalni odbor za TVU se je sestal 19. septembra 2007, potrdil načrt TVU 2007, njegov razširjeni termin (od 
1. septembra do 15. decembra) ter izbor soizvajalcev nacionalnega odprtja. Več o sklepih NO TVU v Prilogi 3. 
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AD 3: Poročanje o udeležbi na Mednarodnem tednu učečih se odraslih  
Boris Bregant, dobitnik priznanja ACS 2005 in bivši župan Občine Jesenice, ter Zvonka Pangerc Pahernik, 
ACS, sta se od 20. do 23. 9. 2007 udeležila Mednarodnega tedna učečih se odraslih v Manchestru. Več o tem 
v Prilogi 4.  
 
 

AD 4: Prve informacije o TVU 2008 
Razlogi za prenos TVU na mesec maj, predstavljeni in sprejeti na seji Nacionalnega odbora za TVU, so: 
• podpora slovenskemu predsedovanju EU in s tem možnost prodornejše promocije (politične, medijske, 
strokovne) 

• usklajenost TVU in razpisa MŠŠ za sofinanciranje infrastrukturnih dejavnosti  
• zagotovljena možnost organiziranja prireditev na prostem, spodbujanja udeležencev za jesenske vpise, več 
možnosti za slavljenja dosežkov. 

 
Leto 2008 je Evropsko leto medkulturnega dialoga; to bo obenem osrednja tema TVU 2008, zato bo 
vzpostavljeno sodelovanje z Ministrstvom za kulturo oziroma nosilcem Evropskega leta. Za TVU 2008 se 
bomo na naslednjem sestanku mreže TVU dogovorili tudi o dodatnih vodilnih temah. 
 
Uradni termin TVU 2008 bo 19. do 25. maj, določili pa bomo tudi razširjeni termin. 
 
 
AD 5: Razdelitev novega informativno-promocijskega gradiva TVU 2007  
Ta problematika je bila obdelana že v okviru točke 1. 
 
 
AD 6: Razno 
Udeleženci smo sprejeli stališče, da je potreben sestanek koordinatorjev TVU, na katerem bomo opredelili 
naloge pa tudi pričakovanja območnih in tematskih koordinatorjev kot tudi Andragoškega centra in drugih 
akterjev v mreži partnerjev TVU. Ta sestanek bo za koordinatorje obvezen, izpeljali pa ga bomo 6. novembra; 
za ta dan je že bil načrtovan evalvacijski sestanek za TVU (Glej TVU-Novičke 1 in 2, rubrika Pomembnejši 
datumi). Eden od namenov sestanka bo tudi razprava o razpisu Ministrstva za šolstvo o sofinanciranju TVU 
(Koordinacija, Prireditve), zlasti o merilih razpisa. 
 
 
Sestanek je trajal do 11.50; po njem je bilo razdeljeno promocijsko gradivo TVU 2007. 
 
Zapisala: 
mag. Zvonka Pangerc Pahernik 
 
Ljubljana, 28. september 2007 


