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ZAPISNIK 
 

16. seje Nacionalnega odbora za  
Teden vseživljenjskega učenja - TVU 2007 

 

 

 

Šestnajsta redna seja Nacionalnega odbora za TVU (NO TVU) je bila v sredo, dne 19. septembra 2007, 
ob 9. uri na Andragoškem centru Slovenije, Šmartinska 134a, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom: 
 

1. Kratka seznanitev s projektom TVU in njegovim razvojem v letih 1996-2007 
2. Načrt in izpeljava TVU 2007 (15. do 21. oktober 2007; odprtje 12. oktober 2007 v Postojni) 
3. Prve informacije o TVU 2008 (19. do 25. maj 2008; odprtje 18. maj 2008) 
4. Razno  
 

Navzoči: Janez Mežan, predsednik NO TVU (Ministrstvo za šolstvo in šport (MŠŠ), Direktorat za 
srednje in višje šolstvo in izobraževanje odraslih), Elido Bandelj (MŠŠ, Sektor za izobraževanje 
odraslih), Sabina Trokić (nadomeščala Andraža Zgonca, Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve), mag. Nataša Bucik (Ministrstvo za kulturo), Tatjana Gostiša (Vitra, Center za uravnotežen 
razvoj, Cerknica), mag. Zvonka Pangerc Pahernik in Slavica Borka Kucler (obe Andragoški center 
Slovenije (ACS)). Seje se je udeležila tudi dr. Slavica Černoša, v.d. direktorice ACS. 
 
Odsotna: Barbara Vrhovnik (Obrtna  zbornica Slovenije), Branimir Štrukelj (Sindikat vzgoje, 
izobraževanja, znanosti in kulture) 
 

Predsednik NO TVU, g. Janez Mežan, je pozdravil nove člane odbora in jih pozval, da se na kratko 
predstavijo. Ugotovljeno je bilo, da je prišlo pri imenovanju članov NO TVU do nesporazuma in da je kot 
članica izpadla v.d. direktorice ACS. Prav tako je potrebno naloge NO TVU uskladiti z nalogami, 
opredeljenimi s Strateškim načrtom TVU, ki ga je sprejel prejšnji NO TVU v letu 2006. 
 
Sklep 1: 
NO TVO je naložil ACS nalogo, da uredi vse potrebno za popravek sklepa Vlade RS o imenovanju 
članov NO TVU in o opredelitvi nalog NO TVU, tako da bo oboje usklajeno s Strateškim načrtom TVU in 
Poslovnikom NO TVU. 
 

 

K 1. točki: Kratka seznanitev s projektom TVU in njegovim razvojem v letih 1996-2007 
 
Poročala sta in Zvonka Pangerc Pahernik, vodja projekta TVU, in Elido Bandelj, bivši predsednik NO 
TVU. Prva je povabila člane, da se sprehodijo po publikaciji 12 let TVU – utrinki s prehojene poti in ob 
tem prisluhnejo predstavitvi razvoja projekta v obdobju 1996-2007.  
 
Elido Bandelj je poudaril, da so se kazalniki uspešnosti TVU v letu 2006 občutno povečali in to pripisal 
prizadevanjem, kot sta prenova Strateškega načrta TVU in prenos slovesnega odprtja na lokalno raven. 
Tatjana Gostiša je dodala, da je pospeševalno vplivala tudi potrditev razširjenega termina TVU (od 1. 
septembra do 15. decembra), Slavica Borka Kucler pa je porast kazalnikov pripisala tudi video-promociji 
dobitnikov priznanj ACS, s katero smo uspeli pridobiti mrežo kabelskih TV postaj na lokalni ravni.   
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Sklep 2: 
NO TVU se je podrobno seznanil z razvojem projekta TVU in s publikacijama 12 let TVU – utrinki s 
prehojene poti ter S festivalskimi zvoki za večjo pozornost. Vsem zaslužnim je izrekel priznanje. 
 
NO TVU je predlagal, da ACS do leta 2008 pripravi še angleško različico publikacije o 12-tih letih TVU. 
 
 
K 2. točki: Načrt in izpeljava TVU 2007 (15. do 21. oktober 2007; odprtje 12. oktober 2007 v Postojni) 
 
Poročala je Zvonka Pangerc Pahernik, ki je člane opozorila, da je Preliminarni načrt TVU 2007 
predstavljen v drugi polovici glasila TVU-Novičke 1/2007. Osredotočila se je na izpeljavo letošnjega 
TVU (15. do 21. oktober 2007), predstavila nekaj najpomembnejših nalog , ki jih bo ACS izpeljal v 
sodelovanju z mrežo koordinatorjev in prirediteljev, ter zaprosila člane NO TVU za pomoč pri njihovi 
izpeljavi: 
a) Nacionalna koordinacija: 

• Konceptualno-razvojne naloge (tematska opredeljenost TVU – ELEM 2007, širitev mreže 
koordinatorjev itd.)  

• Sodelovanje z izvajalci na krajevni ravni (2. sestanek z mrežo – 27. septembra 2007, stalno 
usmerjanje in obveščanje) 

• Nacionalna promocija (vizualna, medijska) – stiki z javnostmi in promocija v javnih občilih, 
skupno promocijsko in informativno gradivo, spletno zasnovani informacijski sistem TVU 

• Mednarodno sodelovanje (udeležba na Mednarodnem tednu učečih se odraslih v Manchestru, 
20. do 22. september 2007)  

Prireditve na državni ravni: 
• Nacionalno odprtje TVU – 12. oktobra 2007 v Postojni (zaželen slavnostni nagovor ministra, dr. 

Milana Zvera) 
• 11. leto podeljevanja priznanj ACS (15 novih dobitnikov priznanj, pripravljeni so video-portreti) 
• 11. andragoški kolokvij  (letos izjemoma v novembru, tema: ugotavljanje in potrjevanje 

neformalno pridobljenih znanj – poročilo OECD) 
 
Sklep 3: 
NO TVU je potrdil preliminarni načrt TVU 2007, v okviru tega pa tudi predlog, da nacionalno odprtje TVU 
2007 soorganizirajo Občina Postojna, Ljudska univerza Postojna in ACS. 
 
NO TVU si bo prizadeval za prisotnost najvišjih predstavnikov MŠŠ na nacionalnem odprtju v Postojni. 
 
NO TVU se je strinjal s predlogom, da nacionalno novinarsko konferenco soorganizirata MDDSZ in 
ACS, sodeloval bo tudi Direktorat za invalide pri MDDSZ. 
 
NO TVU je potrdil razširjeni termin TVU: od 1. septembra do 15. decembra 2007. 
 
G. Janez Mežan je obljubil, da si bo prizadeval za zagotovitev nastopa ministra Zvera na slovesnem 
odprtju TVU.  
Člani NO TVU so izrazili zanimanje za temo andragoškega kolokvija in bodo zagotovili udeležence. 
Za večjo razširjenost TVU po šolah (osnovnih, srednjih, višjih) je bilo predlagano sodelovanje na 
Posvetu ravnateljev (vsaj s promocijskim gradivom). 
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K 3. točki: Prve informacije o TVU 2008 (19. do 25. maj 2008; odprtje 18. maj 2008) 
 
Izhodišča je ustno podala Zvonka Pangerc Pahernik; razlogi za prenos TVU na mesec maj so: 
• podpora slovenskemu predsedovanju 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 ter večja možnost slavljenja dosežkov. 
 
Leto 2008 je Evropsko leto medkulturnega dialoga, to bo obenem osrednja tema TVU 2008, zato 
predlagamo sodelovanje z Ministrstvom za kulturo oziroma nosilcem Evropskega leta.. 
 
Sklep 4: 
• NO TVU je naložil Andragoškemu centru nalogo, da do konca novembra pripravi preliminarni načrt 

TVU 2008 in ga predstavi članom na naslednji seji (predvidoma v začetku decembra). 
 
Člani NO TVU bodo razmislili o možnostih sodelovanja in podpore; predstavnica Ministrstva za kulturo 
bo vzpostavila povezavo z nosilcem aktivnosti ob Evropskem letu medkulturnega dialoga (2008). 
 
 
K 4. točki: Razno  
 
Ob tej točki ni bilo razprave. 
 
Seja je bila zaključena ob 10.30 uri. 
 
 

Zapis pripravila: Predsednik NO TVU: 
 

mag. Zvonka Pangerc Pahernik 
 

Janez Mežan 
 
 
Ljubljana, 26. september 2007 


