
 
  

                  

Najpogostejša vprašanja o sodelovanju v projektu TVU 2022 
(https://tvu.acs.si) 

 

Prireditev Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) je najvidnejša promocijska kampanja na 
področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajuje Andragoški center Slovenije 
(ACS), nacionalni koordinator TVU, in ga izpeljuje v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in 
posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj naših meja. Z njim opozarja na vseprisotnost in 
pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem 
življenju prevzema. 

Leta 2021, ob 25-letnici TVU, smo se soorganizatorji odločili za preimenovanje prireditve iz 
Teden v Tedni vseživljenjskega učenja, kar bolje odraža njeno dejansko trajanje. TVU 2022 
bodo tekli od 9. maja do 12. junija 2022.  

 

Kdo se lahko vključi v projekt? 

 
Vključite se lahko ustanove, interesne skupine in posamezniki, ki ste pripravljeni v času TVU 
izpeljati različne dogodke za promocijo vseživljenjskega učenja. Paleta izvajalcev, ki so v 
preteklih letih dejavno sodelovali v TVU, je zelo pisana, saj so med njimi vrtci, osnovne, srednje 
in višje šole, fakultete, ljudske univerze, zasebne izobraževalne organizacije, glasbene in 
plesne šole, knjižnice in muzeji, knjigarne in založbe, društva, študijski in bralni krožki, borze 
znanja, središča za samostojno učenje, svetovalna središča, kulturne organizacije in kulturni 
domovi, domovi upokojencev, zdravstveni domovi, uradi in enote zavoda za zaposlovanje, 
centri za socialno delo, občine, območne obrtne zbornice, razvojni centri, inštituti, varstveno-
delovni centri, podjetja, sindikati, združenja, skladi in mnogi drugi. Več o tem na spletni strani 
https://tvu.acs.si/sl/sodelujoci. 

 

Kdo so koordinatorji TVU? 
 

Koordinator TVU deluje kot nosilec projekta TVU ter skrbnik njegovega razvoja in izpeljave na 
posameznem geografskem območju ali vsebinskem področju; v prvem primeru je koordinator 
TVU območni, v drugem pa tematski.  

Posamezna ustanova pridobi status koordinatorja TVU (in Parade učenja (PU)) na podlagi 
Javnega razpisa za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). Ustanova/interesna skupina lahko nastopa v vlogi 

https://tvu.acs.si/
http://tvu.acs.si/
http://www.acs.si/
https://tvu.acs.si/sl/sodelujoci


 
  

                  

koordinatorja TVU, tudi če na javnem razpisu ni izbrana za sofinanciranje, vendar mora 
izpolnjevati temeljne pogoje za pridobitev statusa koordinatorja TVU.  

Mreža koordinatorjev TVU se oblikuje vsako leto znova, vendar je večina njenih članov stalnih. 
Seznam koordinatorjev TVU (in PU) je objavljen na spletni strani TVU. Koordinator TVU v 
sodelovanju z nacionalnim koordinatorjem TVU, ACS, deluje v skladu z Napotki in priporočili za 
koordinacijo TVU in PU. Ustanova, ki prevzame vlogo koordinatorja TVU, hkrati sodeluje tudi kot 
izvajalec prireditev TVU. 

Koordinator povabi k sodelovanju v TVU (pod)izvajalce TVU s posameznega geografskega 
območja ali določenega vsebinskega področja. Koordinatorji TVU s svojimi (pod)izvajalci 
sodelujejo različno: animirajo jih k sodelovanju v TVU, jim svetujejo, posredujejo temeljne 
informacije o sodelovanju v TVU in o koristih, ki jim to sodelovanje prinaša (potrdila TVU), 
usklajujejo vsebine in termine prireditev na njihovem območju, zagotovijo vnos prireditev TVU 
prek spleta v koledar prireditev TVU, zberejo potrebe podizvajalcev po skupnem promocijskem 
gradivu TVU ter jim ga pravočasno posredujejo, pripravijo lastno promocijsko gradivo TVU, 
poskrbijo za skupno medijsko in vizualno promocijo TVU, nadzorujejo primernost in kakovost 
prireditev TVU svojih podizvajalcev ter njihovo izvedbo, zagotovijo usklajeno poročanje o 
izpeljanih prireditvah (anketa TVU) ipd.  

 

 

Kdo so izvajalci TVU? 

 
TVU privabi k sodelovanju različne ustanove, interesne skupine, posameznike, ki so pripravljeni 
v času TVU izpeljati različne dogodke za promocijo vseživljenjskega učenja. Paleta izvajalcev 
TVU je pestra, saj so med njimi ustanove, društva, nevladne organizacije, interesne skupine in 
drugi s področja formalnega in neformalnega izobraževanja (vrtci, osnovne in srednje šole, 
fakultete in univerze, ljudske univerze, zasebni izvajalci izobraževalnih programov, univerze za 
tretje življenjsko obdobje, študijski krožki, borze znanja, središča za samostojno učenje in drugi 
izvajalci s področja izobraževanja pa tudi informiranja in svetovanja za izobraževanje), dela 
(podjetja, uradi in območne službe Zavoda RS za zaposlovanje, sindikati, regionalne razvojne 
agencije…), kulture (kulturni domovi, društva in združenja s področja kulture, knjižnice in 
knjigarne, muzeji, glasbene in plesne šole…), socialnih zadev (centri za socialno delo, domovi 
za starejše, različna društva in združenja…), ekologije (društva in združenja s področja 
okoljevarstva, kmetijske in gozdarske agencije…), zdravstva (društva in združenja s področja 
zdravstva - preventiva in kurativa, zdravstveni domovi, bolnišnice…), turizma, športa in še mnogi 
drugi. 

Raznovrstnost izvajalcev z najrazličnejših področij delovanja vplivala tudi na dragoceno 
vsebinsko raznolikost prireditev in drugih dejavnosti v TVU.  



 
  

                  

Zadnja leta več kot 90 % izvajalcev TVU sodeluje v TVU pod okriljem izbranega območnega ali 
tematskega koordinatorja TVU (https://tvu.acs.si/sl/sodelujoci/koordinatorji). 

 

Kako se lahko vključite v TVU? 

 
Ustanove, interesne skupine in posamezniki lahko v projektu TVU sodelujete kot samostojni 
izvajalci TVU ali se povežete z najbližjim koordinatorjem TVU 
(https://tvu.acs.si/sodelujoci/koordinatorji), ki vam bo posredoval vse potrebne informacije o 
sodelovanju v TVU in poskrbel za obvezno spletno prijavo vaših prireditev TVU v spletni koledar 
prireditev TVU (https://tvu.acs.si/koledar). Izvajalci TVU lahko sodelujete z največ enim 
območnim koordinatorjem in enim tematskim, vendar ne z istimi prireditvami. Izjeme so skupne 
akcije TVU. 

Osrednji postopek prijave izvajalcev in prireditev TVU teče od 14. aprila do konca TVU 2022. V 
tem roku morate na ACS posredovati najavo vsaj ene ali več svojih dejavnosti TVU s spletno 
prijavo https://tvu.acs.si/prijava (uporabniško ime in geslo prejmete ob registraciji na spletni 
strani; dozdajšnji izvajalci TVU uporabite že dodeljeno ime in geslo). Po izteku omenjenega 
prijavnega roka je podatke v dogovoru z ACS še vedno mogoče posodabljati in dodajati. 
Odgovornost za točnost in kakovost prijavljenih prireditev TVU in prikazanih v spletnem 
koledarju TVU (https://tvu.acs.si/koledar) nosijo koordinatorji in samostojni izvajalci TVU.  

ACS opravlja preglede na višji ravni, poudarek bo na njihovi logičnosti, popolnosti in smiselnosti. 
Kontaktne osebe za postopek prijave so: Erika Brenk, Mateja Pečar in Ana Peklenik, v primeru 
tehničnih težav pa Franci Lajovic. Kontaktni podatki so na koncu tega besedila. 

 

S kakšnimi prireditvami lahko sodelujete? 
 

Prireditve, ki jih želite organizirati in izvesti v TVU, morajo odražati pomen in pojavne oblike 
vseživljenjskega učenja. Namenjene naj bodo različnim ciljnim skupinam in naj nagovarjajo vse 
generacije. Prireditve, ki nimajo izobraževalnega naboja in ne omogočajo pridobivanja novega 
znanja ali veščin, niso primerne (npr. veselice, valete, ognjemeti, pikniki, ogledi športnih 
prireditev, verski obredi ipd.).  

Prireditve TVU naj bodo za udeležence brezplačne in tako dostopne vsem. Le v primeru večjih 
stroškov materiala za ustvarjanje v delavnicah ste izvajalci upravičeni udeležencem zaračunati 
simbolični prispevek.  

Dejavnosti v TVU lahko strnemo v štiri skupine – predstavljeni so le nekateri primeri, ki pa naj 
ne omejujejo ustvarjalnega oblikovanja lastnih vsebin in pristopov:  

https://tvu.acs.si/sl/sodelujoci/koordinatorji
https://tvu.acs.si/sodelujoci/koordinatorji
https://tvu.acs.si/koledar
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Predstavitveni dogodki – sem sodijo predstavitve formalnih in neformalnih izobraževalnih 
programov, projektov, poklicev, metod učenja in učne pomoči, razstave učnih gradiv ter 
izdelkov in podobni dogodki, ki se največkrat dogajajo na dnevih ali tednih odprtih vrat, 
predavanjih, demonstracijah in podobnih srečanjih.  

Po izkušnjah sodeč so med najbolj obiskanimi dejavnostmi TVU dogodki, ki omogočajo dejavno 
udeležbo obiskovalcev; to so: jezikovni in računalniški tečaji, likovne, glasbene in plesne 
delavnice, delavnice oblikovanja keramičnih izdelkov, slikanja na svilo, klekljanja, rezbarjenja, 
kreativne delavnice za starejše in za otroke, praktične preizkušnje znanj in sposobnosti, 
testiranja, pogovori v tujih jezikih, razprave, omizja, predavanja s pogovori, npr. o iskanju 
zaposlitve, samozaposlovanju, podjetništvu, učenju raznih spretnosti in še mnogi drugi podobni 
dogodki.  

Med festivalskimi dejavnostmi so tudi t. i. spremljajoče prireditve, kamor štejemo slavnostna 
odprtja Tedna na državni in krajevni ravni, družabne in kulturne dogodke, izlete z ogledom 
naravnih in kulturnih znamenitosti, literarne večere, srečanja ob besedi in glasbi, gledališke in 
filmske predstave, lutkovne igrice, tiskovne konference, klubske sestanke, strokovne 
ekskurzije, zaključne prireditve s pregledi dogajanj v TVU in podobno.  

Z leti se je v TVU uveljavila tudi informativno-svetovalna dejavnost, ki je posredno prisotna tudi 
v prejšnjih treh skupinah, neposredno pa jo prireditelji izvajajo prek odprtih telefonov in 
interneta, organizirajo informativne dneve, stojnice z informativnim gradivom ali pa izpeljejo 
druge načine neposrednega informiranja in svetovanja. 

Izvajalci prireditev TVU se lahko odločite tudi za sodelovanje v skupnih akcijah/temah: 

− Skupne akcije/teme TVU 2022: 
o Učenje je življenje – naj krepi in radosti! – krovna tema TVU/PU 2022 
o Beremo skupaj – za znanje in zabavo! 
o Digitalna preobrazba družbe 
o Evropsko leto mladih 2022 
o Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje  
o Učenje in kultura – z roko v roki 
o Vključenost, izzivi večkulturnosti in dejavno državljanstvo 
o Zdrav duh v zdravem telesu  
o Zelena prihodnost – globalno in lokalno 

− Skupne akcije/teme gostujočih mrež/projektov: 
o Dan za kakovost  
o  Spoznaj spretnosti – zaglej nove priložnosti! 

− Skupnega pomena je tudi akcija Parada učenja – dan učečih se skupnosti (PU), ki bo 
tokrat izpeljana na predvidoma 15 lokacijah po Sloveniji 25. maja 2022. 

Izvajalci in koordinatorji TVU lahko organizirate dogodke TVU v povezavi z naštetimi 
akcijami/temami. Ti se lahko zvrstijo kadar koli v terminu TVU 2022, izjema je Parada učenja 
– dan učečih se skupnosti (PU), ki se na vseh prizoriščih izpelje v sredo, 25. maja 2022. V 



 
  

                  

spletni prijavi bo mogoče vsak dogodek TVU povezati z eno ali več vsebinsko ustreznimi 
skupnimi akcijami TVU.  
 
 

Kje bodo objavljeni podatki o prireditvah TVU 2022?  

 
Izvajalci in koordinatorji TVU obvezno najaviti svoje dejavnosti v TVU s spletno prijavo 
(https://tvu.acs.si/prijava) od 14. aprila do konca TVU 2022. Podatki o načrtovanih prireditvah 
se zbirajo v informacijskem sistemu TVU in so po potrditvi administratorjev objavljeni v 
spletnem koledarju prireditev TVU (https://tvu.acs.si/koledar). Celovita objava spletnega 
koledarja TVU je načrtovana 11. aprila 2022. Po tem datumu je, v dogovoru z ACS, podatke v 
spletnem koledarju prireditev TVU še vedno mogoče posodabljati in dodajati.  

 

Kdo financira sodelovanje v TVU? 

 
Dejavnosti TVU na krajevni ravni sofinancira MIZŠ na temelju Letnega programa izobraževanja 
odraslih in Javnega razpisa za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). Sredstva za sofinanciranje koordinacije 
TVU (in izvedbe Parade učenja) so namenjena zgolj koordinatorjem TVU/PU.  

Izvajalci TVU se pogosto povezujejo s koordinatorji TVU, saj so tako deležni vsaj posredne 
denarne podpore. Neredke so tudi povezave znotraj občin ali regij, saj se z usklajenimi nastopi 
prireditelji lažje potegujejo za finančno podporo v lokalnih skupnostih. Mnoge občine so TVU 
prepoznale kot pomembno gonilno silo pri razvoju lokalnega okolja, zato so ga umestile v 
občinske programe ter mu namenile denarno in druge vrste podpore. Vsekakor pa se je za 
večino izvajalcev TVU izkazal kot odlična priložnost za promocijo lastne dejavnosti in naložba v 
večjo prepoznavnost v lokalnem in širšem okolju, kar posledično pomeni tudi večjo udeležbo 
oziroma vpis prebivalcev v njihove izobraževalne programe. Mogoč vir denarja za dejavnosti 
TVU so tudi evropska sredstva. 

 

Kako je poskrbljeno za enotno podobo in prepoznavnost TVU? 

 
Prepoznavnost projekta TVU zagotavlja tudi skupno promocijsko in informativno gradivo, ki 
temelji na celostni grafični podobi projekta. Uporaba enotne grafične podobe na vseh 
prizoriščih TVU je pogoj za sodelovanje v TVU. Prizorišča TVU povezuje skupno promocijsko 
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gradivo (plakati, papirne kocke, baloni), ki ga prireditelji prejmete brezplačno. Promocijsko 
gradivo za svojo mrežo podizvajalcev/prirediteljev TVU naroči in prevzame na ACS koordinator 
TVU ali samostojni izvajalec TVU. Promocijsko gradivo TVU obvezno naročite na spletnem 
naslovu https://tvu.acs.si/narocila od 1. marca do 25. marca 2022. 

ACS vsako leto pripravi celostno grafično podobo TVU in jo objavi na spletni strani 
https://tvu.acs.si/gradivo. Izvajalcem so na voljo različne grafične rešitve tudi za pripravo 
lastnega promocijskega gradiva TVU, predvsem različice logotipa in pasice.  

Poleg vizualne promocije festivala je potrebna tudi medijska promocija. Na državni ravni jo 
izvaja ACS (osrednji medijski dogodek je nacionalna novinarska konferenca), koordinatorji in 
izvajalci TVU pa poskrbijo za promocijo na krajevni ravni (vabljeni pa so tudi k objavljanju 
obvestil in člankov v nacionalnih medijih). V dokumentu Komunikacijski pripomoček za 
organizatorje in prireditelje dogodkov, objavljenem na spletni strani TVU, so uporabne 
informacije za promocijo dogodkov TVU.  

Med drugim so navedene oznake # (ključnik) za TVU in skupne akcije TVU, ki jih uporabljajte 
na družbenih omrežjih. Oznaka #TVU2022, #TVU27let naj bo dodana pri vseh objavah o TVU, 
saj bodo tako te objave vidne vsem, ki nanjo kliknejo.  

 

Kaj vam lahko prinese sodelovanje v TVU? 

 
Za sodelovanje v TVU ACS izdaja posameznikom potrdila o sodelovanju v projektu. 

Potrdila o sodelovanju v projektu TVU so dve vrsti:  
− potrdila, namenjena posameznikom, zaposlenim na področju vzgoje in izobraževanja,  
− splošna potrdila posameznikom o sodelovanju v projektu TVU. 

Do izdaje prvega potrdila je upravičena ena oseba, zaposlena v šoli ali sorodni ustanovi, ki je 
sodelovala v projektu TVU:  
− kot nosilec projekta TVU v tej ustanovi (pogoj za izdajo tega potrdila TVU je izpeljava vsaj 5 

različnih prireditev TVU v tej ustanovi), 
− kot nosilec območne/tematske koordinacije v projektu TVU ali 
− kot nosilec koordinacije Parade učenja  

in je na podlagi 20. člena, razdelka B, 29. alineje Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji 
in izobraževanju v nazive (UL RS št. 54/2002, 123/2008, 44/2009,18/2010 in 113/2020) 
upravičena do 2 točk. Obveznosti, povezane s posamezno vlogo v projektu TVU, so opredeljene 
na spletni strani https://tvu.acs.si/sl/sodelujoci/potrdila. Posameznik lahko v danem letu 
prejme le eno od naštetih treh različic potrdila. 

https://tvu.acs.si/narocila
https://tvu.acs.si/gradivo
https://tvu.acs.si/sl/sodelujoci/potrdila


 
  

                  

Do izdaje drugega, splošnega potrdila so upravičeni sodelavci prej omenjenega nosilca TVU ter 
posamezniki, zaposleni v ustanovah, ki jih prej omenjeni pravilnik ne zadeva. Potrdilo ima v tem 
primeru neformalen značaj in ne pomeni vrednotenja ali umeščanja na podlagi kakršnih koli 
pravilnikov o napredovanju. 

Obe vrsti potrdil TVU izdajamo na podlagi pisne vloge https://tvu.acs.si/sl/sodelujoci/potrdila. 
Pogoj za izdajo potrdila pa je tudi izpolnjen anketni obrazec TVU https://tvu.acs.si/anketa. 
Zbiranje anket o izpeljavi dejavnosti TVU 2022 s strani koordinatorjev in (pod)izvajalcev bo teklo 
od 9. maja do 30. septembra 2022. Pisne vloge za izdajo potrdila o sodelovanju v TVU zbira 
ACS do konca leta 2022. 

 

Katere so osrednje prireditve TVU? 
 

Nacionalno odprtje TVU: 6. maj 2022 v Celju (https://tvu.acs.si/odprtje). 

Parada učenja – dan učečih se skupnosti: enodnevni festivalski dogodek v okviru TVU bo 
letos potekal 25. maja 2022 na predvidoma 15 lokacijah po Sloveniji. 

26. Andragoški kolokvij: 7. junij 2022 (https://tvu.acs.si/ak). 

 

Na vprašanja odgovarjamo: 

− O TVU na splošno: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, T: 01 58 42 567, 
zvonka.pangerc@acs.si.  

− O prijavi prireditev TVU: Erika Brenk, T: 01 58 42 570, erika.brenk@acs.si, Mateja Pečar, 
T: 01 58 42 578, mateja.pecar@acs.si, Ana Peklenik, T: 01 58 42 547, 
ana.peklenik@acs.si. 

− O tehničnih zadevah: Franci Lajovic, T: 01 58 42 555, franci.lajovic@acs.si. 
− O promocijskem gradivu TVU: Nevenka Kocijančič, T: 01 58 42 595, 

nevenka.kocijancic@acs.si. 
− O priznanjih ACS: Darijan Novak, T: 01 58 42 582, darijan.novak@acs.si. 

 

Delovna skupina za TVU, 17. 2. 2022 
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