
 

  

 

ZAPISNIK 

prvega pripravljalnega sestanka mreže TVU 2022 

17. februar 2022, po spletu 

 

Prisotni: Sestanka se je udeležilo 62 oseb, in sicer predstavniki mreže koordinatorjev Tednov 

vseživljenjskega učenja (TVU) oziroma Parade učenja – dneva učečih se skupnosti (PU) ter 

drugih zainteresiranih ustanov. Od tega je bilo 6 sodelavcev tima za TVU na Andragoškem 

centru Slovenije (ACS). Srečanje je povezovala Zvonka Pangerc Pahernik, vodja projekta TVU 

na ACS. 

Kraj in čas: Sestanek je tekel po platformi Zoom in je trajal od 9.30 do 11. ure.  

Vsebina sestanka: 

 

1. Pogled na TVU 2021 

Zvonka je predstavila kazalnike uspešnosti TVU 2021 oziroma obdobja 1996–2021. 

Podrobnosti o TVU 2021 ter spoznanja iz analize odgovorov na anketo so objavljeni v Poročilu 

o TVU 2021 (https://tvu.acs.si/sl/porocila).  

 

 
 

 

Nanizani so bili izzivi, ki ostajajo aktualni tudi letos (več v PP predstavitvi).  

 

 

https://tvu.acs.si/sl/porocila
https://tvu.acs.si/wp-content/uploads/2022/02/Porocilo-o-TVU-2021_mreza-TVU.pdf


 

  

Razprava: Brigita Kruder z LU Slovenska Bistrica je poudarila, da kljub uspešnima dvema 

izpeljavama TVU v izrednih razmerah vsi že komaj čakamo na normalnejše čase (in dogodke 

TVU). Pri njih že snujejo zgodbe letošnjega festivala, ki bodo vključevale pogovore z znanimi 

osebnostmi, proslavili bodo 115-letnico rojstva pisatelja Antona Ingoliča, se povezali z 

Prostovoljnim gasilskim društvom Slovenska Bistrica, ki slavi svojo 150-letnico ipd. 

 

2. Priprave na TVU 2022  

V letu 2022, in sicer od 9. maja do 12. junija 2022, bo ACS v sodelovanju s številnimi izvajalci 

in koordinatorji na državni in krajevni ravni to prireditev izpeljal že sedemindvajsetič. O vsebini 

predlaganega letnega načrta je na kratko poročala Zvonka in se pri tem opirala na osnutek 

Letnega načrta TVU 2022, ki je objavljen na spletni strani https://tvu.acs.si/sl/nacrt skupaj s 

pomembnimi datumi. Povedala je, da je načrt dan prej obravnaval Nacionalni odbor za TVU, ga 

potrdil, obenem pa priporočil, da se med skupne teme ponovno vključi Beremo skupaj – za 

znanje in zabavo! 

V razpravi smo obravnavali predvsem skupne teme ter tistim v osnutku načrta dodali še beremo 

skupaj – za znanje in zabavo! To je podprla tudi Alenka Štrukelj z ACS, ki je udeležence 

spodbudila k vpisu dogodkov TVU v dogodkovnik Nacionalnega meseca skupnega branja (ta 

hip v prenovi). Slednji poteka vse leto, zato je ta povezanost smiselna. Pogovarjali smo se o 

možnostih vpisovanja dogodkov v različne koledarje (npr. tudi Tedna ljubiteljske kulture – akcija 

Učenje in kultura z roko v roki), kar po eni strani pomeni dodatno delovno obremenitev, po drugi 

pa večjo promocijo. 

Alicia Leonor Šavli Miklavčič iz Skupnosti višjih strokovnih šol je napovedala sistematično 

sodelovanje njihovih članic (zasebnih in javnih) v TVU 2022. O podrobnostih se bodo z ACS 

dogovorili na posebnem srečanju. Povabila je tudi k vnosu dogodkov TVU v dogodkovnik 

Evropskega tedna poklicnih spretnosti (European Vocational Skills Week, ta bo tekel od 16. do 

20. maja po vseh državah članicah EU).  

Marjeta Čič iz PZS, inPlaninec, je predlagala posebno temo Inkluzija, vendar smo se potem 

strinjali, da je zajeta v temi Vključenost, izzivi večkulturnosti in dejavno državljanstvo. Poudarili 

smo, da so teme le priporočene in da vsak koordinator lahko svojo rdečo nit preimenuje – glede 

na konkretne vsebine, potrebe okolja ipd. 

Jasmina Orešnik in Alenka Štrukelj, obe ACS, sta povabili k sodelovanju v obeh gostujočih 

projektih/mrežah. Prva je predstavila akcijo Dan za kakovost, namenjeno nosilcem zelenega 

znaka kakovosti in drugim, ki sistematično skrbijo za kakovost v izobraževanju odraslih. Alenka 

pa je govorila o letošnjem nekoliko spremenjenem načinu testiranja spretnosti odraslih z 

vprašalnikom SVOS v času TVU. Nosilce lokalnih točk SVOS je povabila, naj se povežejo z ACS.  

 

 

https://tvu.acs.si/sl/nacrt
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/index_en


 

  

Končni seznam skupnih tem/akcij TVU 2022 je: 

 Parada učenja – dan učečih se skupnosti kot najbolj izpostavljena skupna akcija TVU bo 

tokrat izpeljana 25. maja na predvidoma 15 prizoriščih po Sloveniji. 

 Druge 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! 

Opisi akcijbodo objavljeni na spletni strani https://tvu.acs.si/sl/tematska_usmerjenost. 

 

Druge vsebinske posebnosti TVU 2022: 

 Nacionalno odprtje TVU bo organizirano 6. maja v Celju; pri njegovi izpeljavi bodo 

sodelovali ACS, LU Celje, do neke mere pa tudi drugi koordinatorji TVU 2022 v savinjski 

regiji. 

 26. Andragoški kolokvij, osrednja strokovna razprava na nacionalni ravni, bo letos obeležil 

30-letnico delovanja ACS, osrednje strokovne ustanove na področju izobraževanja 

odraslih. 

Ines Stilin, direktorica LU Celje, je udeležence povabila na nacionalno odprtje, ki ga skupaj z 

ACS pripravljajo 6. maja v Celjskem domu. Program za zdaj ostaja skrivnost, kar je še večji 

razlog za čim večjo udeležbo na kraju samem. 

 

Sodelavci ACS so v nadaljevanju udeležencem dali napotke za pripravljalne dejavnosti: 

Franci Lajovic je spregovoril o teh temah: 

Spletna stran in promocijsko gradivo TVU: Spletna stran TVU 2022 se že posodablja in 

je pripravljena v zeleni barvi letošnjega leta: https://tvu.acs.si. Do podstrani 

promocijskega gradiva lahko pridemo s klikom na rožico na prvi strani ali preko menija 

Predstavitev. Objavljen je že nov logotip TVU 2022 za tiskarja in nekaj gradiva, ki se 

lahko uporabi za promocijo TVU pri podizvajalcih, sicer pa bomo spletno stran 

https://tvu.acs.si/sl/gradivo tako kot vsako leto sproti posodabljali in nalagali grafične 

rešitve, plakate in pasice. 

https://tvu.acs.si/sl/tematska_usmerjenost
https://tvu.acs.si/
https://tvu.acs.si/sl/gradivo/


 

  

Informacijski sistem TVU in vpis prireditev TVU 2022: Informacijski sistem TVU vsako 

leto nekoliko posodobimo, vse elemente združujemo v enotno spletno aplikacijo, Na 

spletnem naslovu: https://tvu.acs.si/prijava sta zdaj objavljena tako prijavni kot 

anketni modul. Za »zamudnike« je možen vpis podatkov (anketa in dogodki) za 2021 

še do konca tega tedna, in sicer do 20. februarja, nato pa bomo postavili sistem za 

vpisovanje podatkov za leto 2022. Od 1. marca do konca TVU 2022 namreč poteka 

vpisovanje dogodkov TVU 2022. Organizacije je opozoril, naj se ne vpisujejo še enkrat. 

Če so geslo pozabili, naj pošljejo sporočilo na tvuadmin@acs.si. Vsaka organizacija naj 

ima en dostop. Opomnil je tudi na točnost podatkov, izogibanje velikim tiskanim 

črkam. Pri vpisu dogodkov je treba najprej izbrati podizvajalca in vnašati podatke na 

njegov seznam. Povedal je, da bomo v letošnjem letu posebno pozornost namenili 

preglednosti Koledarja prireditev TVU. Opozoril je tudi na ustrezno in smiselno izbiro 

akcije TVU 2022. Nekatere so namreč vezane na projekte ACS in sodelovanje z nami, 

npr. akcije Dan za kakovost in Spoznaj spretnosti – zaglej nove priložnosti! 

Potrdila TVU: Vse o potrdilih TVU je objavljeno na spletni strani Potrdila TVU: 

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

Nekateri pomembni dokumenti TVU 2022 so že zbrani na spletni strani 

https://tvu.acs.si/sl/sodelujoci/koordinatorji, jih bomo pa v kratkem posodobili, 

namere o prevzemu koordinatorja TVU (in PU) sprejemamo do 1. marca 2022.  

 

Nevenka Kocijančič je spregovorila o treh temah: 

 Razstava TVU (https://tvu.acs.si/sl/razstava): Prenovljena razstava TVU, ki je bila prvič 

predstavljena lani na odprtju TVU 2021 v Lendavi, obsega 9 roll-up stojal. S tem smo 

sledili željam koordinatorjev TVU, da bi bili panoji čim lažji za transport po Sloveniji. 

Želimo si, da bi razstavo videli v čim več krajih po Sloveniji, zato smo povabili 

koordinatorje, naj predlagajo termine razstav v svojih krajih. Kot je že običaj, bo maja 

razstava gostovala v Celju, kjer bo odprtje, marca ali aprila smo jo ponudili MIZŠ, tudi 

MOCIS je že predlagal svoj termin. Vsi drugi pa se prijavite Eriki Brenk (E: 

erika.brenk@acs.si) in se dogovorite za želeni termin izposoje. 

 Promocijsko gradivo (https://tvu.acs.si/sl/gradivo): Tudi letos bomo pripravili 

promocijska gradiva, ki so jih koordinatorji že vajeni: standardne različice plakatov, 

papirne kocke, balone. Razdelili bomo tudi razglednice. V anketi o TVU 2021 so 

nekateri izvajalci napisali, da so prejeli premalo plakatov. Zato velja povabilo, da vsi 

koordinatorji skrbno ocenite, koliko posameznih gradiv potrebujete glede na število 

izvajalcev in raznolikost partnerjev. Pri razdeljevanju gradiv smo še posebno pozorni 

na res velike količine naročenih balonov in papirnih kock, ki jih moramo prilagoditi 

glede na razpoložljive količine. Gradiva lahko koordinatorji naročite do 25. marca. Na 

spletni strani https://tvu.acs.si/sl/gradivo sledite Naročilo gradiva TVU >>. Zelo nam 

bo v pomoč, če se boste držali dogovorjenih rokov, ali še bolje: gradiva naročite čim 

prej.  

Patricija Virtič iz Platforme SLOGA nas je opozorila, da nerazgradljivi baloni niso 

trajnostni, ter da moramo to, kar govorimo (trajnost, zeleni preboj), tudi delati. 

Obstajajo razgradljivi baloni, ki so dražji, podan pa je bil tudi predlog (Anja Benko, LU 

https://tvu.acs.si/prijava
mailto:tvuadmin@acs.si
https://tvu.acs.si/sl/sodelujoci/potrdila/
https://tvu.acs.si/sl/sodelujoci/koordinatorji/
https://tvu.acs.si/sl/razstava/
mailto:erika.brenk@acs.si
https://tvu.acs.si/sl/gradivo/
https://tvu.acs.si/sl/gradivo/
https://tvu.acs.si/narocila


 

  

Ravne na Koroškem), da bi uporabili vetrnice, ki bi jih lahko izdelali sami (ŠK, vrtci, 

šole ipd.).  

 Napovednik: Lanske prireditve v TVU smo oglaševali v spletnem napovedniku 

dogodkov https://www.napovednik.com. Glede na število prikazanih oglasov menimo, 

da so bile prireditve dobro promovirane. Med vsemi je brezplačno možnost 

oglaševanja v Napovedniku izkoristilo 7 koordinatorjev. Nevenka je povabila Matejo 

Šmid iz LU Kranj, da predstavi svojo izkušnjo. Ta je povedala, da so v spletnem 

napovedniku predstavili vsak teden po eno prireditev in s tem razširili krog 

potencialnih udeležencev. Težko pa je reči, kje točno udeleženci dobijo informacije o 

dogodkih, saj tega še sami ne vedo točno. Priprava zapisov ni zapletena, saj so kratki 

opisi potrebni že za predstavitve v koledarju prireditev TVU. Dodali so le še fotografije 

prireditev, ki so jih izpeljali prejšnja leta. Povabili smo koordinatorje, naj se odzovejo 

povabilu o oglaševanju v Napovedniku, ko ga bodo prejeli. Dodajamo, da spletni 

napovednik ta hip prenavljajo.  

 

Mateja Pečar je izvajalce spodbudila k skupni promociji TVU na družbenih omrežjih in 

posledični uporabi Komunikacijskega pripomočka TVU 2022 

(https://tvu.acs.si/sl/sodelujoci/koordinatorji).  

Nacionalni profili so FB TVU, IG TVU, TW TVU. Glavna ključnika v objavah (angl. hashtag) sta 

#TVU2022 in #TVU27let. Pozvala je vse tiste, ki še niso poslali fotodokumentacije o TVU 

2021, naj gradivo pošljejo na mateja.pecar@acs.si. 

 

Večkrat je bilo omenjeno, da vzporedno teče razpis MIZŠ za sofinanciranje TVU in PU 2022, ki 

je odprt od 9. do 25. 2.; rezultati bodo znani predvidoma 11. 4. 

Zvonka je prosila udeležence, naj ob prejemu zapisnika prispevajo ime navdušujočega govorca 

za naslednje srečanje mreže TVU. Obstaja tudi možnost, da bomo preko videa prisluhnili 

predstavnici AONTAS z Irske o projektu Learners as Leaders. 

Naslednji sestanek mreže TVU bo 14. aprila, predvidoma v živo, in sicer v prostorih JZ Cene 

Štupar.  

 

Zapisala: Zvonka Pangerc Pahernik 

 

18. februar 2022 

 

 

https://www.napovednik.com/
https://tvu.acs.si/sl/sodelujoci/koordinatorji/
https://www.facebook.com/TedniVsezivljenjskegaUcenja
https://www.instagram.com/tvuslo/
https://twitter.com/tvuslo
mailto:mateja.pecar@acs.si

