
 
 
DATUM 

──  

14. 6. 2021 

09.00–10.00 

 

ZADEVA 

──  

ZAPSNIK  

Pripravljalni sestanek mreže partnerjev/podizvajalcev TVU 2021 
 

Prisotni:  

Jasna Zorec (Ozara Dnevni center Slovenj Gradec), Zorka Žiberna in Moira Kobše (Ozara d. 

o. o.), Anja Benko (LURA – Ljudska univerza Ravne), Anja Vasiljevič (ŠKTM Radlje ob Dravi), 

Blaž Podričnik (Zavod PrimaPes), Danica Gašper (Sonček Slovenj Gradec), Darja Hribernik in 

Alenka Obretan Mestek (Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec), Irena Pijovnik (VVZ 

Slovenj Gradec),  Iris Kurnik (Dom Hmelina, Radlje ob Dravi), Jerneja Ban (Knjižnica 

Dravograd), Lidija Ajtnik (ŠCSG), Mateja Učakar (Center za krepitev zdravja Slovenj Gradec), 

Miha Šuler (JSKD Slovenj Gradec), Neja Kaiser (KGLU), Nina Bandalo (Zavod Slokva, so.p.), 

Peter Jeromel (Hospic Slovenj Gradec), Sonja Tiršek (CSD Ravne na Koroškem), Kristina 

Navotnik, Sebastjan Paradiž, Sonja Lakovšek in Janja Bartelj (MOCIS).  

 

 
 

Dnevni red:  

1. predstavitev vloge MOCIS-a kot območnega koordinatorja TVU,  

2. trajanje Tednov vseživljenjskega učenja 2021,  

3. usmeritve glede vsebin prireditev v okviru TVU in PU,  

4. skupne akcije 2021,  



 
 

5. navodila za vnos prireditev/dogodkov v skupni koledar TVU 2021,  

6. Parada učenja 2021 v Slovenj Gradcu,  

7. Predstavitev enotne grafične podobe za leto 2021, promocijskega materiala za 

partnerje in dogovori glede prevzetja,  

8. napoved zaključnih aktivnosti po izvedbi,  

 

Ktč1:  

Janja Bartelj je kratko predstavila vlogo MOCIS-a kot območnega koordinatorja TVU ter 

razložila letošnje usmeritve pri organizaciji in koordinaciji TVU.  

MOCIS je v mrežo TVU že pridobil več kot 45 podizvajalcev, ki jim je ves čas na razpolago 

osebno, po elektronski pošti ali telefonu za dodatne informacije in podporo v zvezi z 

načrtovanjem in izpeljavo letošnjih dogodkov TVU-ja. 

 

Ktč 2: 

Tedni vseživljenjskega učenja bodo letos (zaradi korona krize in vključevanja v 

predsedovanje Slovenije Svetu EU) potekali od 6. septembra do 10. oktobra 2020. Parada 

učenja bo po vsej Sloveniji potekala na isti dan – sreda, 15. september 2021.  

 

Ktč 3:  

Vsebine prireditev v okviru TVU in PU morajo imeti poudarek na temah z izobraževalnim 

nabojem in omogočanjem pridobivanja novega znanja. Širše – vse aktivnosti, ki vzpodbujajo 

in promovirajo vseživljenjsko učenje.  

 

KTČ 4:  

Predstavitev skupnih akcij (tem) in skupnih akcij gostujočih mrež ter projektov. Poznavanje 

vsebin skupnih akcij partnerjem pomaga pri lažjem vnosu (vsebinska opredelitev) lastnih 

dogodkov v skupni koledar TVU.  

S klikom na povezavo boste pridobili več informacij o posamezni akciji.  

  

Akcije/teme TVU 2021 

• Parada učenja – dan učečih se skupnosti 

(15. september 2021) 

• Skupne akcije/teme TVU 2021: 

• Učenje je življenje – naj krepi in radosti! –  krovna tema 

• Beremo skupaj – za znanje in zabavo! 

• Samooskrba in gastronomija 

• Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje 

• Digitalna preobrazba družbe 

• Kulturna dediščina – spoznajmo, varujmo in ohranimo! 

• Trajnostni razvoj – lokalno in globalno! 

• Vključenost, izzivi večkulturnosti in dejavno državljanstvo 

• Voda za vse – globalni pomen vode 

• Skupne akcije/teme gostujočih mrež/projektov: 

• Dan za kakovost 

• Dnevi svetovanja za znanje 

• Spoznaj spretnosti – zaglej nove priložnosti! 

https://tvu.acs.si/sl/akcije2021/parada-ucenja/
https://tvu.acs.si/sl/akcije2021/ucenje-je-zivljenje/
https://tvu.acs.si/sl/akcije2021/beremo-skupaj/
https://tvu.acs.si/sl/akcije2021/samooskrba-in-gastronomija/
https://tvu.acs.si/sl/akcije2021/starajoca-se-druzba-in-medgeneracijsko-povezovanje/
https://tvu.acs.si/sl/akcije2021/digitalna-preobrazba-druzbe/
https://tvu.acs.si/sl/akcije2021/kulturna-dediscina/
https://tvu.acs.si/sl/akcije2021/trajnostni-razvoj/
https://tvu.acs.si/sl/akcije2021/vkljucenost-izzivi-veckulturnosti-in-dejavno-drzavljanstvo/
https://tvu.acs.si/sl/akcije2021/voda-za-vse/
https://tvu.acs.si/sl/akcije2021/dan-za-kakovost/
https://tvu.acs.si/sl/akcije2021/dnevi-svetovanja-za-znanje/
https://tvu.acs.si/sl/akcije2021/spoznaj-spretnosti-zaglej-nove-priloznosti/


 
 

 

Ktč 5:  

Vsi partnerji/podizvajalci bodo prejeli navodila za vnos lastnih prireditev kot prilogo tega 

zapisnika, dostopna pa so tudi na https://tvu.acs.si/prijava/.  

Vpis prireditev bo mogoč od konca meseca junija do 20. avgusta.  

Dogovorimo se, da je skrajni rok za vnos prireditev v aplikacijo (Koledar TVU 2021) 20. 

avgust 2021.  

 

Pozabljena in izgubljena gesla za vstop v aplikacijo lahko partnerji pridobijo pri 

kontaktni osebi na ACS (tvuadmin@acs.si) ali pri Janji Bartelj na MOCIS-u 

(janja.bartelj@mocis.si).  

 

Ktč 6:  

Parada učenja v Slovenj Gradcu bo potekala v sredo, 15. septembra 2021. Predstavljen je 

bil trenutni koncept izvedbe Parade učenja 2021 v Slovenj Gradcu. Ostajata festivalski in 

strokovni del, s tem da bo festivalski del letos predvidoma potekal v manjšem obsegu na 

novi lokaciji – Graščina Rotenturn. Vsebine ostajajo podobne: stojnice, predstavitve, 

glasbene točke, interaktivne predstavitve ipd.  

Tudi strokovni del PU bomo izvedli v sodelovanju s čim večjim številom partnerjev – natančne 

vsebine še niso določene. Rdeča nit Parade učenja, kakor celotnih TVU v koordinaciji MOCIS-

a ostaja knjige in branje v vseh svojih pojavnostih.  

S strani MOCOS-a je podana pobuda za izbor ambasadorja oz. ambasadorjev PU 2021. Največ 

predlogov smo prejeli s strani Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec in namreč: Miha 

Kovač, Žiga X Gombač, Anja Golob. Povezovanje s potencialnimi ambasadorji prevzame 

MOCIS.  

 

Ktč 7:  

Predstavljen je bil promocijski material za partnerje in letošnja barva TVU (oranžna). MOCIS 

promocijski material prevzame na ACS za vse partnerje predvidoma v drugi polovici avgusta 

2021. Dogovori glede prevzetja: partnerji v lokacijski bližini MOCIS-a promocijski material 

prevzamejo sami, z ostalimi se dogovarjamo posamezno.  

 

Ktč 8:  

Napovemo zaključne aktivnosti po izvedbi TVU 2021. To sta evalvacija podizvajalcev (preko 

predvideno poenostavljenega in podizvajalcem prilagojenega anketnega vprašalnika, ki ga 

bodo pripravili na ACS) in zaključno srečanje, ki pa lahko  glede na razmere (epidemija ali 

drugo) poteka tudi preko videopovezave ali dopisne seje. Izpolnjen anketni vprašalnik (ACS) 

je predpogoj za pridobitev Potrdila o sodelovanju na TVU/PU.  

 

 

Zapisala:  

Janja Bartelj 

 

Prilogi:  

- predstavitev (PPT), 
- navodila za vnos prireditev v skupni koledar TVU (prijava dejavnosti TVU).  

https://tvu.acs.si/prijava/

