
V: e-Novičke. ISSN 1855-5942. 1 : 4 (maj 2009) 3 
 
V Novem mestu smo odprli Teden vseživljenjskega učenja 2009  
 

Teden vseživljenjskega učenja, ki letos stopa že v štirinajsto 
leto, je v petek s slovesnim nagovorom odprl dr. Igor Lukšič, 
minister za šolstvo in šport.  
 
Poleg ministra so udeležence nagovorili še mag. Andrej 
Sotošek, direktor ACS, Alojzij Muhič, župan MO Novo mesto, 
in dr. Anja Kopač Mrak, državna sekretarka na Ministrstvu za 
delo, družino in socialne zadeve. 
 
Na prireditvi, ki je potekala v organizaciji Razvojno 

izobraževalnega centra Novo mesto in Andragoškega centra Slovenije v veliki dvorani Grma Novo 
mesto – centra biotehnike in turizma, so podelili priznanja ACS za izjemne učne in strokovne dosežke 
pri učenju odraslih v Sloveniji za leto 2008 (na fotografiji: podelitev priznanja Mladenu Dudku). Njihove 
življenjske zgodbe in video predstavitve si lahko ogledate na spletni strani 
http://tvu.acs.si/priznanja/index.php?nid=300&id=153.  
 
V kulturnem programu prireditve so sodelovali otroci novomeškega vrtca Ringa raja, mladinski pevski 
zbor Mlinček iz Osnovne šole Vavta vas, Zala Košiček in Miha Tavčar – plesalca plesnega studia 
Novo mesto, Janez Lekše – virtuoz na harmoniki, Klavdija Kotar, ki je prebrala kratko zgodbo Nejca 
Gazvode, in Trio Via. Pred začetkom prireditve so se na ploščadi pred centrom predstavili dijaki Grma 
Novo mesto – centra biotehnike in turizma, po družabnem srečanju po zaključku slovesnosti pa je na 
pot do vrha Trške gore udeležence povabil RIC-ev pohodniški študijski krožek. Obiskovalci so si lahko 
ogledali tudi razstavi Darwinovi ščinkovci, ki so jo pripravili dijaki šolskega centra, ter Pogled skozi …, 
ki so jo pripravili udeleženci RIC-evega programa PUM.  
 
Govor dr. Igorja Lukšiča je objavljen na spletni strani: 
http://tvu.acs.si/datoteke/clanki/Govor_ob_slovesnem_odprtju_TVU_2009.pdf. 
 
Fotografije z odprtja si lahko ogledate na spletni strani: 
http://tvu.acs.si/odprtje/index.php?nid=700&id=166. 
 
Nacionalno odprtje predstavlja uvod v festival učenja – številne prireditve, ki potekajo v Sloveniji že od 
1. maja in se bodo zvrstile vse tja do 30. junija. 
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