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VIZIJA

ZIK Črnomelj utrjuje položaj osrednje 
belokranjske ustanove za izobraževanje 

odraslih, ki nudi svetovanje in pestro 
ponudbo izobraževalnih in  kulturnih 

programov.

Vključujemo se v evropske projekte, ki 
spodbujajo ravoj človeških virov in 

zagotavljajo pridobivanje novih znanj 
v našem okolju. Ustvarjamo takšno 

organizacijsko klimo, ki spodbuja 
zaposlene za razvoj socialnih 

programov in enakih možnosti 
za učenje.

Velik poudarek namenjamo sodelovanju 
in povezovanju z vsemi partnerji. 
Prizadevamo si za večjo kakovost 

na vseh področjih. 

POSLANSTVO
Poslanstvo ZIK je vseživljenjsko učenje za 
vse in vsakogar, ki se rad uči in spreminja.

Ustavrjamo okolje za učenje, razvoj 
kulturnih programov in projektov ter 

razvoj lastne gledališke ustvarjalnosti. Smo 
osrednji kinematograf v Beli krajini.

VREDNOTE
Pripadnost organizaciji, strokovnost, 

odprtost do okolja, povezovanje s 
partnerji, strpnost do različnosti. 
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Nagovor direktorice

Spoštovane Belokranjke in 
Belokranjci!

Junija 2015 smo imeli v Beli krajini več kot 
2300 ljudi, ki so brez zaposlitve.

Večina od nas se sprašuje, zakaj smo 
Belokranjci med tistimi področji, ki 
imamo eno izmed najvišjih stopenj 

brezposelnosti, v črnomaljski občini je to 
preko 20 %?

Povojna industrializacija v našem okolju je 
vsekakor zahtevala svoj davek. Ljudje so 

izgubili stik z zemljo. Delavci v 
tovarnah so se trudili obdržati svoja 

delovna mesta, zato so bili doma 
prisiljeni opustiti obdelovanje zemlje 

in rejo živine. 

Tudi izobrazbeno smo Belokranjci pod 
slovenskim povprečjem, saj je več kot 

40 % brezposelnih brez izobrazbe, 
oziroma ima dokončano samo osnovno šolo. 

To pa ne pomeni, da ti ljudje nimajo 
potrebnih znanj, veščin in 

sposobnosti, da se vrnejo na polja in 
izkoristijo poslovne priložnosti. 

Razvoj podeželja, prehranska samooskrba 
in naravi prijazno kmetovanje so razvojne 

usmeritve Bele krajine. Prispevek k 
uresničevanju razvojnih ciljev našega 
kraja pomeni prispevek k reševanju 

brezposelnosti in k zavedanju, da delamo 
dobro zase in za skupnost.  

Mag. Nada Žagar  
direktorica  
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PREDSTAVITEV ZIK-a

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj 
je edina organizacija za izobraževanje 
odraslih v Beli krajini. Ustanovila ga je 

Občina Črnomelj, njegovo dejavnost pa 
podpirata tudi metliška in semiška občina za 

svoje prebivalce.

»ZIK Črnomelj je pomembna ustanova 
za naše lokalno okolje. Programi 

vseživljenjskega učenja in 
medgeneracijskega povezovanja ustvarjajo 

nove priložnosti in podjetniške  ideje, 
kinematografska in kulturniška dejavnost 

pa daje pomemben prispevek h kulturnemu, 
umetniškemu in družabnemu dogajanju 

lokalnega območja. Žal pa se ZIK
 srečuje s prostorsko stisko in neustreznimi 

pogoji za delo, katere bomo skušali v 
prihodnjem obdobju ustrezno rešiti s 

selitvijo, čeprav je trenutno neugoden  čas 
za investicije. Verjamem, da bo ZIK Črnomelj 

deloval uspešno tudi v prihodnje.«
Mojca Čemas Stjepanovič, 

županja Občine Črnomelj

»Metliška občina podpira izobraževanje 
odraslih za svoje prebivalce in spodbuja 

učenje tako v mestnem, kot tudi v vaškem 
okolju. Dostopnost in odprtost 

vseživljenjskega učenja prispeva h kakovosti 
bivanja slehernega posameznika. 

Pomembno se nam zdi tudi povezovanje 
med našimi institucijami, društvi in ZIK-om, 

saj skupno sodelovanje prispeva k večji
 uspešnosti izvedbe programov in 

zadovoljstvu naših občanov.«
Darko Zevnik, 

župan Občine Metlika
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 »Kako pomemben je ZIK v našem okolju, 
bi najbolj nazorno lahko povedali vsi 

tisti, ki so jim programi te izobraževalne 
ustanove pomagali do pridobitve določene 

izobrazbe, tako formalne, kot tudi 
neformalne. Med njimi sem tudi sama 
in težko si predstavljam, da bi v časih 

ustvarjanja družine in eksistence imela 
možnost pridobiti višjo stopnjo izobrazbe, 

če ne bi bilo te možnosti v Črnomlju, 
kar je bilo zame takrat edino dosegljivo. 

Danes so številni programi zelo pomembni 
tudi za nekoliko starejše in moram izpostaviti 

računalniške tečaje in tečaje tujih jezikov, 
ki so jih naši občani lepo sprejeli. Navdušilo 

me je izobraževanje brezposelnih za 
nadgraditev znanj in kompetenc za lažjo 

zaposlitev, tudi za samozaposlitev. Po 
dolgih letih uspešnega delovanja 
ugotavljam, da ZIK še vedno zelo 

potrebujemo, ker je del okolja, s katerim 
diha in prepoznava njegove potrebe.« 

Polona Kambič, mag., 
županja Občine Semič

ZIK Črnomelj je član Zveze 
ljudskih  univerz Slovenije, ki na 
nacionalni ravni predstavlja in 
zastopa interese svojih članic.



FINANCIRANJE

Kljub statusu javnega zavoda se ZIK 
večinoma financira sam, na podlagi 
uspešnih prijav na javne razpise. Viri

 financiranja se iz leta v leto razlikujejo,
 tako po vsebini, kot po deležu sredstev. 

V letu 2014 je ministrstvo za izobraževanje 
prispevalo četrtino vseh ZIK-ovih prihodkov, 

in sicer za sofinanciranje dejavnosti 
izobraževanja odraslih. Skoraj enak delež je 

prispeval Zavod RS za zaposlovanje za 
različne programe usposabljanja za 

brezposelne in za sofinanciranje javnih del. 

Delež sredstev iz evropskih socialnih skladov 
je bil v letu 2014 manjši (dobrih 10 %), ker se 
je zaključila prejšnja finančna perspektiva, 

nova (2014-2020) pa se še ni začela izvajati v 
praksi. 

To je bil tudi razlog, da je imel ZIK v letu 2014 
manjši obseg prihodkov. Občina Črnomelj 
je prispevala podoben delež sredstev kot 

v prejšnjih letih, kar je lani prestavljalo 30 % 
vseh ZIK-ovih prihodkov, občini Metlika in 

Semič pa manj kot 2 %. Tržni viri predstavljajo 
4 %, gre predvsem za individualna plačila za 

izobraževalne ali kulturne storitve.

8
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SKRB ZA KAKOVOST
Presojanje in razvijanje kakovosti na ZIK-u 

poteka po modelu Ponudimo odraslim 
kakovostno izobraževanje, ki ga je razvil 

Andragoški center Slovenije.

           

ZIK Črnomelj je že od leta 2005 nosilec 
Zelenega znaka  kakovosti, ki ga na 

Andragoškem centru Slovenije podeljujemo 
izobraževalnim organizacijam, ki dokažejo, da 

sistematično in načrtno skrbijo za kakovost   
svojih storitev. 

To pomeni, da zaposleni, ki so dobro 
usposobljeni za delo na področju kakovosti, 
redno spremljajo zadovoljstvo udeležencev 
izobraževanja in partnerjev, hkrati pa tudi 
razvojne trende v okolju in v stroki. Na tej 
podlagi v izobraževalni proces aktivno in 

inovativno vpeljujejo nove razvojne rešitve. 
Vse z namenom, da bi odrasle, na njim 

primeren način, podprli na njihovi 
izobraževalni poti in pri uresničevanju 

izobraževalnih ciljev, ki so si jih zastavili.

 dr. Tanja Možina, vodja središča
 za kakovost in izobraževanje na ACS

Vodilo zaposlenim pri delu na področju 
kakovosti je listina kakovosti, s katero je 

opredeljena načrtna skrb za presojanje in 
razvijanje kakovosti ZIK.

Aktivnosti v tem letu potekajo zlasti na po-
dročju promocije izobraževanja odraslih in 

spremljanju rezultatov in učinkov
 izobraževanja.

Pomembno vlogo na področju kakovosti ima 
komisija za kakovost ZIK, ki jo sestavljajo 

predstavniki zaposlenih, partnerjev in 
zunanjih sodelavcev.



Razgovor udeležencev ZIK z zunanjimi evalvatorji, 
oktober 2014. 

»Ugotovitve ekspertne 
zunanje evalvacije o podpori, 

ki jo  nudite vašim udeležencem 
izobraževanja kažejo, da postavljate
skrb za posameznega udeleženca v

ospredje, ključnega pomena vam je, da ste 
mu vedno na razpolago.

 Takšen pristop in naravnanost osebja
 vaše izobraževalne organizacije velja

 zelo pohvaliti!«
 (Iz poročila o  ekspertni zunanji evalvaciji, 

november 2014)

Foto: Arhiv ZIK
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IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
ZIK je marca 2015 praznoval 55 let 

organiziranega izobraževanja odraslih 
v Beli krajini. 

Na ZIK-u sem bila vključena v veliko  
izobraževalnih programov. Skoraj sem 

odvisnik od izobraževanj na ZIK-u, saj se 
nenehno izobražujem; znanje zastara in ga

 je treba obnoviti. Lahko samo pohvalim 
kvaliteto programov in strokovnost 

zaposlenih na ZIK-u. Vsi programi so mi prišli 
prav, veliko tega sem se naučila, dobila veliko 

novih idej, spoznala nove ljudi in primere 
dobre prakse, katere bom potrebovala v 

vsakdanjem življenju.
Marija Križman, 

udeleženka 

Celo življenje se učimo, tako ali drugače. Nekaj 
let pred upokojitvijo sem se na tečaju naučila 
prvih angleških besed, zadnji dve zimi pa sem 
obiskovala tečaj angleščine za upokojence v 
organizaciji ZIK Črnomelj. Vesela sem, da se 
družim z ljudmi, s katerimi se sicer ne bi, in 

se trudim naučiti čim več, čeprav dvomim, da 
bom tuji jezik kdaj zares potrebovala. A nikoli 
se ne ve. Dobro je že to, da napisi, naslovi in 
besedila pesmi v angleščini zame niso več le 

skupine črk, ki sem jih včasih samo
 preletela s pogledom. 

Tereza Tomaževič,
udeleženka
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Tako ostajajo nepozabne urice angleščine, 
ki niso bile samo učenje. Tedensko smo se 
srečevali prijatelji, ki smo to ostali tudi v 

počitnicah, na potovanjih in se vsako jesen 
znova vračali na ZIK, da obudimo spomine, si 

povemo, kaj je novega, in z veseljem 
sprejmemo še kakšnega novega člana v 

skupino. Prav vsakega smo veseli, saj 
Belokranjci slovimo po svoji 

gostoljubnosti. 
Pa tudi Angleža nas nista razočarala, 

ravno nasprotno, s svojo neposrednostjo sta 
nam zakonca, ki sta našla svoj dom na Belčjem 

Vrhu, pričarala vzdušje angleškega načina 
življenja kar v mali dvorani Kulturnega doma v 

Črnomlju. 
Marica Ivanušič,

udeleženka

Kaj mi nudi ZIK?
Veliko tega …

Pa ne le meni osebno, tudi moji družinici …
Z … znanje,
Z … zabavo,

I … izobraževanje,
I … igro,

K … kakovost,
K … kino ...

Vendar se tu še ne neha …
Z ZIK-om nam ni nikoli dolgčas. 

Erna Novak Miketič,
udeleženka

Predvajali smo predstavitveni film o ZIK-u z 
naslovom »Skupnostno učenje«, gledališki 

študijski krožek iz Starega trga pri Kolpi pa je 
odrsko uprizoril smešne prigode pri učenju 

odraslih. Film si lahko ogledate 
na spletnem naslovu:

https://www.youtube.com/watch?v=3ToWMg_
fXzI  
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OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE
V program se lahko vpiše vsak, ki je izpolnil 
osnovnošolsko obveznost, ni pa uspešno 
končal osnovnošolskega izobraževanja. 

V ta program se lahko vpišejo tudi odrasli, 
stari več kot 15 let, ki niso izpolnili

 osnovnošolske obveznosti.

Program se izvaja v treh belokranjskih 
občinah: v Črnomlju, Metliki in Semiču, 

pod pogojem, da obstaja zadostno število 
udeležencev.

Za obdobje opismenjevanja od 1. do 4. 
razreda traja izobraževanje dve šolske leti, za 

posamezni razred eno šolsko leto.

Zavod RS za zaposlovanje in Centra za 
socialno delo Črnomelj in Metlika 

spodbujajo brezposelne osebe k vključitvi
 v osnovno šolo za odrasle.

Na ZIK-u v programu OŠ za odrasle poučujem 
že več kot 20 let. Vedno si kot učitelj zadam, da 

udeleženca pripeljem do cilja. To jim tudi 
povem, da bo moje največje plačilo, če bodo 

redno hodili na predavanja, sodelovali pri 
razlagi in se odgovorno pripravljali za 

preverjanja. Potreben je individualen način dela 
in pokazati jim je potrebno, da si vesel 
njihovega napredka, pa če tudi je le-ta 

majhen. Pomemben je cilj, da se udeleženci 
lahko vpišejo v srednješolske programe, ki si jih  

izberejo glede na lastne sposobnosti in 
interese. Poudariti je potrebno, da je 

pomembno timsko delo tako predavateljev, 
razredničarke in udeležencev. Udeleženci 
sčasoma spoznajo, da vztrajnost in trud 

obrodijo sadove in se veselijo.
Alojz Hudelja, učitelj v OŠO

Šolanje je brezplačno, ker ga sofinancira
 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 

šport.



Foto: Arhiv ZIK
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NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA (NPK)

ZIK je vpisan v register izvajalcev postopkov za 
ugotavljanje in potrjevanje 

NPK ROMSKI POMOČNIK/POMOČNICA
in NPK ROMSKI KOORDINATOR /

KOORDINATORICA

Romski pomočniki v šolah opravljajo zelo 
pomembno delo, saj so stalna vez med 

večinsko populacijo otrok, romskimi otroki  in 
starši romskih otrok. Vloga romskih  

koordinatorjev je pomembna pri sodelovanju 
institucij in odraslih Romov. Menim, da zaradi 

navedenega opravlja ZIK na tem področju 
pomembno poslanstvo.

 Silva Jančan, članica komisije
 

Komisija za potrjevanje NPK romski koordinator, 
avgust 2015. 

Sodelovanje med ZIK Črnomelj in Grm Novo 
mesto je potekalo na področju ekološkega 

kmetovalca in zeliščarja, kjer je ZIK Črnomelj 
izvajal izobraževanja, Grm Novo mesto pa je 

udeležencem predstavil možnost pridobivanja 
nacionalnih poklicnih kvalifikacij, ki jih udeleženci 

lahko opravljajo na Grmu. Obe instituciji bosta 
sodelovanje, s ciljem širiti znanje in 

usposobljenost ter posledično zaposlitve 
oziroma samozaposlitve, še okrepili.

Vida Hlebec, ravnateljica kmetijske šole Grm
 in biotehniške gimnazije

V sodelovanju z DSO Črnomelj in  DSO Metlika 
ZIK ponuja 120-urni program priprave na 

preverjanje znanj in spretnosti za pridobitev NPK

SOCIALNI OSKRBOVALEC/
OSKRBOVALKA NA DOMU

Več informacij o NPK: http://www.nrpslo.org ali 
pri svetovalki na sedežu ZIK-a Črnomelj.
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    MOJ KORAK
Program je namenjen osebam, ki si želijo 

pridobiti znanja in veščine za bolj kakovostno, 
aktivno in samostojno življenje.

Program vključuje teme s področja 
komunikacije, medsebojnih odnosov, 

zdravja, vseživljenjskega učenja, 
računalniškega opismenjevanja in 

učinkovitega informiranja.

Naši člani, ki so bili vključeni v projekt UŽU – Moj 
korak, so bili zadovoljni s samo izvedbo projekta 

in z različnimi ponujenimi temami. Sama 
ocenjujem, da so člani Ozare, ki so bili 

vključeni v projekt, pridobili dodatna znanja, 
imeli možnost prvič poskusiti nove stvari, 

najpomembnejše pa je, da so sklenili 
nova  poznanstva.

Karmen Žunič, Vodja Ozarine enote Črnomelj

 IZZIVI PODEŽELJA
Program je namenjen odraslim, ki želijo 

razvijati dejavnosti na podeželju.

Program vključuje znanja s področja 
prepoznavanja razvojnih in zaposlitvenih 

priložnosti na podeželju, značilnosti in 
posebnosti Bele krajine, računalniškega 

opismenjevanja, komunikacije in 
vseživljenjskega učenja. V okviru programa sem 

dobila uporabna znanja s področij trženja 
kmetijskih pridelkov in komunikacije s 
strankami, ki sem jih potrebovala pri 

registraciji dejavnosti na kmetiji. 
Dragica Matkovič, udeleženka v programu

 Programa UŽU-MK in UŽU-IP sta brezplačna 
in obsegata 120 ur. Udeleženci ob zaključku 

pridobijo javnoveljavno potrdilo. 

ZIK Črnomelj ima programa verificirana pri 
Ministrstvu za izobraževanje, znanost in 

šport in vpisana v register zunanjih izvajalcev 
programov aktivne politike zaposlovanja pri 

Zavodu RS za zaposlovanje.



MOST DO IZOBRAZBE
Program je namenjen brezposelnim in tistim, 

ki bi si radi pridobili znanja za večjo 
konkurenčnost na trgu dela.

Program traja 120 ur in vključuje teme s 
področja prepoznavanja možnosti za 
zaposlitev, veščin iskanja zaposlitve, 

komunikacije in medosebnih odnosov, 
vseživljenjskega učenja in računalniškega 

opismenjevanja.

Program je brezplačen. Udeleženci ob 
zaključku pridobijo javnoveljavno potrdilo.

BERIMO IN 
PIŠIMO SKUPAJ

  Program je namenjen staršem otrok, ki 
obiskujejo prvo triletje devetletke in si želijo 
dodatnih spodbud in nasvetov glede pomoči 

otroku pri šolskem delu. 

V programu starši skupaj s svojimi otroki 
izpopolnijo svoje spretnosti branja, pisanja, 

računanja in uporabe računalnika.

Program obsega:
• spoznavanje načinov spodbujanja in 
    motiviranja otroka za šolsko delo,
• razvijanje sodelovalnega učenja,
• razvoj bralne in pisne kulture vseh  
    družinskih članov,
• osnove dobre komunikacije s šolo in 
    drugimi institucijami.

Program traja 50 do 75 ur in je brezplačen.
ZIK Črnomelj ima oba programa verificirana 
pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in 

šport. 

Program UŽU-MI pa je vpisan tudi v register 
zunanjih izvajalcev programov aktivne 
politike zaposlovanja pri Zavodu RS za 

zaposlovanje.
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UCENJE TUJIH JEZIKOV
Na Zavodu za izobraževanje in kulturo 
Črnomelj izvajamo naslednje jezikovne 

programe:
•  javnoveljavne jezikovne programe iz 
     angleškega, nemškega, italijanskega in 
     francoskega jezika*, 
•  tečaje ruskega jezika,
•  tečaje poslovnega jezika,
•  intenzivne jezikovne tečaje,
•  individualno učenje tujega jezika,
•  jezikovne tečaje za otroke in mladostnike.

*Javnoveljavni programi jezikovnega 
 izobraževanja za odrasle so razdeljeni na 

dve ravni in pet stopenj:
•  osnovno raven (tri stopnje),
•  višjo raven (dve stopnji). 

Po vsaki stopnji tečaja udeleženci 
opravljajo interne zaključne preizkuse 

znanja in si pridobijo potrdilo o zaključeni 
stopnji javnoveljavnega programa.

 

Uspešen zaključek tečaja angleščine, Črnomelj, 
april 2015. 

Na tečaj angleščine me je napotil moj 
delodajalec. Zavedamo se, da je za 

konkurenčnost v poslovnem svetu znanje 
jezikov velika prednost. Znanje jezikov je 

koristno in nujno potrebno ne le za 
kakovostno opravljanje mojega dela, 
ampak tudi za mojo osebnostno rast. 

Jožica Grahek, Iskra Semič



Foto:  Nada Babič Ivaniš
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PREVERJANJE ZNANJA TUJIH JEZIKOV
Preverjanje znanja tujih jezikov

po javnoveljavnih programih  se na ZIK-u 
lahko opravlja  iz angleščine, nemščine, 
italijanščine in francoščine. Po uspešno 

opravljenem izpitu dobijo kandidati
 javnoveljavno listino.

V Sloveniji so to edina nacionalna
 javnoveljavna potrdila, s katerimi odrasli 

dokazujemo svoje znanje tujih jezikov. Izpiti so 
pripravljeni v skladu s priporočili Sveta Evrope 

in so primerljivi z drugimi 
mednarodnimi izpiti.

 

Udeleženci jezikovnih tečajev se usposabljajo za  
pridobitev javnoveljavne listine, 

Semič, maj 2015. 

ZIK že od samega začetka izvajanja 
javnoveljavnih izpitov iz tujih jezikov za 

odrasle tvorno sodeluje z Državnim 
izpitnim centrom in je strokoven in 

kakovosten partner. ZIK je pooblaščeni izpitni 
center Državnega izpitnega centra za izvedbo 
zunanjega preverjanja znanja tujih jezikov po 
javnoveljavnih izobraževalnih programih za 

odrasle, njihova sodelavka je članica komisije za 
pripravo izpitov iz nemščine za odrasle,  njihovi 
profesorji tujih jezikov pa se redno udeležujejo 

usposabljanj za pooblaščene izpraševalce. Vloga 
ZIK-a je pri izvedbi zunanjega preverjanja znanja 

tujih jezikov za belokranjsko regijo
 izjemnega pomena. 

Suzana Bitenc Peharc, višja svetovalka za 
zunanje preverjanje znanja, Državni izpitni center

  
Dodatne informacije na spletni strani: 

www.ric.si



Foto:  Nada Babič Ivaniš
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SLOVENSCINA ZA TUJCE
ZIK Črnomelj izvaja priprave in izpite za 

pridobitev javnoveljavne listine o znanju
 slovenskega jezika na osnovni ravni, 

ki je potrebna za pridobitev 
slovenskega državljanstva.

Izpit iz znanja slovenskega jezika na osnovni 
ravni je sestavljen iz štirih  enakovrednih 

delov: trije so pisni (razumevanje govorjenih in 
pisnih besedil ter tvorjenje pisnega besedila), 
eden pa ustni (splošni pogovor, pogovor na

 izbrano temo in igranje vlog).

 

Izpit iz znanja slovenščine, Novo mesto, 
julij 2015. 

Učenje in znanje slovenščine zame pomeni 
odpiranje novih možnosti na poklicni in 

osebni ravni. Organizacija in izvedba izpita iz 
slovenščine na osnovni ravni na ZIK-u  je bila 

izjemno profesionalna in kakovostna. Članice 
izpitne komisije so strokovne in prijazne. 

Najlepša hvala za občutek varnosti
 in sprejetosti.

dr. Marjan Kuzmanoski, Makedonija

ZIK Črnomelj je že dolgoletni sodelavec Centra 
za slovenščino kot drugi in tuji jezik, ki deluje 

na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Naše 
odlično sodelovanje sega že v začetek 90. let, ko 
se je v Sloveniji vzpostavljal sistem preverjanja 
in certificiranja znanja slovenščine kot drugega 

in tujega jezika. Z ZIK-om pa sodelujemo tudi pri 
drugih nacionalnih in mednarodnih projektih in 

moram reči, da je sodelovanje z njimi res 
prijetno, včasih lahko rečem nepogrešljivo. 

dr. Ina Ferbežar, vodja programa, Izpitni
center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

  Dodatne informacije na                   
         spletni strani: 

   www.ff.uni-lj.si/center-sl 



Foto: Arhiv ZIK
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 RACUNALNISKO OPISMENJEVANJE
Brezplačni program računalniškega 

opismenjevanja je namenjen različnim  ciljnim 
skupinam, tako zaposlenim, upokojencem, 

brezposelnim, ne glede na starost 
in izobrazbo.

Poudarek je na uporabi računalnika za potrebe 
informiranja in komunikacije. Za izvajanje 
računalniških usposabljanj ZIK uporablja 

učilnice v belokranjskih šolah in knjižnicah.

Na ZIK rad hodim, ker je zanimivo, še posebej 
delo z računalnikom. Spoznal sem nove 

mentorje, ki so prijazni. Vedno delamo nekaj 
novega, tako sem se  naučil uporabljati 
internet, z računalnikom risati, pisati, 

pošiljati elektronsko pošto.
Ivo Lakner, varovanec VDC Črnomelj

Sem iz generacije, ki ni odraščala z 
računalnikom in si sploh nisem predstavljala, da 

ga bom kdaj uporabljala. Sedaj z zanimanjem 
obiskujem tečaj, da bom lahko pridobila čim več 

uporabnih informacij v zvezi s stvarmi, ki me 
zanimajo v prostem času. To me je tudi 

spodbudilo k nakupu računalnika, ki ga  z 
veseljem uporabljam. 

Marica Klobučar, upokojenka
 

Računalniški tečaj za odrasle, avgust 2015.

S programom Računalniškega opismenjevanja 
za odrasle sem bila zelo zadovoljna, saj sem se 
veliko naučila. Znanja s področja računalništva 
sem omenila tudi sedanjemu delodajalcu, ki je 
bil pozitivno presenečen in vesel delavca, ki bo 

lahko opravljal delo s takšnim znanjem.  
Gabrijela Barbirič, udeleženka
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PROGRAMI USPOSABLJANJA
Območna služba ZRSZ v Novem mestu 
strokovno sodeluje z izvajalci v okolju, 

spremlja potrebe delodajalcev in se nanje 
odziva.

»Bela Krajina se v zadnjih letih srečuje z visoko 
stopnjo brezposelnosti, kar je posledica 

spreminjanja potreb na trgu dela. Da bi se 
brezposelne osebe hitreje in uspešno vključile 
v zaposlitev, je zelo pomembno, da se ves čas 

prilagajajo potrebam in zahtevam trga. Pri 
tem ima zelo pomembno vlogo tudi Zavod za 

izobraževanje in kulturo Črnomelj, ki se ves čas 
trudi, da v lokalnem okolju prepoznava potrebe 

delodajalcev in trga dela. Na podlagi 
ugotovljenih potreb kreirajo in ponujajo 

programe, ki iskalcem zaposlitve nudijo nova 
znanja, veščine in kompetence, s katerimi so 

bolj konkurenčni pri razreševanju
 svoje brezposelnosti.«

Tatjana Muhič, 
direktorica OS ZRSZ NM

ZIK Črnomelj se je v zadnjih treh letih vpisal v 
Register zunanjih izvajalcev aktivnosti 

programov aktivne politike zaposlovanja, ki ga 
vodi Zavod Republike Slovenije za 

zaposlovanje, z dvajsetimi programi 
usposabljanja. Gre za različne vsebine, ki 

nudijo uporabna znanja, praktične izkušnje in 
prispevajo k večji konkurenčnosti 

ljudi na trgu dela. 

V nadaljevanju so programi, ki jih še nismo 
izvajali, ker zanje ni bilo dovolj interesa med 

brezposelnimi osebami. Vsi razen pomočnika 
natakarja so naravnani v priprave na 

opravljanje nacionalne poklicne kvalifikacije 
(NPK): 

• Usposabljanje za pomočnika natakarja
• Predelovalec/predelovalka mesa 

na tradicionalen način
• Predelovalec/predelovalka mleka 

na tradicionalen način
• Čistilec/čistilka prostorov

Določenih programov, ki bi bili zanimivi našim 
brezposelnim, pa žal ni na seznamu ponudbe 

programov ZRSZ za brezplačno izvedbo na 
področju Bele krajine. 



Foto: Nada Babič Ivaniš
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RACUNOVODJA/RACUNOVODKINJA 
ZA MANJŠE DRUŽBE, SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN ZAVODE

Program je namenjen osebam, ki imajo 
končano najmanj srednješolsko izobrazbo. 

Program obsega 120 ur.

Za usposabljanje za delo računovodje sem se 
odločila predvsem iz želje po še večji 

konkurenčnosti na trgu dela. Delodajalci v 
gospodarstvu, kjer želim delati, od nas 

jezikoslovcev običajno pričakujejo več kot samo 
golo odlično znanje tujega jezika. Na zelo dobro 

organiziranem usposabljanju na ZIK-u sem dobila 
sliko, kako poteka delo računovodje, ogromno 
uporabnih in konkretnih znanj, ki jih bom lahko 
koristila tako v vlogi računovodkinje, kot tudi v 

vsakdanjem življenju.  
Mateja Avbar, udeleženka

OSNOVE POLAGANJA KERAMICNIH OBLOG
Program je namenjen osebam, ki imajo končano 
osnovno šolo. Program usposablja za zaključna 
dela s področja gradbeništva, ki udeležencem 

omogočajo zaposlitev oziroma samozaposlitev.
Program obsega 160 ur.

V program keramičar sem se prijavila kot iskalka 
prve zaposlitve. Odločila sem se, da se preizkusim 

v tem (stereotipno) moškem poklicu. Všeč mi 
je bilo predvsem to, da smo k delu pristopili kot 

skupina, pa tudi kot posamezniki. Naučila sem se 
marsikaj novega in ugotovila, da sta pri polaganju 
keramike bolj kot moč pomembni natančnost in 
strpnost. Udeleženci smo med sabo razvili dobro 
delovno vzdušje in prijetno počutje. Ponosna sem 
na svoje končne izdelke in veselim se priložnosti, 

ko bom lahko naučeno prenesla v svoje zasebno in 
poslovno življenje.

Marina Dražetić, udeleženka

 

Udeleženka je med usposabljanjem izdelala 
avtoportret iz keramičnih oblog, junij 2015.  

 



Foto: Arhiv ZIK
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ZIK Črnomelj izvaja različne programe priprav na NPK.  

ZELISCAR/ZELISCARKA
Program je namenjen osebam, ki si želijo 

pridobiti znanja o gojenju in prepoznavanju 
zelišč, nabiranju zelišč v naravi, pripravi 

tradicionalnih pripravkov iz zelišč in trženju.

Skupaj smo opravili dobro delo: to je 
kvalitetno izobraževanje z raznovrstnimi 

predavatelji, poudarek je bil na praktičnem delu. 
Udeleženci so izkazali veliko predhodnega znanja 
in zavzetosti za pridobivanje novih znanj. Povezali 

so se in si izmenjali svoje izkušnje. To je dobra 
osnova za razvoj zeliščarstva v Beli krajini.

Mag. Nataša Ferant, mentorica

 

Urejanje zeliščnega vrta, april 2015. 

Za usposabljanje sem se odločila, ker v  prostem 
času izdelujem naravno kozmetiko, gojim sivko in 

nekatera zelišča. Izobraževanje je bilo zelo 
zanimivo in poučno, pomagali so nam, nas 

usmerjali in nam svetovali. Živimo v neokrnjeni 
naravi Bele krajine in  imamo vse možnosti za 

gojenje zelišč na ekološki način. Tukaj vidim velik 
potencial v prihodnosti.

Alenka Kukman, udeleženka

PREDELOVALEC/PREDELOVALKA SADJA
 NA TRADICIONALEN NACIN

Program je namenjen osebam, ki si želijo 
pridobiti znanja o predelavi sadja v sok, 

sadno vino, kis, žganje, suho sadje, 
marmelade in džeme na tradicionalen

 način ter trženju le-tega.

Program obsega 110 ur.

“Mentorstvo v programu mi je bilo v osebno 
zadovoljstvo, saj je dober občutek, ko lahko 

ljudem v lokalnem okolju pomagaš pri 
pridobivanju znanj in izkušenj na poti 

do zaposlitve.”
Zvonko Žagar, mentor 



Foto: Mojca Frankovič
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Delo v skupini brezposelnih predstavlja izziv in 
zanimivo izkušnjo, saj gre za udeležence, ki imajo 

različne življenjske izkušnje in so motivirani za 
delo. Svoja znanja prenašajo v skupinsko delo, 

zato v  takšnem sodelovanju lahko pridobimo vsi.
Janez Gačnik, mentor 

Praktično usposabljanje udeležencev na Turistični 
kmetiji Žagar v Damlju, april 2015.  

EKOLOŠKI KMETOVALEC/KMETOVALKA
Program je namenjen osebam, ki se želijo 

usposobiti za dela na področju ekološkega 
kmetijstva in trženja pridelkov.

Program obsega 110 ur.

 
Strokovna ekskurzija ob zaključku programov, 

maj 2015. 

Udeležba v programu Ekološki kmetovalec, ki 
ga je v letošnjem letu odlično organiziral ZIK 

Črnomelj, mi je pomenila zanimivo, predvsem pa 
koristno izkušnjo za nadaljnjo poslovno pot. 

Zagovarjam namreč stališče, da se vse življenje 
učimo in  pridobivamo nova znanja ter izkušnje. 

Nataša Štajdohar Derganc, 
udeleženka

ZIK Črnomelj je s programi priprav na NPK 
vpisan v register zunanjih izvajalcev aktivnosti 

programov aktivne politike zaposlovanja na 
Zavodu RS za zaposlovanje.  
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TURISTICNI VODNIK
ZIK je razvil novi 120-urni program Turistični 
vodnik turističnega območja Bele krajine, ki 
so ga sprejele vse tri belokranjske občine.

Soavtorji programa so domači strokovnjaki 
različnih strok. 

Izobraževanje lokalnih vodnikov Bele 
krajine je eden od pomembnih dejavnikov pri 

razvoju turizma. Zelo pomembno je, da so 
poglavitne zanimivosti Bele krajine 

kakovostno predstavljene, za kar pa
 lahko poskrbi samo dobro izobražen 

oziroma izurjen vodnik. S predstavitvijo 
destinacije vodnik pripomore tudi k 

odločitvi obiskovalca, ali se bo v 
predstavljene kraje še vrnil ali ne.

Lidija Balkovec, RIC Bela krajina

V program se lahko vključijo osebe, 
ki imajo:

   •  končano najmanj peto raven izobrazbe
   •  pridobljeno znanje enega svetovnega
        jezika za stopnjo najmanj pete ravni 
        izobrazbe

Usposabljanje, ki bo predvsem praktično 
naravnano, obsega tri module:

    •  Vodenje turistov in organizacija dela
    •  Sporazumevanje s turisti
    •  Spoznavanje Bele krajine

 

Ogled Krajinskega parka Lahinja, maj 2014. 

 

Foto: Mojca Frankovič
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PROGRAMI ZA RAZVOJ PODJETNIŠTVA
Belokranjci imamo registrirano manjše število 
podjetij v primerjavi s slovenskim povprečjem, 
sploh v primerjavi z razvitejšimi občinami. Na 

podlagi tega podatka ugotavljamo, da je 
potrebno pri ljudeh še bolj spodbujati in razvijati 
kompetenco podjetnosti in samoiniciativnosti. 

ZIK ponuja programe za razvoj podjetništva, ki 
so namenjeni predvsem brezposelnim, ki iščejo 

svoje poslovne priložnosti. Izhajamo iz 
predpostavke, da ljudje znajo odlično nekaj 
narediti, niso pa najbolj vešči pri trženju in 

prodaji svojega izdelka ali storitve.

Program PONUDNIK TRADICIONALNIH 
IZDELKOV, PRIDELKOV IN STORITEV je kot 

naročen za vse ljudi, ki želijo uspešno tržiti svoje 
izdelke, se povezovati z drugimi ponudniki in 

uriti poslovne in komunikacijske veščine. 

V zimskem času sem na Zavodu za izobraževanje 
in kulturo Črnomelj obiskovala program 

Ponudnik tradicionalnih izdelkov, pridelkov in 
storitev. Program je bil zame dobra odskočna 

deska v samostojno podjetje, ki sem ga v tistem 
času že načrtovala. V programu, ki je bil zelo 

strokovno in praktično zastavljen, sem pridobila 
mnoga manjkajoča znanja, izkušnje, odpravila 
mnoge dileme in dobila odgovore na mnoga 
vprašanja. Konec koncev so se mi razblinili še 

zadnji strahovi. Med obiskovanjem programa so 
se mi porodile tudi mnoge nove ideje, ki jih zdaj 

s pridom že uresničujem. Priporočam odlično 
zasnovane programe Zavoda za izobraževanje in 

kulturo Črnomelj!
Bernarda Kump, udeleženka

Krajši dvodnevni programi, ki se nanašajo na 
vsebine iz osnov podjetništva, socialnega 

podjetništva, trženja in priprave poslovnega 
načrta, so namenjeni pridobivanju temeljnih 

informacij in predstavljajo uvod v bolj 
poglobljeno usposabljanje za 

bodoče podjetnike.
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Družabnik/družabnica 
za starejše osebe 

in
Oblikovalka tekstilnih izdelkov 

z elementi tradicionalne tekstilne dediscine

Sta programa usposabljanja, ki sta nastala
kot odgovor na visoko stopnjo brezposelnosti 

v Beli krajini in v Prekmurju. Oba programa 
ponujata širše možnosti 

(samo) zaposlovanja, tako na področju 
družabništva in sorodnih storitev za starejše 

ljudi, kot tudi ohranjanje belokranjske kulturne 
in tekstilne dediščine. 

. Foto: Arhiv Zik
Izvedba programa za družabnike v DSO 

Novo mesto, oktober 2013.

. Foto: Arhiv Zik
Izvedba programa za oblikovalke, maj 2014.

Predstavitev programov z naslovom
 Priložnosti so!

si lahko ogledate na spletnem naslovu:
https://www.youtube.com/

watch?v=gqd8B5ZU9Ic 
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28

   UNIVERZA ZA TRETJE 
 ŽIVLJENJSKO OBDOBJE 

V šolskem letu 2015/2016 bodo za člane UTŽO
potekale delavnice in predavanja s področja 

zdravja, gibanja, kulturne dediščine, 
likovnega ustvarjanja, ročnih spretnosti, učenja 

tujih jezikov in računalništva v različnih krajih 
Bele krajine. 

 
Izdelovanje jubilejnih čestitk v DU Metlika s 

prostovoljko, likovno pedagoginjo Ajdo Skrbinšek, 
februar 2015. 

DU Metlika že več let uspešno sodeluje z ZIK 
Črnomelj. Veseli smo sodelovanja, saj članom tako 

ponujamo pestro paleto izobraževalnih 
možnosti. Zaradi vključenosti v računalniške 

tečaje si je večina članov že pridobila ustrezna 
znanja, zaradi katerih jim obvestil več ni potrebno 

pošiljati po navadni pošti. To je za društvo
 velika pridobitev.

Jadranka Vlah, predsednica društva

 

Izdelovanje okraskov s kvačkanjem, december 2014.

Že od nekdaj rada svoje znanje in izkušnje delim 
z drugimi. S tem se sama izpopolnjujem in vesela 

sem, če iz delavnic udeleženke odhajajo 
zadovoljne, ker so se nekaj novega naučile. 

Je pa to tudi prijetno druženje.
Vera Jakša, članica UTŽO  in prostovoljka

Programe sofinancira 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
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      ŠTUDIJSKI KROŽKI
V študijskih krožkih se srečujejo odrasli, ki 

se želijo učiti drug od drugega in si izmenjati 
izkušnje.  

 
Vključite se lahko v brezplačne

 študijske  krožke:

• Uporabnost zelišč
• Pozabljene belokranjske besede

• Zgodbe iz naših krajev
• Belokranjski motivi na vezenini

• Otroške igre
• Medgeneracijski vrt
• Belokranjsko kolo

Študijski krožek Uskoška dediščina Bele krajine je 
Žumberčanom kot potomcem nekdanjih Uskokov 
omogočil predstavitev svojih korenin, tradicije in 

običajev. Širši krog ljudi pa se je lahko seznanil tudi 
z dejavnostjo Društva Žumberčanov in prijateljev 

Žumberka Metlika, kjer zadnjih deset let 
negujemo tradicijo Žumberka skozi glasbeno 

dejavnost mlade in starejše tamburaške skupine, 
preko lastnega časopisa Žumberački izvor ter 
v zadnjih letih s folklorno skupino ohranjamo 

glasbeno in plesno izročilo ter bogastvo v oblačilni 
kulturi s pestro narodno nošo. 

Branka Klarič, 
udeleženka študijskega krožka

 

Razstava in predstavitev študijskega krožka 
Družinsko drevo v času Jurjevanja, junij 2015. 

Programe sofinancira 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 
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IZOBRAŽEVANJE ZA UDELEŽENCE 
S POSEBNIMI POTREBAMI

Udeleženci s posebnimi potrebami  se 
vključujejo v različne programe s področij 

ohranjanja kulturne dediščine, učenja angleščine 
in računalništva ter sodelujejo pri delavnicah 

medgeneracijskega učenja.

Sožitje – društvo za pomoč osebam z motnjami 
v duševnem razvoju za Belo krajino že vrsto let 
sodeluje z ZIK-om. Sodelovanje je za naše člane 

zelo pomembno, saj  pozitivno vpliva na njihovo 
večjo družbeno vključenost in kakovost življenja. 

Zelo radi se udeležujejo v računalniškega 
izobraževanja, saj jim omogoča večjo 

dostopnost do informacij.
 Helena Domitrovič, Sožitje

 
Naučimo se, kako skrbeti za živali skozi pravljico, 

maj 2015. 

Našim varovancem, ki so vključeni v folklorno 
skupino VDC Črnomelj,  sodelovanje z ZIK-om 

veliko pomeni. Ponosni so na svoje plese v 
folklornih kostumih, na vse večji izbor plesov, ki jih 
uči mentor z ZIK-a, katerega z veseljem pričakujejo 
in sprejmejo medse. S svojim plesnim znanjem se 

predstavljajo širši javnosti in radi sodelujejo 
na prireditvah v vseh treh  belokranjskih občinah 

in po Sloveniji. 
Tatjana Vidmar, mentorica FS VDC Črnomelj

Programe sofinancira Občina Črnomelj.
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IZOBRAŽEVANJE ZA ROME
ZIK Črnomelj ponuja Romom različne oblike 

informiranja, svetovanja in izobraževanja.

V sodelovanju z romskimi društvi 
in predstavniki strokovne javnosti 

ZIK ugotavlja izobraževalne potrebe Romov, 
jim prilagaja ponudbo programov in ustvarja 

pogoje za pridobivanje takšnih znanj, 
ki bodo prispevala k boljši kakovosti življenja 

in  njihovemu večjemu zaposlovanju. 

Pri sodelovanju z ZIK-om imam večletne dobre 
izkušnje. Bila sem udeleženka izobraževanja, 

mentorica in zaposlena kot javna delavka. 
Ocenjujem, da ima  ZIK za romsko 

populacijo pozitivno in pomembno vlogo, 
predvsem zaradi odprtosti in dostopnosti 

izobraževanja. Zelo pohvalno je, da programi 
in delavnice za romske starše in otroke 

potekajo na terenu, v romskih naseljih. Sami 
imamo možnost predlagati in izbirati vsebine, 

ki so za nas zanimive in uporabne. Vedno lahko 
dobimo tudi strokovni nasvet iz kateregakoli 

področja, ki je pomembno za naše 
kakovostno življenje.

Terezija Poljaković, Kanižarica
       

Likovno ustvarjanje ob pravljici v romskem 
naselju Kanižarica. 

Programe sofinancira Občina Črnomelj.
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ŠOLA ZA STARŠE 
IN OTROKE

ZIK Crnomelj ponuja različne programe za 
starše in otroke, ki omogočajo pridobivanje 
znanj s področja razvoja in vzgoje otrok, 
o pomenu zdrave prehrane in gibanja ter 

omogočajo kakovostno preživljanje prostega 
časa skupaj s svojimi otroki.

V šolskem letu 2015/2016 bomo organizirali:
•Začetni in nadaljevalni tečaj rolanja 
 •Telovadimo skupaj z našimi otroki

• posamezna predavanja in delavnice

 

Zaključek programa Telovadimo skupaj z našimi 
otroki, april 2015. 

Program Telovadimo skupaj z našimi otroki sva 
obiskovali s hčerko Tio. Skozi igro smo spoznali 

veliko različnih oblik gibanj in iger, se 
medgeneracijsko družili na zdrav in zabaven 
način ter tako prijetno preživeli del prostega 
časa. Program je zelo zanimiv tako za otroke, 

kot tudi starše.
Mag. Maja Šimec, udeleženka

 

Poslikava unikatnih majic, maj 2015. 

Za prostovoljstvo pri izvedbi učne delavnice sem 
se odločila, ker sama v tem zelo uživam in sem 
hotela deliti svoje znanje tudi z drugimi. Prav 
tako se mi zdi poslikava majic super ideja za 

druženje s svojimi otroki. Največja nagrada pa je 
veselje otrok, ko je unikatna majica izdelana.

Irena Miketič, prostovoljka

Programe sofinancira Občina Črnomelj.  
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RAZGIBAJMO TELO IN BOGATIMO DUHA
ZIK Črnomelj v različnih krajih Bele krajine 
izvaja programe, ki spodbujajo gibanje in 

prispevajo k večji skrbi za zdravje in dobro 
počutje.

V šolskem letu 2015/2016 vabimo k 
vpisu v programe: 

• Telovadba za zdravje 
• Pilates

• Nordijska hoja
• Refleksna masaža stopal
• Uporaba zdravilnih zelišč 

• Vodeni pohodi

  

Telovadba za zdravje, oktober 2014. 

V programu Telovadba za zdravje se število 
udeleženk vsako leto zvišuje, kar pomeni, da se 
zvišuje ozaveščenost o pomembnosti gibanja za 

lastno zdravje in dobro počutje.
Jasna Juranič, mentorica

  

Zaključek prve izvedbe programa Telovadba za 
zdravje v Starem trgu s pohodom ob Kolpi, junij 2015. 

V Starem trgu ob Kolpi smo imeli v letu 2014/15 
prvič organizirano Telovadbo za zdravje. V 
vsakodnevni naglici pozabljamo na pomen 

gibanja za zdravje, zato je takšna organizirana 
oblika izredno dobrodošla. Lepo je, da narediš 

nekaj dobrega za sebe, za svojo dušo, poleg 
tega pa nam veliko pomeni druženje.

Renata Butala, predsednica  
Sveta KS Stari trg ob Kolpi

Programe sofinancirajo občine Črnomelj, 
Metlika in Semič.
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 UCENJE ZA BOJ 
 PROTI REVSCINI

Learning to Tackle Poverty (LTP) je dveletni  
projekt v okviru akcije Grundtvig Učna 

partnerstva 2013.

Koordinator projekta je NIACE, nacionalna 
organizacija, ki spodbuja učenje odraslih v 
Angliji in Walesu. Poleg ZIK-a  v projektu 
sodelujejo še partnerske organizacije s 

področja izobraževanja odraslih iz Češke, 
Finske, Litve, Madžarske, Nizozemske in 

Švice.  Namen mednarodnega učnega 
partnerstva je izmenjava idej in primerov 

dobre prakse o vplivu izobraževanja odraslih 
na osebni razvoj prebivalcev območij, ki so 

gospodarsko manj razvita in z visoko 
stopnjo brezposelnosti.

Partnerstvo  razvija nove  ustvarjalne 
strategije za vključevanje odraslih v 

vseživljenjsko učenje  in izboljšuje že 
obstoječe promocijske aktivnosti na

tem področju. 

Udeleženci partnerskega srečanja v 
Sloveniji smo se veliko naučili in smo 

prepričani, da bomo ideje in pozitivne izkušnje 
lahko prenesli na Nizozemsko. Najbolj bi rad 

poudaril, da je bil program brezhibno 
načrtovan in izpeljan. Bil sem udelaženec 

številnih mednarodnih srečanj, ampak tole v 
Beli krajini je bilo zagotovo najboljše!

Henk Hijink, Learn for Life, Nizozemska

 

Udeleženci srečanja projektnih partnerjev v Sloveniji 
so se nam pridružili na kulturni prireditvi v okviru 

Parade učenja,  maj 2015. 

Projekt sofinancirata:
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SVETILNIKI IN POSTAJE 
NA POTI DO ITAKE

V projektu gre za partnersko sodelovanje 
organizacij za izobraževanje odraslih iz petih 

evropskih držav: Grčije, Hrvaške, Portugalske, 
Slovenije in Španije. Glavni cilj projekta je s 
pomočjo filma in filmske kulture uresničiti 
prizadevanja, da bi izobraževanje odraslih 

postalo privlačnejše, povečati kakovost 
izobraževanja, razviti nove pristope, ki bi 

pomagali preprečiti osip in socialno izključenost 
ranljivih ciljnih skupin. Osnovni poudarek je na 

temi migracije in zaposlovanja.

ZIK je zanesljiv in strokoven partner. Izbrali smo ga 
na podlagi priporočila Veleposlaništva 

Republike Slovenije v Madridu. 
Jesús Montero Sánchez, 

koordinator projekta, Galicija

 Galicijski mediji so poročali o uspešnem 
partnerskem srečanju v Noi, maj 2015.

Prisrčna hvala za vašo gostoljubnost in izredno 
bogat ter  poučen program, ki ste ga pripravili za 

nas v okviru hrvaško-slovenske bilateralne 
mobilnosti. Navdušeni smo nad sodelovanjem z 

vašim timom!
Vesna Živković, 

nacionalna koordinatorica projekta, Hrvaška

 

Udeleženci slovensko hrvaškega bilateralnega 
srečanja, julij 2015. 

Projekt poteka v okviru 
Erasmus + operacije KA2 - Sodelovanje in

 inovacije na področju izmenjave dobrih praks.



Foto: Mojca Frankovič

Foto: Mojca Frankovič

36

CENTER MEDGENERACIJSKEGA UCENJA 
ZIK Črnomelj je v lokalnem okolju prepoznal 

veliko potrebo po organiziranem in ciljno 
usmerjenjem medgeneracijskem učenju, zato  

je leta 2013 ustanovil Center 
medgeneracijskega učenja Bela krajina.

Center temelji na partnerskem sodelovanju 
organizacij, društev in posameznikov.

V šolskem letu 2015/2016 bomo najmanj 
enkrat mesečno organizirali vsebinsko pestre 

dogodke, ki bodo ob učenju in druženju 
povezovali različne generacije.

  

Vrtnarimo skupaj z našimi otroki, marec 2015. 

Zelo vesela sem, da so na ZIK-u letos 
organizirali veliko delavnic tudi za najmlajše. 

Največje navdušenje so moji trije fantje 
pokazali na delavnici “Vrtnarimo skupaj z 

našimi otroki”, kjer so dobili voljo in 
zanimanje za vrtnarjenje. 

Mateja Pršlja, udeleženka

 
Učna delavnica Bogat je otrok, 

ki ima babico in dedka, januar 2015. 

Delavnica me je obogatila za prijeten občutek 
prispevka k zakladnici izkušenj različnih generacij.

Tanja Ravnjak, mentorica

Dejavnost Centra sofinancirajo: 
občine Črnomelj, Metlika in Semič.
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TEDEN VSEZIVLJENSKEGA UCENJA
Belokranjci smo prepoznali potrebo po 

usmerjenem vseživljenjskem učenju, saj se 
vsako letu projektu TVU pridruži vse več 

organizacij, društev in posameznikov.

ZIK Črnomelj bo v vlogi koordinatorja TVU na 
območju Bele krajine tudi v letu 2016.

21. TVU bo potekal od 16. do 22. 5. 2016.

Vabimo vas k soustvarjanju TVU 2016, saj je to 
priložnost, da svojo dejavnost promovirate in 

se predstavite širši javnosti. V TVU lahko 
vključite predstavitvene, izobraževalne, 
informativno-svetovalne, družabne ali 

kulturne aktivnosti in dogodke, ki so za 
udeležence brezplačne.

 
Nacionalno odprtje 20. TVU in podelitev priznanj 

dobitnikom v Črnomlju, maj 2015.

Meniva, da je pomembno za vse nas, da 
nadaljujemo z učenjem skozi življenje. Vedno 
se lahko kaj novega naučimo, ne glede na to, 

koliko smo stari. Sodelovanje z ZIK Črnomelj je 
za naju pomembna učna izkušnja in prispevek 

k bogatitvi dejavnosti zavoda.
Gill in Dennis Wraight, Angleža in 

Belokranjca, dobitnika priznanja ACS Slovenije

Dodatne informacije na spletnih straneh 
www.zik-crnomelj.eu in www.acs.si. 

Projekt sofinancirajo: 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 

šport in občine Črnomelj, Metlika in Semič.
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PARADA UCENJA
V Beli krajini smo imeli v letu 2015 prvič Parado 

učenja, ki je namenjena promociji 
vseživljenjskega učenja. Parada je povezala 
preko petdeset organizacij, javnih zavodov, 
društev in podjetij ter številne posameznike 

prostovoljce, to je mlade srednješolce, 
brezposelne in starejše. Lokalno okolje se je 

povezalo in medsebojno sodelovalo. 

V čast in veselje mi je, da sem bila članica 
organizacijskega odbora Parade učenja – 
enkratnega in edinstvenega dogodka v 

Črnomlju 15. maja letos (2015), katerega rdeča 
nit je bilo povezovanje, izobraževanje, 

podjetništvo, ohranjanje kulturne dediščine, 
medgeneracijsko učenje ... 

Ljudska knjižnica Metlika z ZIK-om sodeluje že 
vrsto let, predvsem na področju izobraževanja 
in svetovanja. V tem času smo izvedli številna 
predavanja, delavnice, tečaje, ki so bili dobro 

sprejeti in obiskani. Med udeleženci, 
predavatelji in vsemi sodelujočimi so se 
spletle močne prijateljske vezi. Skupaj 

skrbimo za to, da je znanje dostopno vsem in na 
vsakem koraku.  Naj bo tako tudi v bodoče!

Marta Strahinič, 
Ljudska knjižnica Metlika

Razstavljalci na stojich so simbolizirali 
povezanost in sodelovanje v okolju, maj 2015.
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ZIK Črnomelj je pomemben ponudnik in  
povezovalni člen celotne Bele krajine na 

področju znanja, izobraževanja in druženja za 
vse generacije.  S svojo strokovno  ponudbo in 

kakovostno izvedbo dogodkov v 
sodelovanju s Kulturnim centrom Semič 

približujemo vsebine domačim ljudem v obliki 
izobraževanj, delavnic, posvetov, razstav. 

Vsebine so času in ljudem prilagojene do takšne 
mere, da gredo “življenju naproti”, torej  

prizadevanju uresničevanja ciljev 
posameznika in družbe.

Irena Plut, 
Kulturni center Semič

Pregovor pravi: „V slogi je moč“, danes pa bi 
rekli – v povezovanju. To velja še posebej na 

področju manjših lokalnih skupnosti, kjer 
različni ljudje skupaj ustvarjamo lepoto bivanja, 

sodelovanja in napredka posameznika in 
skupnosti. Skupno sodelovanje prinaša 

napredek in željo po spoznavanju in 
izobraževanju, iz česar začne majhno 

postajati veliko, lokalna skupnost pa nosilka 
močnih medosebnih odnosov in rasti. Brez 

povezovanja smo še v tako čudovitih projektih 
izgubljeni posamezniki.  Zato je parada učenja 

uspela, ker smo bili na lokalnem nivoju 
povezani, premagali smo vreme in dokazali, da 
skupaj lahko naredimo velike stvari. Tudi to je 

vseživljenjsko učenje.
Peter Kokotec, 

črnomaljski župnik

Ples v dežju nam je privabil nasmeh na obraz in 
igrivost v gibanju, maj 2015. 

Projekt sofinancirajo: 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

in občine Črnomelj, Metlika in Semič.



40

SVETOVANJE IN INFORMIRANJE
V okviru projekta Svetovanje za odrasle 

2015 poteka na ZIK-u svetovanje o:
• možnostih izobraževanja in usposabljanja 

za pridobitev poklica,
• programih in delavnicah neformalnega 

izobraževanja,
• premagovanju učnih težav,

• načrtovanju in spremljanju izobraževanja,
• veščinah iskanja zaposlitve

Svetovanje je namenjeno predvsem ranljivim 
ciljnim skupinam oziroma osebam z 

dokončano največ štiriletno srednjo šolo.

Pričakovani rezultati svetovanja so, da se 
udeleženci vključijo v različne oblike

 izobraževanja ali pridobijo certifikate s 
področja tujih jezikov in računalništva, lahko 

pa svetovanje vodi tudi v zaposlitev.

Današnji tempo življenja zahteva neprestano 
izobraževanje, kar je pomembno tudi za 
člane naše zbornice. Skupaj z ZIK-om jih 

informiramo o možnostih  izobraževanja 
in jim svetujemo na področju učenja tujih 

jezikov, saj ta znanja potrebujejo pri svojem 
delu s tujino.

 Tatjana Aupič, Območna obrtno-podjetniška
zbornica Črnomelj

Partnerji v projektu so:
• Zavod RS za zaposlovanje

• CIK Trebnje
• Gospodarska zbornica Dolenjske 

in Bele krajine
• Območna obrtno-podjetniška 

zbornica Črnomelj
• Mladinski center BIT

Projekt sofinancirata: 
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VREDNOTENJE NEFORMALNO 
PRIDOBLJENEGA ZNANJA

ZIK Črnomelj ponuja odraslim v Beli krajini 
raznovrstno svetovalno podporo za 

izobraževanje in učenje ter tudi ovrednotenje že 
pridobljenega znanja in izkušenj. Pri tem sledi 

nacionalnim usmeritvam stroke in sistemu 
izobraževanja odraslih.  Na Andragoškem 

centru Slovenije, osrednji nacionalni organizaciji 
za razvoj izobraževanja odraslih, spremljamo 
njihovo delo in jih podpiramo na njihovi poti. 

Odraslim Bele krajine priporočamo, da 
izkoristijo tako svetovanje, kot tudi 

ovrednotenje že pridobljenega znanja, ki lahko 
odpira nove poti v zaposlovanju, v nadaljnjem 
izobraževanju ali uresničevanju drugih ciljev v 

osebnem življenju.
Mag. Tanja Vilič Klenovšek, vodja Središča 

za svetovanje in vrednotenje, ACS

Vključeni v postopek si pridobijo mnenja o 
svojem znanju, izdelajo si svojo zbirno mapo 

ali elektronski portfolijo, kjer so predstavljene 
delovne izkušnje in izobraževalna pot.

Veliko znanja in spretnosti  pridobimo v 
življenju, česar se pogosto niti ne zavedamo. 
Skozi vrednotenje neformalno pridobljenega 

znanja naredimo razmislek o tem, se začnemo 
bolj ceniti in zaupati v svoje sposobnosti. 

Majda Grgić, udeleženka

Svetovanje udeleženki o možnostih vključitve v 
izobraževanje, avgust 2015.

Svetovanje in vrednotenje neformalnih znanj 
se izvaja enkrat mesečno tudi v Krajevni 

knjižnici Semič in Ljudski knjižnici Metlika.

Projekt sofinancirajo: 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

in občine Črnomelj, Metlika in Semič.



Foto: arhiv ZIK

Foto: arhiv ZIK

42

 SREDISCE ZA 
SAMOSTOJNO UCENJE (SSU)
ZIK ponuja odraslim prostor namenjen učenju, ki 

je opremljen z računalniki in učnim gradivom.

Učenje v SSU ima številne prednosti, saj si lahko 
uporabniki samostojno izbirajo vsebino in čas 

učenja, ritem in način pa prilagodijo svojim 
interesom in zmožnostim.

ZIK redno obiskujem že 3 leta. Obiskovanje tečajev 
in SSU-ja me je povrnilo v življenje. V SSU-ju so mi 
mentorice učne pomoči vedno na voljo, da skupaj 
razrešimo vse moje računalniške težave in težave 

pri angleščini. Vse pohvale! 
Branko Ritmanič, uporabnik SSU

 

Samostojno učenje odraslih s pomočjo računalnika in 
različnih gradiv, julij 2014. 

Uporaba SSU je brezplačna.
Projekt sofinancira  Ministrstvo

 za izobraževanje, znanost  in šport.

UCNA POMOC
Učno pomoč izvajajo mentorji učne pomoči, ki 

so zaposleni preko javnih del. Poteka
 individualno ali skupinsko in je namenjena 

udeležencem izobraževanja odraslih.

 

Učna pomoč v Središču za samostojno učenje, 
avgust 2015. 

Pri učni pomoči imam priložnost, da se na 
sproščen način ob pomoči mentorice pripravljam 
na izpite. Mentorica me spodbuja in usmerja pri 
učenju, snov pa mi razloži na enostaven način. Z 

učno pomočjo gre vse lažje. 
Katja Štefanc, udeleženka učne pomoči

Javna dela sofinancira 
Zavod RS za zaposlovanje.
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KULTURA
ZIK se ponaša s prepletanjem svojih dveh 

dejavnosti, z izobraževanjem odraslih in kulturo, 
zato je pred desetletji tudi nastal slogan 
»Izobraževanje in kultura z roko v roki«. 

ZIK se je na področju kulturniške dejavnosti 
usmeril predvsem na kino in spodbujanje 

ustvarjalnosti mladih na različnih področjih, tj. 
glasbenem, literarnem, filmskem in likovnem. 

Ponaša se tudi s spodbujanjem gledališke 
dejavnosti in z gledališko skupino, ki nosi 

njegovo ime. 

ZIK se je aktivno vključil v javno razpravo s 
podajanjem predlogov pri sprejemanju resolucije 

o nacionalnem programu za kulturo, podal je 
mnenje glede sprememb kulturniškega zakona, 

sodeloval je pri iskanju rešitev za boljše 
prostorske pogoje za izvajanje kulture.

Zaključuje se leto praznovanj 2014-2015. ZIK je 
slavnostno obeležil 70 let  prvega slovenskega 

kinematografa na osvobojenem ozemlju in 70 let 
slovenskega narodnega gledališča na 

osvobojenem ozemlju. 

V kinu smo pripravili tri belokranjsko obarvana 
filmska dogodka s projekcijami starih filmov in 
predstavitvijo spletne razstave o partizanskem 

gledališču.

Gledališče je praznovalo s štirimi predstavami: 
prva je bila premiera domače gledališke skupine, 

ki so ji sledile še tri predstave treh slovenskih 
narodnih gledališč iz Nove Gorice, Maribora in 

Ljubljane. Dve komediji sta bili namenjeni odrasli 
publiki, ena predstava je bila za otroke. 

Filmske in gledališke predstave so bile poklon 
zgodovinskim dogodkom, zato so bile za 1.160 

obiskovalcev brezplačne. 



KINO CRNOMELJ
 

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj - 
Kino Črnomelj je v mesecu februarju 2015 izvedel 

digitalizacijo kinematografa in zamenjavo 
filmskega platna.

          

Nov digitalni kinoprojektor v preurejeni kinokabini, 
marec 2015.

Kino Črnomelj je prostor z bogato filmsko 
zgodovino, ki je vedno sledil novostim na 

področju filmske umetnosti in tehničnemu 
razvoju na področju predvajanja filmov. 

Danes imamo v mestu digitaliziran kinematograf   
s kakovostno in raznovrstno filmsko ponudbo. 

Ponuja  organizirane programe za filmsko vzgojo 
mladih in Filmski abonma za starejše ljubitelje 

filma. Kulturni dom je tudi prostor za 
organizacijo različnih drugih dogodkov.  

Dodatne informacije na spletni strani:
www.zik-crnomelj.eu in Facebook.

Projekt digitalizacije Kina Črnomelj sta 
sofinancirala Občina Črnomelj in 

Slovenski filmski center, Javna agencija. 

Foto: Marija Miketič
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Foto: Arhiv ZIK
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ART KINO MREŽA
Kino Črnomelj se je  leta 2010 včlanil v Art kino 

mrežo Slovenije. Ta združuje 25 mestnih 
kinematografov iz vse Slovenije, ki prikazujejo 

kakovostne domače, evropske in svetovne filme 
ter izvajajo programe filmske vzgoje.

ZIK Črnomelj je kot član Art kino mreže Slovenije 
sodeloval v Nacionalnem filmsko-vzgojnem 
programu v šolskem letu 2014/2015. Znanje, 

izkušnje in prizadevanja zaposlenih, poznavanje 
vzgojno–izobraževalnih ustanov v regiji in vpetost 

zavoda v širše kulturno okolje so bistveno 
pripomogli k uspešni realizaciji nacionalnega 

programa. S svojim delovanjem širijo dostop do 
filmske vzgoje v krajih, kjer otroci in mladi poprej 
te ponudbe (še) niso bili deležni. Na ta način ZIK 
Črnomelj presega krajevne meje in pomembno 

doprinaša k razvoju filmske vzgoje v celotni regiji.
Živa Jurančič, vodja projekta

 

Filmska vzgoja v okviru projekta za belokranjske vrtce 
in šole, april 2015. 

V letu 2014 je Kino Črnomelj postal 
enakopravni član mednarodne mreže 

Europa Cinemas, ki trenutno združuje 3197
 kinematografov v 673 mestih v 68 

državah sveta.

Namen združenja je popularizacija 
kakovostnega evropskega filma in filmska 

vzgoja mladih.

Projekt sofinancira Ministrstvo za kulturo.
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SLOVENSKI FILM KOT OGLEDALO CASA
 

Slovenski film od nekdaj nastaja v prostoru, ki 
ni naklonjen sedmi umetnosti. Pravih zatočišč 

za film tu skorajda ni. Ustvarjalci z bogatimi 
filmskimi izkušnjami se malokje počutijo tako 

zaželeni kot na SFKOČ-u v Črnomlju. Naši, 
slovenski filmi so zrcalo naše družbe, naši filmski 

junaki so ogledalo nas samih. Zavest o tem
 uspešno ohranja izvirni projekt Slovenski film 
kot ogledalo časa – tradicionalni dogodek, ki 

vrača veljavo filmskemu spominu in 
njegovim snovalcem.

Janez Lapajne, režiser

Projekt poteka do decembra 2015.
Junija 2015 smo izvedli prvi tematski večer:
• Filmski zapisi o Jurjevanju skozi zgodovino.

 Foto: Arhiv ZIK
Prvi tematski večer, junij 2015.

Do konca projekta bomo izvedli še dva:
• Projekcija filma Po poti slovenske državnosti 

z delavnicami in
• Projekcija filma Tistega lepega dne.

Pri pripravi dogodkov bomo sodelovali z 
nacionalnimi filmskimi institucijami: 

Slovenskim filmskim arhivom 
in RTV Slovenija.

Projekt podpirata Slovenski filmski center, 
javna agencija in Občina Črnomelj.



Foto: arhiv ZIK
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FILMSKI TABOR KOLPA
 
Projekt, ki spodbuja filmsko ustvarjalnost mladih 

in vzgaja na filmskem področju.

Srednješolci, ki jih zanima film, se ustvarjalno 
družijo s slovenskimi filmskimi strokovnjaki in 

pridobivajo kakovostne filmske izkušnje.

Filmski tabor Kolpa je v osmih letih 
filmsko izobraževal preko 150 mladih iz Slovenije 
in tujine, ki so pod mentorstvom strokovnjakov s 
filmskega področja ustvarili okrog 20 filmov. Filmi 
so bili posneti v vseh treh belokranjskih občinah. 
Tako pred kamero kot za kamero je poleg mladih 

udeležencev tabora pri nastajanju in snemanju 
filmov z radovednostjo, veseljem in veliko 

pripravljenostjo sodelovalo veliko 
domačinov in domačink različnih generacij. 
Rezultat filmskega tabora Kolpa za domače 
okolje so ustvarjeni igrani, dokumentarni in 

animirani filmi, ki so bogat prispevek k zgodovini 
Bele krajine, saj pripovedujejo o njej. Pozitivni 

medijski odzivi o taboru  v lokalnih in 
najvplivnejših slovenskih medijih pa prikazujejo 

Belo krajino ne samo v njeni lepoti, ampak tudi v 
kulturi in  izobraževanju. Vse skupaj pa je 

najboljša popotnica za turizem.
Maja Weiss, filmska režiserka

Filmski tabor Kolpa 2016 bo potekal v Črnomlju 
in belokranjski okolici konec junija. 

 
Ekipa delavnice Igrani film je z mentorjem Martinom 

Turkom snemala ob reki Kolpi,  junij 2015. 

Nastala dela Filmskih taborov Kolpa ter dodatne 
informacije najdete na: www.zik-crnomelj.eu in 

www.filmskitaborkolpa.si

Projekt sofinancirata Slovenski filmski center, 
javna agencija, in Občina Črnomelj.



Foto: Andrej Jakljevič
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GLAS MLADIH
 
je glasbeni festival s 37-letno tradicijo. Namenjen 

je neuveljavljenim pevcem, glasbenim 
skupinam in povezovalcem programa od 

10 do 30 let starosti.

Glas mladih je zelo pomembno tekmovanje 
na državni ravni, saj se na njem rojevajo nove 
zvezde, ki potem praviloma zmagujejo tudi na 

vseslovenskih resničnostnih šovih ter festivalih, na 
največjih državnih tekmovanjih. Je zibelka novih 
slovenskih glasbenih generacij. Hvala Črnomlju 

za pogum, vztrajnost in predanost. Brez vas bi bil 
slovenski glasbeni prostor veliko bolj siromašen! 

Hvaležna sem, da sem že nekaj let del tega 
velikega projekta.

Alenka Gotar, 
članica strokovne komisije

GLAS MLADIH 2015 bo 21. novembra
v Kulturnem domu Črnomelj.

 
Žiga Lakner iz Idrije je postal zmagovalec Glasa 
mladih 2014 v kategoriji pevcev od 15 do 30 let 

starosti. Nagrado mu je podelila nekdanja 
zmagovalka in danes uveljavljena pevka, članica 

Perpetuum Jazzile, Aleksandra Lamut, 
november 2014. 

Glas mladih veliko pripomore k sami promociji 
Bele krajine, saj zadnja leta privablja tudi vse 

več pevcev, glasbenikov iz drugih regij Slovenije. 
Festival nudi zelo dobro priložnost za predstavitev 

mladih neuveljavljenih pevcev, skupin, ki imajo v 
današnjem času zelo malo možnosti da se 
predstavijo. Meni osebno je bil Glas mladih 

odskočna deska za naprej, od takrat sem se začel s 
petjem ukvarjati profesionalno.

Gašper Mihelič, 
glasbenik in nekdanji zmagovalec Glasa mladih

Več fotografij in informacij: www.zik-crnomelj.eu

Projekt sofinancira Občina Črnomelj



Foto: Tomislav Urh
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ZUPANCICEVA FRULICA 

je uveljavljen literarni natečaj za mlade pesnike 
ter deklamatorje, v katerem sodeluje preko sto 

slovenskih šol.

Čas, ko prispe pošiljka novih pesmi mladih 
pesnikov, ki se potegujejo za Župančičevo frulico, 
je vsako leto eden izmed mojih najljubših. Takrat 
vem, da se bom za nekaj dni lahko sprostil in se 

neobremenjeno prepustil prebiranju poezije, 
ki je avtentična, izhaja iz življenjske izkušnje, in kar 
je zelo pomembno, zagotavlja tudi dobršno mero 

smeha. Kot literarni kritik, ki redno spremlja 
produkcijo starejših avtorjev, vedno znova 

ugotavljam, da je prednost mladih v tem, da se 
ne trudijo biti za vsako ceno všečni in v skladu s 

kalupi trenutnih literarnih trendov ter da poezije 
še ne jemljejo preresno. Pogosto je zanje poezija 
predvsem izvorna besedna igra. V vseh teh letih 
smo odkrili precej nadarjenih mladih avtorjev in 

če bodo tisti, ki bodo ustvarjali naprej, ohranili to 
igrivost, si lahko obetajo dober odziv pri bralcih.

Igor Divjak, član strokovne komisije

 26. srečanje najboljših osnovnošolskih in 
srednješolskih pesnikov ter osnovnošolskih 

deklamatorjev 

ŽUPANČIČEVA FRULICA 2016 
bo sredi junija v Vinici.

 

Gostujoči pesnik 25. Župančičeve frulice je bil Andrej 
Rozman – Roza, ki je najboljšemu deklamatorju 

(Matevž Demšar iz OŠ Alojzija Šuštarja Ljubljana) 
predal pastirski rog, junij 2015. 

   
Več fotografij in informacij: www.zik-crnomelj.eu 

Projekt sofinancira Občina Črnomelj



Foto: arhiv ZIK
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MEDNARODNA KIPARSKA 
KOLONIJA MLADIH 
je projekt, ki ga ZIK organizira v sodelovanju z 

OŠ Loka Črnomelj in je namenjen likovno 
nadarjenim učencem zadnje triade osnovnih 
šol. Gre za eno največjih tovrstnih kolonij za 

mlade v Sloveniji.

Kolonija postaja tradicionalna, vendar je vsaka 
posebej drugačna, z veliko udeleženci, ki 

neutrudno ustvarjajo vedno nove skulpture. 
Mladi kiparji uspejo v novem ustvarjalnem 

okolju doseči to, da so zgled vsem, ki 
spremljajo njihovo delo. Zgledi pa vlečejo tudi 

tiste, ki spremljamo kolonijo od vsega začetka. 
Mednarodna kiparska kolonija mladih Črnomelj 

je na dobrem glasu, 
dober glas pa seže v deveto vas.

Jožef Vrščaj, 
član strokovne komisije

9. Mednarodna kiparska kolonija 
mladih Črnomelj bo potekala 
na OŠ Loka v februarju 2016. 

Udeleženci iz Slovenije in bližnjih držav bodo 
ustvarjali v različnih kiparskih delavnicah.

Džina Fortun je svojo kiparsko stvaritev z naslovom 
»Človeški jajceleg« postala skupna zmagovalka 8. 

kolonije, februar 2015. 
 

Več fotografij in informacij: 
www.zik-crnomelj.eu in 

www.os-loka-crnomelj.si

Projekt sofinancira Občina Črnomelj.



Foto: Tomislav Urh
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GLEDALIŠKA SKUPINA ZIK
Gledališka skupina ZIK Črnomelj je z 

osemnajstimi uspešnimi sezonami postala 
polnoletna in bo tudi vnaprej poskušala 

zadovoljiti ljubitelje odrske ustvarjalnosti. 
Cilji skupine ostajajo dobre predstave, izvedba 

poletnih gledaliških šol in drugih projektov, 
s čimer prispevajo h kakovostnemu razvoju 

gledališke kulture v svojem okolju.
 

Lastna gledališka skupina je za kraj vitalna 
dodana vrednost,  ki ima in bo vedno 

imela poseben čar. Ljudem ponuja možnost za 
kulturno udejstvovanje, ustvarjalnost, 

izobraževanje, druženje in  srečanja ob novi 
predstavi.  Gledališke igre nas bogatijo, 

razveseljujejo,  žalostijo in na prefinjen način 
učijo, kako si moramo včasih poenostaviti  
življenje . Gledališka dejavnost je postala v 

Črnomlju del vsakdanjika.
Mojca Breznik, 

predsednica GS ZIK Črnomelj

Konec leta 2015 pripravljajo premiero nove 
komedije. 

Ekipa Gledališke skupine ZIK Črnomelj ob premieri 
predstave Spustite me pod kovter, oktober 2014. 

Več informacij na spletni strani: www.gs-zik.si



Foto: arhiv ZIK
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BELOKRANJSKA PLESNA HIŠA 

Plesna hiša je plesna delavnica ob živi glasbeni 
spremljavi godcev.

Plesne hiše med ljudmi širijo vedenje o ljudski 
glasbi in plesu, prispevajo k razvoju plesnosti, 
nudijo kakovostno zabavo in prijetno druženje. 

Glavni namen plesne hiše je učenje in ponovna 
popularizacija slovenskega ljudskega plesa.

Belokranjska plesna hiša daje poudarek učenju 
belokranjskega ljudskega plesa. Veseli me, da si 
bom skupaj z otrokoma lahko tudi letos nekaj 

decembrskih večerov popestrila s 
spoznavanjem in plesanjem naših ljudskih 

plesov v prijetnem vzdušju Belokranjske plesne 
hiše. Le-to v mislih vedno povežem s pestro 

družbo vseh generacij, ki nam je skupno to, da 
imamo radi belokranjske plese in želimo, da ti 

živijo tudi v današnjem času. Ker pri tem 
talent sploh ni pomemben, se lahko prav 

vsakdo preizkusi v plesu na odru naše 
kinodvorane in se ob spretnem vodenju 

izkušenega mentorja prepusti zvokom žive 
glasbe izpod prstov odličnih tamburašev. 

Nataša Planinc, udeleženka

Organizirali jo bomo ob decembrskih 
torkovih večerih v Kulturnem domu 

Črnomelj.
 

Na belokranjski plesni hiši se belokranjskega 
ljudskega plesa učijo različne generacije, 

december 2014. 

Projekt sofinancira Občina Črnomelj



PLESNI TECAJI
Vabimo k vpisu v plesne tečaje:

Argentinski tango – začetni
Družabni plesi – začetni

Družabni plesi – nadaljevalni

Plesni tečaji bodo potekali enkrat tedensko
od 13. oktobra do 1. decembra 2015.

Dan in ura: 
torek med 18.00 in 19.30 ali 19.30 in 21.00

Srečanja: 
8 srečanj po 90 minut

Kraj: 
Kulturni dom Črnomelj

Mentor: 
Bor Pantič, 

plesni učitelj in koreograf, 
nekdanji reprezentant Plesne zveze Slovenije

 Zadovoljni udeleženci tečaja družabnih plesov, 
marec 2015.

Evidenčne prijave sprejemamo na e-naslovu:
kulturni.dom@zik-crnomelj.si

Več informacij: www.zik-crnomelj.eu 
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Foto: arhiv ZIK



Foto: arhiv ZIK

54

DOBRODELNA PRIREDITEV

Gre za tradicionalno dobrodelno prireditev, ki 
jo od leta 2008 organiziramo v spomin na Jasno 

Šeruga Muren.

Zbrana sredstva so namenjena skupinam in 
društvom, ki pomoč resnično potrebujejo. Tako 

smo doslej z Dobrodelno prireditvijo Jasna 
pomagali: Društvu onkoloških bolnikov 

Slovenije – skupini za samopomoč Črnomelj, 
Skupnosti TAV iz Starega trga ob Kolpi, Združen-

ju bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo – 
klubu Zeleni Jurij Črnomelj, Skupini za samo-
pomoč žensk z rakom dojke Črnomelj, Ozari 

Slovenija – enoti Črnomelj in Društvu za zaščito 
živali Bele krajine.

Dobrodelna prireditev Jasna je poleg finančnih 
sredstev veliko pripomogla k prepoznavnosti 

Društva za zaščito živali Bela krajina v lokalnem 
okolju. Vsi nastopajoči in gledalci pa so nam bili v 

potrditev in podporo našemu delovanju. Še 
enkrat hvala ZIK-u in vsem, ki so pripomogli k 

izvedbi prireditve.
Ivo Ivičič, član 

Društva za zaščito živali Bela krajina

Dobrodelna prireditev Jasna 2016 bo konec 
januarja v Kulturnem domu Črnomelj.

Dobrodelna prireditev je namenjena predstavitvi 
domačih ustavarjalcev na področju kulture,

 januar 2015. 

Projekt sofinancira Občina Črnomelj.



   TEDEN OTROKA
V sodelovanju z belokranjskimi šolami 

pripravljamo niz dogodkov ob Tednu otroka. 
 

Lutkovni krožek OŠ Loka Črnomelj se je 
predstavil z igro Zvezdica zaspanka, 

oktober 2014. 

NOVOLETNI DIRENDAJ
 Novoletni direndaj je tradicionalni sklop 

dogodkov v Kulturnem domu Črnomelj, ki 
kulturno obogatijo decembrske dni.

Izdelovanje novoletnih bunkic v KC Semič, 
december 2014. 

Na Zavodu za izobraževanje 
in kulturo Črnomelj organiziramo poleg 

projektov, ki so plod lastne ustvarjalnosti,
tudi gostovanja različnih umetnikov, 
profesionalnih in ljubiteljskih skupin.

Foto: arhiv ZIK

Foto: Mojca Frankovič
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POVABILO  K PROSTOVOLJSTVU
Dobrodošli prostovoljci in prostovoljke v 
programih Univerza za tretje življenjsko 

obdobje, Center medgeneracijskega učenja
 in Šola za starše!

Vaša znanja in izkušnje lahko delite z drugimi. 
Tako bogatite sebe, druge in prispevate

 k skupnostnemu učenju. 

Postanite prostovoljec/prostovoljka
 na ZIK-u!

Priporočila vam bodo koristila pri iskanju 
zaposlitve ali pri lažji izbiri študija oziroma 

bodočega poklica.

PRIJAVA V IZOBRAŽEVALNE IN
 KULTURNE PROGRAME

V ZIK-ove programe se lahko prijavite:
• Osebno v pisarni ZIK

• Po telefonu 07/ 30 61 390, 30 61 392
• Preko e-pošte: info@zik-crnomelj.si 

• Na ZIK-ovi spletni strani: 
www.zik-crnomelj.eu
• Preko Facebooka

Prizadevamo si, da bi bilo čim več ljudi v 
lokalnem okolju obveščenih o izobraževalni 

in kulturni ponudbi naše organizacije.

Če želite biti med njimi tudi vi, 
pokličite nas, pišite nam!
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