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Vsak čas je pravi čas

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj (ZIK)
se ponaša s svojo preteklostjo, saj na temeljih
tradicije ustvarja sedanjost in gradi prihodnost.
Spoštljivo gleda na dosežke predhodnikov, ki so
vtkali v zgodovino zavoda svoje znanje, izkušnje in
vnemo za vedno boljše. Prispevek vseh je stalnost
in trdnost organizacije, ki vzbuja zaupanje, saj se
nenehno odziva na izobraževalne potrebe v okolju
in se jim prilagaja. Tako je vsak od nas prispeval
svoj kamenček v mozaiku časa, ki je naklonjen
nenehni rasti. Na podlagi izkušenj vseh, ki so
soustvarjali ZIK, pridobivamo nove zamisli, iščemo drugačne rešitve in vnašamo nove
pristope.

Pri obvladovanju prihodnjih izzivov imamo odločilno vlogo ljudje in naše zmožnosti. Na
ZIK-u smo si enotni, da smo ravno ljudje, udeleženci, zaposleni in partnerji, najbolj
pomembni. Ko je ZIK določal področja delovanja, v katerih se loči od drugih, po katerih je
prepoznaven in vodilen, je dal prednost razvoju socialnih programov, namenjenih
marginalnim in ranljivim skupinam. Za to je bilo potrebno soglasje vseh zaposlenih, kajti
ob strokovnem znanju potrebujemo veliko osebnostnih lastnosti, ki podpirajo takšno
delovanje. V tem duhu ZIK spodbuja v javnosti pozitiven odnos do drugačnosti, strpnost do
drugih kultur in drugačnih ljudi, vzajemno spoštovanje in razvijanje medsebojnega
sodelovanja.

V teh naporih ZIK-u pomagajo in ga podpirajo partnerji v okolju, ki so pomemben člen
razvoja izobraževalnih programov in projektov za ranljive skupine. Ravno usklajeno
delovanje vseh zainteresiranih ustanov in institucij v okolju spodbuja vključevanje
pripadnikov ranljivih skupin v okolje in družbeno življenje. Brez skupnih moči in združene
energije ne bi bilo toliko odraslih vključenih v izobraževanje, usposabljanje in učenje, še
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posebej ne tistih, ki so nekje na svoji poti obstali in niso vedeli, kako in kam naprej.

ZIK je ves čas svojega delovanja skrbel za kakovost v izobraževanju odraslih, kar mu je
omogočilo obstoj, v smislu vživljanja v potrebe okolja, spremljanja in uvajanja novosti,
usklajevanja različnih pogledov in interesov ter nenehne skrbi za izboljšave. Ustvaril je
celovit pogled na kulturo organizacije in skladno prepletal različne aktivnosti, ki vodijo k
skupnemu cilju – pridobivanju novih uporabnih znanj. V tem kontekstu ZIK jasno vidi svoj
cilj – kakovost dela na vseh področjih delovanja, s poudarkom na zadovoljstvu zaposlenih,
udeležencev, učiteljev in partnerjev.

Prihodnost zavoda za izobraževanje in kulturo bo podvržena nenehnemu ugotavljanju in
zadovoljevanju izobraževalnih potreb v okolju, prilagajanju družbenim spremembam in
ohranjanju vsega tistega, kar daje organizaciji ugled v okolju.

mag. Nada Žagar,
direktorica Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj
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Ob 50-letnici organiziranega izobraževanja odraslih v Beli krajini

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj je osrednja
belokranjska institucija, ki skrbi za izobraževanje odraslih. V svojih
letih delovanja si je pridobil veliko izkušenj, pa tudi zaupanja s
strani uporabnikov izobraževalnih programov, saj so le-ti pri
svojem delu dosegali in še dosegajo zavidljive rezultate, kar je tudi
pohvala zavodu za njegov trud.

Pomen izobraževanja je v današnjem času večji kot kdajkoli prej,
saj z znanjem, ki ga imamo danes, brez dodatnega izobraževanja
jutri ne bomo več konkurenčni. In prav zato je vseživljenjsko
izobraževanje, ki temelji na ideji, da znanje ni enkrat za vselej dana vrednota, temveč je
proces, ki se mora nadaljevati skozi vse življenje, tako pomembno. Znanje je namenjeno
vsem in vsakomur, ki se rad uči in svoje znanje prenaša in uporablja v vsakdanjem
življenju, doma in na delovnem mestu.

Izobrazba posameznika je tudi močno povezana z družbenim vrednotenjem izobraževanja
in ima pomembno vlogo pri razvitosti posamezne družbe, zato ima Zavod za izobraževanje
in kulturo Črnomelj v belokranjskem prostoru pomembno vlogo.

Zaposlenim na ZIK-u želim, da bi svoje poslanstvo opravili kar najboljše in uresničili
zastavljeno vizijo, vsem uporabnikom njihovih storitev pa, da bi svoje pridobljeno znanje
uspešno uporabili v vsakdanjem življenju.

Andrej Fabjan,
župan Občine Črnomelj
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Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj že 50 let opravlja pomembno
andragoško delo

Za priložnost in praznik je pomembno povedati več,
kot to uspemo opaziti v vsakdanu, v množici nalog
in dogodkov, ki vsak na svoj način in s svojega
zornega kota pripomorejo k razvoju kulture učenja
in različnih načinov izobraževanja odraslih v
Sloveniji, k uresničevanju vseživljenjskega učenja
in uresničevanju zastavljenih ciljev na tem
področju, tako na lokalni kot na nacionalni ravni.

Kot javna organizacije za izobraževanje odraslih se s svojo tradicijo delovanja, ki je že od
samega začetka vpeta v lokalno okolje, ponaša kot fleksibilna, razvojno naravnana
institucija, ki s svojo programsko zasnovo, dejavnostmi, kadrovsko in materialno
infrastrukturo predstavlja pomembno lokalno kulturno in andragoško središče.

Sprehod po zgodovini razvoja javnih organizacij za izobraževanje odraslih - ljudskih
univerz, med katere sodi tudi ZIK Črnomelj, kaže, da so tudi v drugih evropskih državah
tovrstne organizacije nastajale že v sredini 19. stoletja, v državah nekdanje Avstro-Ogrske
pa ob koncu 19. stoletja. Na območju Slovenije sta prvi dve predhodnici današnjih ljudskih
univerz nastali leta 1922. Takrat so bile to edine oblike združevanja prizadevanj in
izvajanja učenja in izobraževanja odraslih, kjer so skrbeli za prosvetljevanje in
organizacijo različnih poučnih predavanj za odrasle. Tako je ostalo kar do poznih 50. let
preteklega stoletja, ko na območju Slovenije beležimo več kot 70 takih organizacij, ki so
delovale pod okriljem kulturno-umetniških ali kulturno-prosvetnih društev ali pa celo
samostojno. Konec 50. let pa je dozorela ideja o bolj organiziranem delovanju
izobraževanja odraslih in razvoju andragoške misli in prakse pri nas. Temeljna namera je

ZIK Črnomelj je zaznamoval del zgodovine



bila v bolj sistematičnem zagotavljanju strokovne, programske, organizacijske,
andragoške, metodološke osnove v praksi izobraževanja odraslih na lokalni ravni. Ta naj se
ustrezno odziva na potrebe ljudi po učenju in izobraževanju v lokalnem okolju ter
zagotavlja čim bolj raznoliko ponudbo učenja in izobraževanja, oblik, metod in tehnik
učenja. Rezultat teh prizadevanj je bila tudi ustanovitev Zveze delavskih in ljudskih
univerz Slovenije, ki prav na ravni povezovanja lokalnih andragoških središč v Sloveniji
skupna prizadevanja sistemskega urejanja področja izobraževanja odraslih uveljavlja na
nacionalni ravni še danes.

Ob tej priložnosti ni moč zaobiti dejstva, da je bilo delo in delovanje ZIK Črnomelj v vseh
50. letih zaznamovano z različnimi obdobji družbenopolitičnih in ekonomskih razmer, ki
so v posameznih obdobjih vplivale tudi na večjo ali manjšo stabilnost delovanja in
programske zasnove. Kot druge javne organizacije za izobraževanje odraslih – ljudske
univerze – ima ZIK Črnomelj status javne organizacije, ustanovljene od lokalne skupnosti.

Z vstopom v Evropsko unijo je Slovenija prevzela tudi odgovornost za uresničevanje
skupnih evropskih razvojnih ciljev. Večino držav članic le-ti postavljajo pred precej
izzivov, kot so staranje prebivalstva, nagla menjava narave trga, hitro spreminjanje in
razvijanje informacijske in druge tehnologije ipd. Proces globalizacije povzroča stalno in
pogosto nepredvidljivo spreminjanje pogojev dela in življenja. Prav ti razlogi pogojujejo
uvajanje in zagotavljanje takih pogojev za učenje, še posebej odraslim, da odstranimo čim
več ovir, posebej pa tistim, ki so prikrajšani in imajo težji dostop do virov učenja in
izobraževanja. S kakovostnimi programi, z novimi pristopi in metodami dela,
vrednotenjem že usvojenega znanja, predvsem pa z ustreznim seznanjanjem o možnostih,
ki so na voljo, lahko ljudske univerze dosegajo naše skupne nacionalne cilje. Zato je
njihova vloga pri razvoju lokalne skupnosti in tudi pri razvoju vse družbe tako pomembna
in nepogrešljiva. Na Ministrstvu za šolstvo in šport tudi v okviru projektov in iz sredstev
Evropskega socialnega sklada financiramo izvajanje različnih projektov. ZIK Črnomelj v
okviru teh v zadnjih letih sodeluje kot partner ali nosilec v projektih strokovnega

Pomen dela in dejavnosti ZIK Črnomelj, ki ga prepoznavamo na nacionalnem nivoju

13



spopolnjevanja strokovnih delavcev, razvoja partnerstev na področju izobraževanja
odraslih, razvijanja svetovanja na področju izobraževanja odraslih, razvoja kakovosti in na
več drugih področjih.

Ob vsem tem je potrebno poudariti, da je manj stabilen položaj organizacij za
izobraževanje odraslih, ki delujejo na lokalni ravni, predvsem z vidika razmerij statusa
javnega in ustreznega financiranja tovrstnih organizacij v nacionalnem sistemu vzgoje in
izobraževanja, posledica različnih vzrokov iz preteklosti. Na Ministrstvu za šolstvo se tega
dejstva močno zavedamo, pri čemer bo naša namera usmerjanje politike izobraževanja
odraslih k stabilizaciji sistema, ki bo zagotavljal čim boljše rezultate na področju na
nacionalni ravni in s ciljem urejanja izvajanja kakovostnih programov in programske
strukture v izobraževanju odraslih v Sloveniji.

ZIK Črnomelj danes izvaja tudi programe, ki jih Ministrstvo za šolstvo in šport uvršča med
nacionalne prioritete in jih v izvedbenem delu tudi (so)financira. Gre predvsem za
programe temeljnega opismenjevanja in pridobivanja temeljnih spretnosti, različne
infrastrukturne dejavnosti v izobraževanju odraslih, s katerimi skrbi za ustrezno podporo
izvajanja izobraževanja odraslih: informiranje in svetovanje odraslim, kako, kje in na
kakšen način se lahko učijo ali vključijo v različne programe za izobraževanje, za
pridobitev višje stopnje izobrazbe oziroma za pridobitev ustreznega znanja za boljšo
zaposljivost, osebni razvoj in rast, programe za prosti čas in usvajanje znanja iz
tradicionalnih obrti, lepih umetnosti idr.; samostojno učenje; študijske krožke za različne
ciljne skupine; skrb za promocijo vseživljenjskega učenja vse leto, posebej pa v času
vsakoletnih nacionalnih prireditev.

Ob tej priložnosti je pomembno dodati, da je ZIK Črnomelj v prihodnost usmerjena
organizacija, ki sledi konceptu nadaljnjega razvoja lokalnega andragoškega središča in
zagotavlja visoko kakovostno celostno ponudbo na področju izobraževanja odraslih in
uresničevanja koncepta vseživljenjskega učenja. Vsem, ki stopijo skozi njihova vrata, pa

ZIK Črnomelj čestitamo za pomemben jubilej
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pomagajo z vso strokovnostjo, da je njihovo vključevanje v učne in izobraževalne oblike
laže, bolj prijazno in usmerjeno v uspešno doseganje dobrih rezultatov pri usvajanju
kakršnegakoli znanja. Bogata ponudba programov in dejavnosti, ki jih zagotavlja odraslim
na območju Bele krajine, jo postavlja ob bok drugim sodobnim organizacijam
izobraževanja odraslih v Sloveniji. Ustrezna zasnovanost vizije in poslanstva, ki ga ta
organizacija uresničuje, se kaže v povezovanju njenih strokovnjakov v različne strokovne
delovne skupine na nacionalni ravni, vodenju projektov v nacionalnem okviru, njihovo
povezovanje in strokovni razvoj pa segajo čez meje Slovenije. Pomembna znanja in
usposobljenosti zaposlenih za oblikovanje kakovostno zasnovane programske ponudbe
ZIK Črnomelj so plod sistematičnega in večdesetletnega vztrajnega delovanja in
uspešnega povezovanja z lokalno skupnostjo in drugimi partnerji.

Za polstoletni jubilej v imenu Ministrstva za šolstvo in šport z vsem spoštovanjem čestitam
vodstvu, sodelavcem, zunanjim sodelavcem, udeležencem, partnerjem in vsem, ki ste in še
danes kakorkoli sodelujete z ZIK Črnomelj pri uresničevanju pomembnega poslanstva –

delitvi in širjenju znanja. Ostanite uspešni in postanite še boljši za vse naslednje jubileje, ki
se jih boste, kot tega, s ponosom spominjali.

Ema Perme,
vodja Sektorja za izobraževanje odraslih

Ministrstvo za šolstvo in šport
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ZIK Črnomelj – partnerska ustanova ACS pri razvijanju kulture učenja

Včasih mislimo, da je izobraževanje odraslih
mogoče razvijati le v velikih urbanih okoljih, kjer
je več ljudi, kapitala in drugih možnosti, pa tudi
izobraževalnih potreb. Dejavnosti Zavoda za
izobraževanje in kulturo Črnomelj pa dokazujejo,
da vztrajnost in zmožnost partnerskega
sodelovanja odpirata vrata izobraževanja in učenja
v vseh okoljih. Prav oni so v Belo Krajino med
prvimi v Sloveniji pripeljali različne nove oblike
formalnega in neformalnega izobraževanja

oziroma učenja odraslih. Tu velja še posebej omeniti kakovostno implementacijo
programov, ki jih je razvil Andragoški center Slovenije, predvsem študijske krožke
(izvajajo jih vse od leta 1993), pod njihovo streho že vrsto let deluje Središče za samostojno
učenje, izvajajo programe usposabljanja za življenjsko uspešnost, vse od ustanovitve
(1997) pa sooblikujejo tudi v festival učenja, TVU, ki ga vsako leto obogatijo z zanimivimi
dogodki, namenjenimi ozaveščanju javnosti o pomenu kulture učenja. V okviru Tedna
vseživljenjskega učenja je še posebej dragocena njihova vloga koordinatorja, saj
pritegnejo med izvajalce TVU veliko število partnerjev. Tako lahko s ponudbo prireditev
nagovorijo vsakogar, ki je vsaj malo radoveden oziroma vedoželjen.

Uspešno izvajajo tudi druge razvojne programe, snujejo programe usposabljanj za
uspešnejše vključevanje Romov in oseb s posebnimi potrebami v izobraževanje,
sodelujejo v projektih, namenjenih razvoju podeželja, s svojo izobraževalno ponudbo pa
nenehno sledijo potrebam lokalnega okolja, še posebej gospodarstva. ZIK svojo
izobraževalno ponudbo redno objavlja v .
Njihova ponudba je bogata in vsebinsko raznolika.

Ne le snovanje izobraževalnih programov, tudi uspešno sodelovanje v raziskovalnih
projektih je ena izmed odlik Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj in njegove

Pregledu ponudbe izobraževanja odraslih
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direktorice, mag. Nade Žagar. Na Andragoškem centru Slovenije smo še posebej veseli
njihovega vlaganja v razvoj izobraževanja, namenjenega ranljivim ciljnim skupinam –

brezposelnim, posameznikom s posebnimi potrebami, starejšim in Romom. Pri tem
upoštevajo pomembne vidike kakovosti, kot so ugotavljanje značilnosti udeležencev in
njihovih izobraževalnih potreb ter zagotavljanje ustrezne učne pomoči in svetovanja.
Potrebam ciljnih skupin se znajo približati tudi z izbiro zahtevnejših pristopov, saj
izobraževanje pogosto poteka na terenu, v romskih naseljih, po vaseh ali pri družinah, v
njihovem domačem okolju. Zaradi tega sta bila prav Zavod za izobraževanje in kulturo
Črnomelj ter njegova direktorica, mag. Nada Žagar, leta 2007 med prvimi dobitniki
priznanjAndragoškega centra Slovenije za razvijanje kakovosti v izobraževanju odraslih.
Sami pravijo, da prav spremljanje in izboljševanje kakovosti v organizaciji predstavlja
povezovalni element vizije zavoda, ker le kakovostno izobraževanje zagotavlja uporabnost
znanj in zadovoljstvo udeležencev. Veliko pozornost posvečajo vlaganju v znanje
strokovnih sodelavcev in učiteljev ter zagotavljanju pogojev za njihovo delo. Povedo še, da
je skrb za kakovost postala še bolj sistematična in načrtna, ko so se leta 2003 vključili v
projekt Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje. Od takrat deluje tudi skupina za
kakovost, ki načrtuje in skrbi za udejanjanje akcijskih načrtov razvoja kakovosti. Od leta
2004 so nosilci zelenega znaka POKI, ki ga podeljuje Andragoški center Slovenije, leto
2006 pa pomeni nov mejnik, saj so z vključitvijo v projekt Svetovalci za kakovost v lastni
organizaciji vzpostavili mesto svetovalke za kakovost izobraževanja odraslih.

To, kar Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj najbolj opredeljuje, pa je zavezanost
zaposlenih skupnim vrednotam izobraževalne organizacije in močna povezanost z
lokalnim okoljem. Pripadnost, strokovnost, odprtost do okolja, povezovanje in strpnost do
drugačnosti zanje niso zgolj vrednote, zapisane na papirju, pač pa jih ob svojem delu ves
čas udejanjajo. S svojim zgledom nas nagovarjajo, da se večje strpnosti, sodelovanja in
sobivanja z drugačnostjo učimo tudi sami.

mag. Andrej Sotošek,
direktor Andragoškega centra Slovenije
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Iskrene čestitke ob 50-letnici delovanja ZIK Črnomelj z željo po uspešnem
nadaljnjem delu pri izobraževanju odraslih iz Bele krajine

Pomemben utrip in življenje občine daje dovolj
velika demografska struktura, to je poseljenost
prebivalstva. V občini si lahko zastavimo predvsem
takšne cilje, za dosego katerih imamo na voljo tudi
ljudi z ustreznim poklicem, znanjem, izkušnjami in
spretnostmi, saj v današnjih časih merilo razvoja
niso več surovine in oprema, temveč ljudje in
njihova motivacija.

Ena izmed osnovnih nalog vsake občine in
izobraževalne ustanove je, da odpravita funkcionalno nepismenost prebivalstva. Prehod od
funkcionalne nepismenosti k funkcionalni pismenosti zahteva večjo učenost in
razgledanost osebe, spretnost izražanja in razumevanja kot komunikacijske sposobnosti,
razvite miselne sposobnosti in določene osebnostne lastnosti v obliki samozavesti,
prodornosti, kritičnosti, kooperativnosti, ustvarjalnosti in samoinciativnosti. Izredno
pomembna sposobnost današnjega človeka je pripravljenost za učenje, ne samo v mladosti,
temveč tudi v odraslem in kasnejšem zrelejšem obdobju. Strateški načrt razvoja občine in
prioriteta ciljev narekujeta, da v določenem kraju spoznamo značilnost, posebnosti in
strukturo ljudi, kvaliteto prebivalstva, na tej podlagi pa ustrezno načrtujemo razvoj
človeških virov.

Pomemben dejavnik in nujni pogoj za večanje učinkovitosti sodobnih družb je pospešen
razvoj človeških virov, pri katerem dobiva vse večjo vlogo vseživljenjsko učenje in v
njegovem okviru izobraževanje odraslih. Današnje zahteve in potrebe razvitega trga dela
postavljajo v ospredje sposobnost nenehnega prilagajanja hitrim spremembam in potrebo
po vseživljenjskem učenju. Ravno od teh dveh dejavnikov je v veliki meri odvisna
sposobnost posameznika, da dobi zaposlitev in jo tudi obdrži.
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Razvoj izobraževanja in učenja odraslih je ključni dejavnik za višanje ravni znanja in
usposobljenosti za različne življenjske vloge, izboljševanje kakovosti življenja vsakega
posameznika, izenačevanje možnosti in povečanje socialne vključenosti. Vse to pa je nujni
pogoj za uspešen razvoj gospodarstva in uveljavljanje demokracije. Današnji čas hitrih
sprememb in s tem povezane razmere pa zahtevajo tudi ustrezno prilagodljivost
izobraževalnega sistema, tako na ravni izobraževanja mladih, kot tudi stalnega
izobraževanja in usposabljanja odraslih za potrebe trga dela in za osebnostni razvoj v vseh
starostnih obdobjih.

Na območju občine Metlika izvaja projekt vseživljenjskega učenja in v njegovem okviru
izobraževanje odraslih, kot večji del dejavnosti, Zavod za izobraževanje in kulturo
Črnomelj, skrajšano ZIK Črnomelj, v sodelovanju z Ljudsko knjižnico Metlika.
Sodelovanje z ZIK Črnomelj se je pričelo v letu 1992 in je še danes zelo uspešno. Vsako
leto skupaj organizirajo jezikovne tečaje (angleškega, nemškega, italijanskega in ruskega
jezika), računalniške tečaje, delavnice, predavanja, sodelujejo pri izvedbi projekta Teden
vseživljenjskega učenja, organizirajo osnovno šolo za odrasle, za vse tiste, ki niso uspešno
končali redne osnovne šole, in skupaj sodelujejo v projektu Romi, povabljeni v knjižnico,
kjer izvajajo računalniški tečaj za odrasle Rome.

Temelj usmeritve razvoja izobraževanja odraslih v občini Metlika je, da v socialno-
partnerskem odnosu spodbudi in omogoči čim večjemu številu odraslih prebivalcev
vključevanje v vseživljenjsko učenje in tudi na ta način kvalitetno preživljanje prostega
časa.

Renata Brunskole,
županja Občine Metlika

in poslanka državnega zbora Republike Slovenije
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Nekaj misli ob visokem jubileju

Za 50-letno delo na področju izobraževanja
odraslih v Beli krajini Vam izrekam zahvalo in
priznanje za posredovanje znanj na širokem
področju.

Lahko rečem, da je Bela krajina »lačna znanja«,
potrebujemo izobražen kader za iskanje hitrejših
rešitev. Izpeljali ste številna izobraževanja in s tem
nadomestili pomanjkanje oziroma povečali znanje
in posledično storilnost.

Od strokovnjakov, tudi vaših, pričakujemo veliko, ker se le z vedenjem in znanjem lahko
nadejamo boljših časov v Beli krajini.

Ostanite, učite in usposabljajte še naprej, mi pa tudi v bodoče pričakujemo dobre rezultate.
Veliko uspeha na vaši poti!

Ivan Bukovec, župan Občine Semič



1 UVOD

V pričujočem zborniku je predstavljena organizacija za izobraževanje odraslih, ki je bila
pred petdesetimi leti ustanovljena kot ljudska univerza. Ves čas je zvesto sledila svojemu
poslanstvu, izobraževanju odraslih in vseživljenjskemu učenju.

V prvem sklopu je predstavljena organizacija in njena dejavnost v letu 2009 s poudarkom
na posebnosti ljudske univerze v primerjavi z ostalimi izobraževalnimi organizacijami.

V drugem sklopu se odstirajo podatki, ki osvetljujejo zgodovinski pregled delovanja
zavoda: organizacijske oblike, povezovanja in razdruževanja z drugimi področji, vodilno
osebje, pomembne prelomnice in dogodke.

Tretji sklop je namenjen vplivu zunanjega okolja na organizacijo, od geografske lege in
demografskih gibanj do socialnega, ekonomskega, političnega, pravno-organizacijskega,
finančnega in informacijskega vidika. V tem kontekstu je tudi umeščenost organizacije v
širši evropski prostor.

Četrti sklop poudarja vpliv organizacije na okolje, predvsem v smislu prepletanja
izobraževanja in kulture, programske celovitosti in raznovrstnosti, odprtosti in
dostopnosti, zagotavljanja enakih možnosti in socialne vključenosti, partnerskega
povezovanja in sodelovanja in vlaganja v kadre.

Peti sklop predstavlja organizacijo za izobraževanje odraslih v luči skrbi za kakovost,
raziskav in razvoja, promocije dejavnosti, financiranja in pomena v okolju.

Zadnji, šesti sklop je namenjen videnju prihodnosti organizacije, ki bo postala del javne
mreže organizacij za izobraževanje odraslih za izvajanje javne službe.

Za prva leta delovanja zavoda ni arhivskega gradiva, tako da so avtorice imele težave z
zbiranjem gradiv in pridobivanjem avtentičnih podatkov. Bile so odvisne od zasebnih zbirk
podatkov in fotografij in pričevanj bivših zaposlenih in drugih posameznikov, ki so bili
povezani z delovanjem zavoda v tem času.
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1.1 PREDSTAVITEV ZAVODA ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO ČRNOMELJ

2009

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj je leta 1959 ustanovila Občina Črnomelj.

Namen ustanovitve ZIK Črnomelj je pospeševanje razvoja izobraževanja odraslih,

kinematografske in kulturniške dejavnosti.

ZIK Črnomelj ima dve enoti, ZIK - enoto Ljudska univerza in ZIK - enoto Kulturni dom.

Sedež zavoda je v stavbi Kulturnega doma Črnomelj, ki je kulturni spomenik državnega

pomena, na Ulici Otona Župančiča 1 v Črnomlju.

ZIK Črnomelj redno zaposluje 9 oseb za nedoločen čas in 1 osebo za določen čas. Med

redno zaposlenimi so tri zaposlene magistrice znanosti, trije zaposleni imajo univerzitetno

izobrazbo in dve delavki imata višješolsko izobrazbo. Ostala dva redno zaposlena sta

tehnična delavca. Redno zaposlenim se vsako leto pridružijo javni delavci, od dveh do

štirih oseb, ki so vključeni v različna javna dela, ki koristijo tako udeleženim brezposelnim

osebam kot izvajalski organizaciji in širši lokalni skupnosti. Velik pomen imajo honorarni

sodelavci, ki jih je letno med 40 in 60, saj imajo potrebna znanja, sposobnosti, voljo in

izkušnje za doseganje skupno zastavljenih ciljev.

ZIK deluje na področju cele Bele krajine, to je treh belokranjskih občin, Črnomlja, Metlike

in Semiča. Iz občine Črnomelj prihaja 69 % vseh udeležencev, iz občine Metlika 21 %

udeležencev in iz občine Semič 10 % udeležencev. Ukvarja se z razvojem novih

izobraževalnih programov, svetovanjem odrasli populaciji, posredovanjem kulturnih

dogodkov in razvojem raznovrstne kulturniške ustvarjalnosti. Uporabniki storitev so ljudje

vseh starosti, ki si želijo povečati izobrazbo, se učiti in družiti ter obiskovati različne

kulturne prireditve.

Ima pomembno vlogo v okolju, ker daje pečat učeči se skupnosti. Daje pobude za nove
projekte, spodbuja partnersko sodelovanje, prispeva k razvoju vseživljenjskega učenja,
poudarja bogastvo različnosti, spoštovanje slehernega posameznika in razvoj skupnosti.
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Ponuja kakovost znanj, njihovo uporabnost v praksi, dostopnost izobraževanja vsem, še
posebej ranljivim skupinam.

Več kot petdesetletna tradicija ZIK-a kaže na stalnost in trdno vpetost v okolje, na drugi
strani pa prilagodljivost, saj nenehno sprejema nove izzive.

Podatki v nadaljevanju predstavljajo posnetek stanja za jubilejno šolsko leto 2008/2009.

ZIK najbolj odlikuje razvoj celovite ponudbe izobraževalnih programov, od osnovne šole
za odrasle do srednješolskih programov (trgovec, ekonomski tehnik, predšolska vzgoja). V
programu osnovne šole za odrasle je bilo 41, v srednješolskih programih pa 55
udeležencev.

ZIK je študijski center za višje- in visokošolske programe: Inter-es, Višja strokovna šola za
program ekonomist, Ekonomska fakulteta Ljubljana za program visoka poslovna šola –

študij na daljavo, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani za izvajanje visokošolskega
strokovnega študijskega programa predšolska vzgoja. Slednji so prvič v šolskem letu
2008/2009 vpisali v prvi letnik 57 študentk, v višješolskem ekonomistu pa so vpisali 39
študentov.

Pomemben del izobraževalne ponudbe predstavlja jezikovno izobraževanje za odrasle.
ZIK je pooblaščena izpitna organizacija Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik na
Filozofski fakulteti v Ljubljani. ZIK je tudi pooblaščena izpitna organizacija Državnega
izpitnega centra za izvedbo zunanjega preverjanja znanja tujih jezikov po javnoveljavnih
izobraževalnih programih za odrasle. ZIK izvaja tečaje tujih jezikov (predvsem nemščine
in angleščine) za večja podjetja v Beli krajini. V jezikovnih tečajih je bilo 134 udeležencev,
na izpitih iz znanja slovenskega jezika na osnovni ravni pa 32 kandidatov.

ZIK izvaja računalniško izobraževanje, ima pa tudi verifikacijo za izvajanje
javnoveljavnega programa »Računalniška pismenost za odrasle«. V slednjem programu je
bilo 110 udeležencev.

Organizira priprave na preverjanje znanj in spretnosti za pridobitev nacionalne poklicne
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kvalifikacije socialni oskrbovalec v sodelovanju z Domom starejših občanov Črnomelj, je
pa vpisan pri Državnem izpitnem centru v register izvajalcev postopkov za ugotavljanje in
potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij romski pomočnik in romski koordinator.

ZIK je verificirana organizacija za izvajanje dveh javnoveljavnih programov, in sicer
Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj korak in Usposabljanje za življenjsko
uspešnost – Izzivi podeželja. V obeh programih je bilo 71 udeležencev.

Ob javnoveljavnih programih ZIK ponuja splošnoizobraževalne programe za različne
ciljne skupine, kot so Romi, starejši odrasli (Univerza za III. življenjsko obdobje), odrasli s
posebnimi potrebami, priseljenci, podeželsko prebivalstvo s poudarkom na kmečkih
ženskah. V programih za Rome je bilo 144 udeležencev, za starejše odrasle 232, za odrasle
osebe s posebnimi potrebami 126, v programih za aktivno državljanstvo pa 60
udeležencev.

Razvija svoje lastne programe, kot so Osebni razvoj delavca in medosebna komunikacija,
Kako postati še boljši vodja, Izkušnje na poti uspeha – INPU, Informacijski centri iskalcev
zaposlitve - ICIZ in programe za profesionalni razvoj delavcev v vzgoji in izobraževanju. V
okviru svoje dejavnosti spodbuja programe s področja zdravja, gibanja in osebne rasti.

V začetku novega tisočletja je pričel z intenzivnim izvajanjem projektov, bodisi na
mednarodni bodisi na nacionalni ravni. Prav vodenje projektov je spodbudilo ZIK k
živahnemu partnerskemu sodelovanju z različnimi organizacijami, ki prihajajo z različnih
področij: izobraževanja, sociale, javne uprave, gospodarstva in društev. ZIK je v letu 2009
vodil sedem projektov, v osmem je bil partner, ki so financirani iz Evropskih socialnih
skladov in domačih ministrstev: Ministrstva za šolstvo in šport in Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve. V projektih, kjer je ZIK poslovodeči, je imel 9 partnerskih
organizacij.

ZIK je od samega začetka izvajalec in koordinator Tedna vseživljenjskega učenja, v letu
2009 že štirinajstič. Od leta 1993 na ZIK-u nepretrgoma delujejo študijski krožki kot oblika
učenja, razvoja lastnih zmožnosti in druženja. V TVU-ju je bilo 92 partnerjev in 209
različnih dogodkov.
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ZIK se je leta 2003 vključil v projekt »Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje –

POKI«, ki je predstavljal model presojanja kakovosti v obliki samoevalvacije v

organizaciji za izobraževanje odraslih. Med kazalniki za presojanje kakovosti, ki jih je

ponujal model POKI, se je ZIK odločil za različna področja kakovosti, praviloma za tiste,

kjer je želel uvajati izboljšave.

Leta 2007 je ZIK prejel priznanje Andragoškega centra Slovenije za izjemno prizadevanje

pri razvijanju kakovosti izobraževanja odraslih v kategoriji izobraževalnih organizacij za

odrasle.

PRESENTATION OF INSTITUTE FOR EDUCATION AND CULTURE ČRNOMELJ

2009

Institute for education and culture Črnomelj (ZIK Črnomelj) was founded by the

municipality of Črnomelj in 1959. The institute was founded with the purpose of promoting

development of adult education, cinematographic and culture activities.

The institute consists of two units, namely ZIK – Institute for adult education and ZIK –

Culture Centre. Its head office is in the building of Culture Centre Črnomelj, a building of

national culture importance, at Ulica Otona Župančiča 1 in Črnomelj.

In ZIK Črnomelj nine people are employed for the indefinite duration and one for fixed-

term. Among full-time employees, three hold a MA degree, three a university degree and

two employees have a higher education diploma. The two other employees are technicians.

Each year two to four participants in various public works programmes work in the institute

besides full-time employees; and everyone benefits from these programmes, unemployed

participants on one side, as well as providing organisation and the wider public on the other.

Each year a lot of work is performed by around 40 to 60 temporary employees, who have

the necessary knowledge, skills, will and experience for achieving commonly set

objectives.
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ZIK is active in Bela krajina region, namely in its three municipalities of Črnomelj, Metlika
and Semič. The 69 percent of adult education participants come from municipality of
Črnomelj, 21 percent from the municipality of Metlika and 10 percent from the
municipality of Semič. It is involved in development of new educational programmes,
providing advice to adults, promoting cultural events and development of diverse cultural
creativity. The users of its services are people of all ages who wish to increase their
education level, who want to learn, spend their time with others and visit various cultural
events.

ZIK plays an important role in the environment, because it gives its mark to the learning
community. It takes initiatives for new projects, encourages partnerships, contributes to
development of lifelong learning programmes, it also emphasizes the richness of diversity,
respect for each and every individual and development of the community. It offers quality
knowledge, its applicability in real-life situations, and accessibility of education to
everyone, especially the vulnerable groups.

ZIK has a more than 50-year tradition which points to its constancy and strong links with
the environment and on the other hand its adjustability, since it is constantly accepting new
challenges.

The following data represent record of situation for the jubilee school year 2008/2009.

ZIK is mostly characterized by the development of comprehensive offer of educational
programmes, ranging from primary school programmes for adults to vocational secondary
education courses (shop salesperson, economists clerk, and preschool education). There
were 41 participants enrolled in the programme of primary school for adults and 55 in the
programmes of vocational secondary education courses.

ZIK is also a study centre for higher education programmes: vocational college Inter-es –

study program Economist, Faculty of Economics Ljubljana – Business School Study
Programme as distance learning programme, Faculty of Education Ljubljana – higher
vocational programme of Preschool Education. In the school year 2008/2009, there were
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57 students enrolled in the programme of Preschool Education and 39 in the programme of
Economist.

Language training for adults represents an important part of ZIK education offer. ZIK is an

authorised examination organisation of Centre for Slovene as a second/foreign language at

the Faculty of Arts in Ljubljana. ZIK is also an authorised examination organisation of

National Examinations Centre for carrying out external foreign-language exams in

accordance with publicly recognized educational programmes for adults. ZIK is also

organising language courses (especially German and English) for leading companies in

Bela krajina. 134 people participated in language courses and 32 people took the basic level

exam of Slovene language.

Computer courses are also performed by ZIK, which is also a verified organization to carry

out the certified programme 'Computer literacy for adults'. In the programme, 110

participants took part.

Furthermore, the institute organizes preparations for assessment of knowledge and skills of

national vocational qualifications for a Personal Care Worker in cooperation with Dom

starejših občanov Črnomelj (Elderly home Črnomelj), and is registered with the National

Examination Centre as provider of procedures for assessment and certification of national

vocational qualifications for a RomaAssistant and Roma Coordinator.

ZIK is also a verified organisation for implementation of two certified programmes,

namely 'Training for Life Successfulness – My Step' (UŽU – MK) and 'Training for Life

Successfulness – Challenges of Rural Areas' (UŽU – IP). In both programmes 71 people

participated.

Besides publicly certified education programmes, ZIK also offers general education

programmes for different target groups, such as Roma people, older adults (University of

the Third Age), adults with special needs, immigrants, rural population with emphasis on

rural women. 114 people participated in programmes designed for Roma population, 232
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participants were involved in programmes for older adults, and 126 in those for adults with

special needs, while 60 people participated in programmes for active citizenship.

The institute is also developing its own programmes, such as: Workers' personal

development and interpersonal communication, How to become an even better leader,

Experiences on your way to success (INPU) and programmes for professional

development of employees in schooling and education. In the framework of its activities,

ZIK is also encouraging health, exercise and personal growth programmes.

In the beginning of the new millennium, ZIK has become intensively involved in

implementation of projects either on international or national level. Project management

encouraged ZIK to lively partnerships with different organisations from various fields:

education, social work, public administration, economy, as well as with societies. In 2007,

ZIK has participated in eight projects (it managed seven of them and was a partner in one)

founded by the European Social Funds and national ministries: Ministry of Education and

Sport and Ministry of Labour, Family and Social Affairs. Nine more partnership

organisations participated in projects in which ZIK was the managing partner.

From the very beginning, ZIK has been a partner and coordinator of Week of Lifelong

Learning; in 2009, already for the fourteenth time. Since 1993, ZIK has been continuously

organising study circles, a form of learning developing individual potential and socializing.

In the week of lifelong learning 92 partners participated and 209 different events were

organised.

In 2003, ZIK participated in the project 'Offering Quality Education to Adults – OQEA', a

self-evaluation model of assessing quality in educational organisations providing adult

education. Among the indicators for assessing quality the OQEA model offered, ZIK

decided for various fields of quality, especially those in which it wanted to implement

improvements.

In 2007, ZIK was given the award for outstanding efforts in developing quality in adult

education in the category of educational organizations for adults by Slovene Institute for

Adult Education.
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1.2 POSEBNOST LJUDSKE UNIVERZE

V Sloveniji so pred 50 leti ustanovili večino ljudskih univerz, ki so imele osnovno
dejavnost izobraževanje odraslih. V primerjavi z ostalimi izobraževalnimi področji je prav
izobraževanje odraslih najbolj spreminjalo svoj položaj. Razvijalo se je skozi različna
obdobja, od faze, ko je imelo slabšalni pomen do sedanjega časa, ko je postalo ugledno in
predstavlja pomembni element vseživljenjskega učenja.

Na to pozitivno transformacijo izobraževanja odraslih od preteklosti do sedanjosti je
vplivalo več dejavnikov:

Ljudske univerze so bile odvisne od uspešnosti na trgu, ker so se večinoma same
financirale. Skrbele so za kakovost in zadovoljstvo udeležencev. Vlaganja v izboljšave so
bila v tesni korelaciji z njihovim obstankom (obstojem) in razvojem.

Zaradi neurejenega in nestabilnega financiranja so bile prisiljene skrbeti za
pridobivanje sredstev iz različnih virov. V zadnjih desetih letih se je povečal obseg sredstev
iz javnih virov na podlagi uspešnih prijav na javne razpise, predvsem za potrebe
izobraževanja ranljivih skupin. Odrasli Romi, osebe s posebnimi potrebami, starejši
odrasli, begunci in migranti so postali pomembne ciljne skupine, ki so bile deležne
strokovnega pristopa in inovativnih metod dela.

Osamosvojitev države kot velika politična, družbena in ekonomska sprememba.
Sledilo je obdobje tranzicije; povečanje brezposelnosti in izobraževanja brezposelnih s
poudarkom na poklicnem usposabljanju, večje zahteve na delovnem mestu in strokovne
kompetence, odpiranje gospodarstva na zahodne trge, kar je bilo povezano z učenjem tujih
jezikov in računalniških spretnosti.

Leta 1996 je bil sprejet Zakon o izobraževanju odraslih, ki je prvič dal okvir
izobraževanju odraslih v izobraževalni vertikali, ni pa rešil najbolj pomembnega
vprašanja, financiranja (tega ni uredil niti krovni Zakon o financiranju vzgoje in
izobraževanja – ZOFVI).

Na ljudskih univerzah so se zaposlili strokovni delavci, ki so veliko vlagali v svoje

•

•

•

•

•
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znanje, da so se lahko hitro prilagodili spreminjajočim se razmeram in zadostili
povpraševanju gospodarstva in odraslega prebivalstva.

V programih za pridobitev izobrazbe so se odrasli udeleženci izobraževanja izenačili z
mladino v fazi zaključka izobraževanja, saj opravljajo maturo/poklicno maturo pod
enakimi pogoji in dokazujejo enakovrednost doseganja določenih standardov znanj.

Vpliv evropske zakonodaje, ki poudarja pomen vseživljenjskosti učenja, socialne
vključenosti, vlaganja v človeške vire, odprtosti in dostopnosti – premis, ki so jim ljudske
univerze sledile veliko pred vstopom Slovenije v EU.

Področje izobraževanja odraslih se kljub velikemu razvojnemu napredku v zadnjih
petnajstih letih še vedno srečuje z osnovnimi težavami, kot so nestabilnost in nedorečenost
financiranja, ni določena javna služba niti javna mreža organizacij za izobraževanje
odraslih, ki jo izvajajo, letni programi za področje izobraževanja odraslih se sprejemajo z
zamudo, kar bistveno ovira kakovostno načrtovanje dela v organizacijah za izobraževanje
odraslih.

•

•

2 ZGODOVINAZAVODA

O delu Delavske univerze Črnomelj v letih 1963-1967

V jeseni 1959 je Občinski ljudski odbor Črnomelj ustanovil
ljudsko univerzo. V letu 1962 se je preimenovala v delavsko
univerzo. Prvi upravnik delavske univerze je bil Stane Žula, za
njim pa Ivan Justinek, ki je v začetku leta 1963 odšel iz
Črnomlja. Za upravnika delavske univerze sem bil imenovan
na seji Občinskega ljudskega odbora Črnomelj, 28. februarja
1963, a delovno razmerje mi je pričelo teči s 1. februarjem
istega leta. 1964. leta so se s spremembo zakonodaje upravniki
preimenovali v direktorje. Na delavski univerzi sem bil polna
štiri leta, vse do 31. januarja 1967, ko mi je sporazumno
prenehalo delovno razmerje, odšel sem namreč za ravnatelja
Poklicne kovinarske šole Črnomelj.Janez Dragoš stoji
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Naša delavska univerza je imela pester program izobraževanja. Organizirala je številne
seminarje, tečaje, predavanja in šole, s katerimi je dvigala družbeno, strokovno in splošno
izobrazbo občanov. Tako je v izobraževalni sezoni 1964/65 organizirala 10 različnih
tečajev in seminarjev z 246 udeleženci, šolo za življenje je obiskovalo 30 slušateljev.
Organizirala je oddelek poslovodske šole za trgovce in oddelek osnovne šole za odrasle.

Oddelek srednje ekonomske šole za odrasle je začel delovati že leta 1960. Matična šola je
bila Srednja ekonomska šola Novo mesto, kjer so naši slušatelji opravljali zaključne izpite.
Leta 1964 je maturo uspešno opravilo 22 slušateljev, leta 1965 pa 9. Sprva je bila
ekonomska šola triletna, potem pa štiriletna. Takrat je bilo v treh letih skupno 60
slušateljev.

Ker so imeli delavci v podjetjih pomanjkljivo strokovno izobrazbo, smo za posamezna
podjetja organizirali tečaje za interno kvalifikacijo. Ravno tako smo organizirali
knjigovodske tečaje.

Skupno z družbeno-političnimi organizacijami smo
organizirali predavanja in politične šole, ki so bile
namenjene vsem, ki so si želeli poglobiti znanje o
problemih samoupravljanja, aktualnih ekonomskih
problemih v delovni organizaciji, mednarodnih
odnosih in drugo. Poleg političnih šol je delavska
univerza organizirala seminarje za mlade komuniste,
vodstva samoupravnih organov delovnih organizacij
in družbeno-političnih organizacij ter drugo.
Organizirani so bili tečaji za turistične delavce in
tečaji o higienskem minimumu za gostince in
trgovce, ki so prodajali prehrambene izdelke.

Nismo pozabili na kmetijce. Zanje smo s kmetijsko zadrugo priredili več predavanj v vseh
krajevnih središčih. Kmetijski strokovnjaki so govorili o proizvodnji krme, pitanju mlade
živine, poljedelski proizvodnji in uporabi zaščitnih sredstev ter drugem, kar je zanimalo
kmete. Pred 50 leti je bilo nedvomno več kmetijskih pridelovalcev, kot jih je danes.

Dnevnik večerne politične šole
Črnomelj, šolsko leto 1962/63.
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Omeniti velja tudi obrambno vzgojo prebivalstva. Tudi ta je potekala v vseh večjih krajih
občine po posebnem programu. Predavatelji so spregovorili o zaščiti pred elementarnimi
nesrečami in jedrskim orožjem.

Posebno področje so bile predstave potujočega kina. S predvajanjem se je pričelo leta
1960, ko je bila nabavljena ozkotračna filmska aparatura. V posamezni izobraževalni
sezoni smo imeli tudi več kot sto predstav. Zanimanja za predstave je bilo veliko, zlasti za
domače filme. Filme smo nabavljali v Zagrebu pri Jadran filmu. Zaradi velikega zanimanja
za filmske predstave bi morali imeti dvojni program, a imeli smo le eno kinoaparaturo, za
nabavo druge ni bilo sredstev.

Večino sredstev za realizacijo programov smo ustvarili sami, okrog 60 %, ostalo smo dobili
od ustanovitelja oziroma družbenega sklada za šolstvo, s katerim smo sklepali pogodbe na
podlagi letnih načrtov izobraževanja.

Delavska univerza ni imela lastnih prostorov. Gostovala je v dijaškem domu v Črnomlju,
kjer smo imeli poleg pisarn tudi učilnice za stalne oblike izobraževanja (srednjo
ekonomsko šolo, poslovodsko šolo in druge daljše oblike izobraževanja).

Delavska univerza je imela svoje organe upravljanja, sprva je bil to upravni odbor, kasneje
po spremembi zakonodaje pa delovna skupnost. Predsednik upravnega odbora delavske
univerze je bil najprej Martin Tomc, nato Marija Dvoršak, predsednik delovne skupnosti pa
Alojz Rožman, vsi iz Črnomlja. Delovno skupnost so predstavljali redno zaposleni in
honorarni sodelavci. V štiriletnem obdobju je bil honorarni računovodja Tomo Gornik,
pozneje pa smo zaposlili tudi tajnico, ki je opravljala še računovodska dela.

Za predavatelje pri različnih oblikah izobraževanja smo vključevali prosvetne delavce iz
osnovne šole in gimnazije ter strokovnjake iz gospodarstva in družbenih dejavnosti. Za
nekatere teme pa smo angažirali predavatelje tudi od drugod. Naj naštejem nekaj stalnih
predavateljev naše univerze: Franc Cimerman, Darka Čop, Slavko Grahek, Ana Jankovič,
Janez Kamnikar, Andrej Petek, Lojze Rožman, Lidija Saje, Rafko Stančič in Ana Stariha,
vsi iz Črnomlja.
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Ob koncu izobraževalne sezone smo izdelali obširno poročilo, ki smo ga dostavljali Zvezi
delavskih univerz Slovenije. Poročali smo tudi ustanovitelju in Zavodu za statistiko. V
posameznem letu je bilo organiziranih veliko pedagoških ur, celo do 6000. za enega
organizatorja usposabljanja preveč, zato se je kasneje število organizatorjev usposabljanja
povečalo in tudi obseg dela. Zveza delavskih univerz Slovenije je ob koncu izobraževalne
sezone organizirala enotedenske izobraževalne tečaje za direktorje delavskih univerz v
različnih krajih Slovenije, na primer v Radovljici, Izoli, na Kureščku in še kje. Beseda na
njih je tekla o problematiki izobraževanja v pretekli sezoni in nalogah, ki nas čakajo v
prihodnjem letu.

Štiriletno delo na delavski univerzi je bilo zanimivo, razgibano in pestro. Bilo je veliko
problemov s prostori, organizacijo različnih oblik izobraževanja, financiranjem.
Dogovarjali smo se z delovnimi in družbeno-političnimi organizacijami ter občinskim
vodstvom. Ob zaključku lahko zapišem, da je bila delavska univerza v tem štiriletnem
obdobju uspešna.

Janez Dragoš,

nekdanji direktor Delavske univerze Črnomelj

O izobraževanju na delavski univerzi,
Dolenjski list, 1967.
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V sedemdesetih letih in v začetku osemdesetih let je bilo

organiziranih veliko programov za pridobitev izobrazbe v

sodelovanju z matičnimi šolami, ob tem pa so potekali tudi

strojepisni in šiviljski tečaji, tečaji higienskega minimuma,

jezikovno izobraževanje, družbenopolitično usposabljanje

novoizvoljenih delegatov in tečaji za voznika viličarja.

V sredini osemdesetih let so potekali predvsem tečaji

higienskega minimuma, šiviljski tečaji, obrambno in

družbenopolitično usposabljanje, ni pa bilo vpisa v programe za

pridobitev izobrazbe. Konec osemdesetih let se je ponovno

oblikovalo oddelke za pridobitev izobrazbe, velik je bil poudarek

na zgodnjem učenju tujih jezikov, tečajih krojenja in šivanja in

tečajih higienskega minimuma ter strojepisja.

Velik vpis udeležencev izobraževanja v programe za pridobitev

izobrazbe je v prvi polovici devetdesetih let, prav tako pa se

beleži porast udeležencev jezikovnega izobraževanja. V drugi

polovici devetdesetih let pa se organizira že tečaje računalništva,

izvajajo se različne delavnice za brezposelne osebe, začenja se

izobraževanje za starejše, večje je zanimanje za vključitev v

študijske krožke in druge oblike neformalnega izobraževanja,

predvsem za ranljive ciljne skupine.

Pestra izobraževalna ponudba na Zavodu za kulturno prosvetno
dejavnost, Dolenjski list, 1975.
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Vir: Okrožno sodišče Novo mesto, Sodni register.

2.1 ORGANIZACIJSKE SPREMEMBE

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj je pravni naslednik Občinske ljudske

univerze, Delavske univerze in Zavoda za kulturno prosvetno dejavnost. V petdesetletni

zgodovini je menjal imena, dejavnost in lokacije.

Ker ga je ustanovila Občina Črnomelj, je le-ta prilagajala organizacijske enote svojim

potrebam, finančnim zmožnostim in zakonskim določbam.
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združila sta se dom
ljudske prosvete (kino)
in delavska univerza

Župančiča 7 od 1986. leta

Ulica Otona Župančiča 1,
Črnomelj



Zap.
štev.

Ime in priimek Mandat Fotografija

1. Stane Žula 1959 - ni podatka do kdaj

2. Ivan Justinek od kdaj ni podatka - 1963

3. Janez Dragoš 1963-1967

2.2 DIREKTORJI IN DIREKTORICE

Zavod je imel v obdobju od 1959 do 2009 štiri direktorje in tri direktorice. Zadnja

direktorica, Nada Žagar, ima tudi najdaljšo dobo vodenja organizacije.
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Zap.
štev.

Ime in priimek Mandat Fotografija

4. Kamilo Weiss 1967-1978

5. Janja Kamnikar 1978-1982

6. Nada Blažič 1982-1987
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Zap.
štev.

Ime in priimek Mandat Fotografija

7. Nada Žagar 1987- mandat še traja

Vir: Matična knjiga zaposlenih delavcev, ZIK Črnomelj, 2009

Sedanja direktorica ZIK si je nabirala prve izkušnje na področju izobraževanja in kulture že kot
mlada brigadirka, Dolenjski list, 1983.
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Ustvarjalen čas pred internetom in mobilnimi telefoni

Delovanja Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj se

spominjam kot burnega in ustvarjalnega obdobja. Ves čas smo

se trudili obogatiti kulturno in zabavno življenje. Še najbolj

pomembno pa je bilo, da smo uvedli obilo izobraževalnih

programov, s katerimi smo krajanom omogočili pridobitev

izobrazbe za različne potrebe.

Zelo aktivna je bila kinematografska dejavnost, ponujali smo

bogat kulturni program in za potrebe cele občine je bila na voljo

knjižnica.

Pomemben razvoj pa je bil narejen predvsem v izobraževanju. Izvajali smo programe

izobraževanja na ravni osnovnih in srednjih šol. Nekateri so dokončali osnovno šolo, ker jo

v povojnem obdobju iz različnih razlogov v otroštvu niso uspeli opraviti. Mnogi so

pridobili ustrezno formalno izobrazbo, ki so jo potrebovali na svojih delovnih mestih.

Nudili smo programe strokovnih kvalifikacij, mojstrskih izpitov in delovodskih šol.

Uvedene so bile tudi dislocirane enote raznih višjih šol in predavanja v okviru programov

višjega šolstva, da krajanom Črnomlja in okolice ni bila potreba pot v Ljubljano ali celo

kam dlje.

Izobraževalna dejavnost je bila res intenzivna in še danes se z veseljem spominjam tistega

ustvarjalnega obdobja, ko smo brez interneta in mobilnih telefonov uspeli toliko narediti.

Ko danes srečujem hvaležne obraze takratnih šolarjev, dijakov in študentov se zavem, da je

bilo naše delo zares pomembno.

Janja Kamnikar,

nekdanja direktorica Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj
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2.3 UPOKOJENCI ZIK-A

Pomemben kamenček v mozaiku 50 letne tradicije ZIK-a so tudi ZIK-ovi upokojenci. To

so bivši zaposleni, ki so v organizaciji dočakali upokojitev. Sodelavci ZIK jih z veseljem

povabijo na priložnostna srečanja in se redno spomnijo njihovih rojstnih dnevov.

Leta 1969 me je Kamilo Weiss, takratni direktor, povabil v službo. Delo sem z veseljem

sprejel, ker sem bil skoraj dve leti brezposeln. Opravljal sem delo hišnika, predvsem za

vzdrževalna dela. Bil sem zelo prizadeven in dela ni nikoli primanjkovalo.

Že po enem mesecu sem se tudi sam vključil v izobraževanje za kinooperaterja. Po

opravljenem preizkusu sem samostojno začel predvajati filme. Nismo imeli urejenega

Intervju z ZIK-ovim upokojencem Jožetom Jermanom

Na ZIK-u ste bili zaposleni do upokojitve. Kakšni so vaši spomini na delo na
zavodu?
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Lea Grabrijan (tretja z leve),
Jože Jerman (drugi z desne) in
Lina Jambrošič (prva z desne), 1996.



strelovoda, ogrevanje ni prav delovalo, tako da je večkrat zamrznila voda, imeli smo

težave z električno napeljavo. Ob večji adaptaciji leta 1983 smo podaljšali oder,

modernizirali projekcijsko platno, premestili in opremili blagajno za prodajo vstopnic.

Kino je bilo dobro obiskano, organizirali smo proslave, gostovale so številne gledališke

igre, imeli smo številna predavanja za zaposlene in širšo javnost.

Pestrih in zanimivih dogodkov je bilo veliko.

Če obiskovalci kina niso bili zadovoljni s

filmom, so podrezali biljeterja, naj preklopi

na TV Zagreb.

Neki možakar je zelo vinjen prišel v dvorano

in je tam tudi zaspal. S skupino obiskovalcev

kina smo ga odvlekli na stopnice pred

dvorano, na hladno, da se je zbudil.

Vesel sem, da ZIK napreduje, postaja vse bolj pomemben belokranjski zavod. Spremljam

prenavljanje prostorov, posodabljanje opreme. Žal opažam tudi upad obiskanosti

kinopredstav. Že pred mojo upokojitvijo smo zaznali upad obiska, saj so ljudje ravno v tem

času bolj začeli kupovati avtomobile (takrat »fičkote«). Televizija in razvoj tehnologije pa

so vplivali, da se ljudje bolj držijo doma pred televizorjem in računalnikom. Po drugi strani

pa se vse več Belokranjcev tudi moje starosti vključuje v izobraževanje.

Ali bi nam zaupali kakšno anekdoto iz teh
časov?

Kako doživljate ZIK-ovo vlogo v okolju danes?

Jože Jerman, zaposlen na ZIK-u v času
od 1969 do 1984 kot  hišnik in kinooperater.
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2.4 VERIFIKACIJE INAKREDITACIJE

Pomembne prelomnice pri delovanju zavoda so bile predvsem verifikacije in akreditacije

za posamezne programe. ZIK je bil vedno med prvimi organizacijami za izobraževanje

odraslih, ki so si pridobile verifikacijo za javnoveljavne programe.

Leto Zadeva, program

1990

1993

1995

1998

1998

1998
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1998

2001

2002

2002

2004

2005

2005

2005

2005

2006
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Verifikacija programa poklicnega izobraževanja trgovec, strokovnega izobraževanja
ekonomsko-komercialni tehnik in programa osnovne šole za odrasle, 1998.
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Bogato delovanje na pragu novega
tisočletja, Dolenjski list, 1999.

Verifikacijo programa ekonomsko-komercialni tehnik
je spremljala lastna pedagoška dokumentacija.



Moje različne vloge na ZIK-u

Zadnjih štirideset let je moje delo in življenje tesno prepleteno

s črnomaljsko ljudsko univerzo. Začelo se je že leta 1970, ko

sem kot matematičarka ta predmet poučevala v osnovni šoli za

odrasle in v administrativni šoli. Nadaljevalo se je, ko sem bila

tajnica občinske izobraževalne skupnosti in smo vsa leta

učinkovito vsebinsko sodelovali, predvsem na sofinanciranju

programov, ki jih je izvajala ljudska univerza. Na področju

kadrovske politike smo na osnovi dolgoročnih kadrovskih

planov razpisovali štipendije, skrbeli za perspektivne kadre in

zaposlovanje. Še danes se z veseljem srečujem z nekaterimi

kadri, ki so še vedno zaposleni v tej ustanovi.

V tretjem življenjskem obdobju sem se ponovno intenzivno vključila v vzgojno-

izobraževalno delo, saj sem poučevala matematiko v programih usposabljanja za

življenjsko uspešnost in za dokončanje osnovne šole. Vsa ta leta pa mi je prav poseben izziv

pomenilo izobraževanje oz. vzgoja Romov, s katerimi smo skupno dosegli velik napredek

na tem področju.

Kot upokojenka pa sem bila tudi »na drugi strani« izobraževalnega programa ljudske

univerze – kot udeleženka. Trdno sem namreč prepričana, da ljudski rek »Zdrav duh v

zdravem telesu« v zrelih letih še kako velja in da je povezava med fizično in psihično

krepitvijo telesa zelo pomembna. Zato sem poglabljala znanja o zdravi prehrani, zdravilnih

zeliščih in njihovem pridelovanju. S fizioterapevtskimi vajami sem krepila telo in se prvič

srečala z jogo in reikijem. Pri obiskovanju pouka tujih jezikov, računalništva, likovnih

tečajev pa sem krepila spomin. Sedaj spoznavam stare ljudske šege in navade, pesmi ter

plese, saj preko folklorne skupine v okviru študijskega krožka ohranjamo duh in tradicijo

Bele krajine.

Rada bi še poudarila, da sem lahko na ljudski univerzi vsa ta leta izbirala iz širokega spektra

znanj, ki so bila koristna tako zame, za moje zdravje in dobro počutje, kot tudi za širšo
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družino, predvsem za moje tri vnuke in vnukinjo, ki radi prisluhnejo modrostim svoje

babice, pridobljenih tudi na teh programih. Po upokojitvi sem se jih udeležila preko

petdeset in upam, da se jih bom v bodoče še toliko.

Ivanka Žunič,

nekdanja vodja Občinske izobraževalne skupnosti,

učiteljica in  udeleženka na ZIK-u

2.5 SEDEŽ ZIK-AIN POGOJI ZADELO

Čeprav je zavod v svoji petdesetletni

zgodovini menjal sedeže, na nobeni

lokaciji ni imel ustreznih prostorov za

izvajanje svoje dejavnosti. Tako je

najemal prostore v sedemdesetih letih

v Dijaškem domu Črnomelj za

potrebe izvajanja visoke šole za

organizacijo dela, v Poklicni

kovinarski šoli Črnomelj za potrebe

višje upravne šole.

Neustrezni prostorski in materialni

pogoji so stalnica zavoda od

njegovega nastanka do danes. V

šolskem letu 1991/92 še ni bilo

fotokopirnega stroja in faksa.

Tehnična opremljenost je bila slaba.

Pogodba o najemu učilnic v Dijaškem
domu Črnomelj, 1977.
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V devetdesetih letih je ZIK zelo razširil svojo dejavnost, kar je pomenilo tudi večjo potrebo

po najemanju prostorov. Pogodbe o najemu je v Črnomlju največkrat sklepal s srednjo šolo

in Osnovno šolo Mirana Jarca Črnomelj.

V letu 1993 je pričel sodelovati z Ljudsko knjižnico Metlika, predvsem pri skupni

promociji in izvedbi izobraževalnih programov, povečini tujih jezikov. To je pomenilo tudi

najemanje prostorov za potrebe izobraževanja v občini Metlika.

V semiški občini je ZIK v devetdesetih letih in v novem tisočletju največ sodeloval z

Osnovo šolo belokranjskega odreda, kjer je izvajal oddelek osnovne šole za odrasle in

najemal prostore za izvajanje drugih izobraževalnih oblik.

Od leta 1982 je na naslovu Ulica Otona Župančiča 1, v stavbi kulturnega doma. Veliko let je
ta lokacija predstavljala prednost za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih, ki se je
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☺V času, ko na ZIK-u še niso imeli fotokopirnega stroja, so dokumente razmnoževali s

ciklostilom. Ko je strojček že počasi odhajal iz uporabe, pogosto ni bilo za dobiti

alkohola za razmnoževanje. Strokovne delavke ZIK so hitro našle ustrezen nadomestek -

»nekaj žganega«. Najboljši je bil Badelov vinjak, pa še v prostorih je prijetno dišalo.

Delavska univerza v Črnomlju,
del poročila o kadrovski in
prostorski problematiki, 1989.



dopolnjevala s kulturniško dejavnostjo. Z naraščanjem obsega izobraževalnih programov
so prostori kulturnega doma postali pretesni za nemoteno pestro dogajanje na področju
izobraževanja odraslih in kulture.

Oviro je ves čas predstavljalo tudi neurejeno vprašanje lastništva kulturnega doma.
Ministrstvo za kulturo je lastnik stavbe kulturnega doma, ki je razglašen za kulturni
spomenik državnega pomena. Kulturni dom je vse do leta 2007 bil v postopku
denacionalizacije. Od takrat dalje Občina Črnomelj v sodelovanju z ZIK-om vodi
aktivnosti za prenos lastništva stavbe kulturnega doma Črnomelj na Občino Črnomelj.

Aktivnostim okrog prenosa lastništva so se pridružila prizadevanja za obnovo stavbe. Na
podlagi dogovora z Ministrstvom za kulturo in ZIK-om je Občina Črnomelj pozvala k
sodelovanju Zavod za varstvo kulturne dediščine z namenom pridobivanja predlogov za
ustrezne gradbene in tehnične rešitve.

Občina Črnomelj je tako kot ustanoviteljica ZIK-a prevzela nalogo, da bo opravljala
koordinacijo glede prenosa lastništva, prenove kulturnega doma in selitve dejavnosti
izobraževanja odraslih v nove prostore.

Kul turn i dom Črnomel j ,
od leta 1982 sedež ZIK-a, 2009.
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Investicije

ZIK je veliko vlagal v izboljšanje materialnih pogojev dela za potrebe izobraževanja
odraslih.

Zaradi visokih stroškov najemanja prostorov v sorodnih izobraževalnih organizacijah in
organizacijskih težav, ki jih je imel z izvajanjem izobraževanja na več najetih lokacij, se je
ZIK odločil za urejanje učilnic in spremljajočih prostorov na svojem sedežu, v stavbi
kulturnega doma. V nadaljevanju je predstavljeno nekaj investicij, ki so prispevale k
boljšim pogojem dela za udeležence, učitelje in zaposlene:

Stalne težave z vzdrževanjem stavbe kulturnega doma, Dolenjski list, 1969.

51



1992 poglobitev kleti in sanacija temeljev v kleti pod odrom, prezračevanje kletnih

prostorov

1993 brušenje in lakiranje parketa v dvorani, zvočna izolacija (vrata in stene) v dvorani,

elektroinštalacije, sanacija kletnega prostora pod odrom dvorane, ureditev avle in

točilne mize, alarmna naprava in priključitev na nadzorni center

1994 nova streha (rušitvena, zidarska, krovska dela), nova fasada in kleparska dela na

stavbi, izdelava strelovoda, zamenjava steklene stene na severni strani KD, strešna

izolacija in zaščita podesta pred upravnimi prostori (preprečevanje zamakanja v

pritlične prostore), nabava opreme (čistilci zraka, klimatizacija prostorov),

izdelava načrtov in realizacija varovanja v stavbi

1995 razširitev kleti za potrebe male dvorane, sanacija kanalizacije za stavbo kulturnega

doma, ureditev sanitarij v stavbi, izvedba poglobitvenih del in razširitev kleti pod

balkonskim delom dvorane

1983

1984

obsežna dela na kulturnem domu s poudarkom na ureditvi dvorane

1989 elektroinštalacije – zasilna in pomožna razsvetljava

1990

1991

centralno ogrevanje, ureditev kotlovnice, popravilo vdrtega stropa v avli

kulturnega doma, idejni projekt za ureditev okolice za stavbo kulturnega doma

Leto Opis investicije

1966

1967

popravilo strehe na stavbi kulturnega doma (del, ki je pokrit s pločevino),

adaptacija sanitarij

1974

1975

adaptacija električne instalacije, izkop in položitev kabla za dovod elektrike v

kulturni dom

1982 preureditev prostorov hišnikovega stanovanja v poslovne prostore - preselitev iz

sedeža na Kolodvorski cesti 8
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1998 projektna dokumentacija in ureditev ploščadi pred stavbo kulturnega doma,

projektna dokumentacija in ureditev središča za samostojno učenje

1999 projektna dokumentacija in ureditev vhoda – prizidka v malo dvorano, projektna

dokumentacija – posnetek obstoječega stanja kulturnega doma, izgradnja

lokalnega računalniškega omrežja in dostop do interneta

2000

2001

izdelava projektne dokumentacije za opremo male dvorane, ureditev male

dvorane

1996 projektna dokumentacija za ZIK-ove poslovne prostore, adaptacija poslovnih

prostorov (električne, telefonske, vodovodne inštalacije, računalniška mreža,

pohištvo)

1997 ureditev parkirnih prostorov ob stavbi kulturnega doma, izdelava projektov za

pridobitev gradbenega dovoljenja za zunanjo ureditev kulturnega doma

Menjava strehe na
stavbi kulturnega
doma, 1994.

Prenova pisarn zaradi
nujnosti izboljšanja
pogojev dela za
zaposlene, 1996.
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Kavarna v avli kulturnega
doma je bila mesto druženja
za ZIK-ove udeležence in
obiskovalce kulturnih
prireditev, 1993-2002.

Vir: Arhiv ZIK



3 VPLIV ZUNANJEGAOKOLJANAZIK

ZIK deluje na območju Bele krajine v
jugovzhodni regiji Slovenije, ki je obmejna
in predstavlja zunanjo mejo Evropske
skupnosti. Določeni deli so demografsko
ogroženi. Glede na ekonomske kriterije gre
za manj razvito področje, izobrazbena raven
prebivalstva je pod slovenskim povprečjem.
Pravno okolje prinaša zakonsko neurejenost
in nedorečenost izobraževanja odraslih.
Bela krajina je oddaljena od vira informacij.
Postavlja se vprašanje, ali je takšno okolje
spodbuda ali ovira za razvoj organizacije in
njenega povratnega vpliva na okolje.

Pomemben poudarek velja interakciji med
organizacijo in okoljem v ekonomskem
smislu (ponudba spodbuja povpraševanje in
obratno), v pravno-političnem smislu
(država predpisuje zakonodajo, organizacija
vpliva na njene spremembe z namenom
urejanja in izboljšanja svojega statusa) in v
družbenem smislu (odnosi nadrejenosti in
podrejenosti z lokalnimi oblastmi,
gospodarstvom, vzpostavljanje razmerja
moči in medsebojne odvisnosti, pomen
nosilcev moči in spodbujanja partnerskega
povezovanja).

Zunanje okolje se predstavlja iz geografsko-demografskega, socialnega, ekonomskega,
političnega, pravno-organizacijskega, finančnega in informacijskega vidika.

ZIK je belokranjska ustanova in ne pozna
meja med občinami, Dolenjski list, 2006.
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3.1 VPLIV GEOGRAFSKE LEGE IN DEMOGRAFSKAGIBANJA

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj deluje na področju Bele krajine, ki leži na jugu
Slovenije. Gre za obmejno področje, ki ima slabe prometne povezave z osrednjim delom
Slovenije. Geografska lega poudarja princip manj razvitega juga v primerjavi z bolj
razvitim severom. Tudi na področju Bele krajine so slabe prometne povezave in odvisnost
od lastnega prevoza v primeru izobraževanja ali usposabljanja v občinskem središču
Črnomlju.

Demografski trendi kažejo na pojav staranja prebivalstva tako kot v ostalem razvitem delu
sveta. Z vidika izobraževanja odraslih gre za proces, ki prispeva k razvoju področja v
smislu nastajanja novih programov za starejše odrasle. Sodobne družbe se srečujejo z
izzivom, kako obdržati populacijo čim dlje aktivno in koristno uporabiti vsa znanja in
izkušnje, ki jih imajo starejši ljudje.

3.2 SOCIALNI VIDIK OKOLJSKEGAVPLIVA

Znanje in izobraževanje predstavlja standard napredka, učenje pa stalnico v ciklusu
slehernega posameznika kot eden izmed ključnih elementov večje kakovosti življenja.
Zaznamuje ga poudarek na samostojnem učenju, učenju v majhnih skupinah,
prostovoljnost izbire vsebine in časa, druženje, učenje z vzgledi in izmenjava znanj in
izkušenj.

Dodatni izziv predstavlja dejstvo, da se najbolj izobražujejo izobraženi. Spodbujanje manj
izobraženih za vključevanje v izobraževalne programe in pridobivanje neformalnih znanj
postaja odprto vprašanje in vztrajno prizadevanje za njegovo reševanje.

Bela krajina sodi med tista področja v Sloveniji, ki imajo stalno naseljene pripadnike
romske etnične skupnosti, kar daje poseben ton socialnemu okolju. Gre za pretežno
brezposelne ljudi, ki živijo v slabih bivanjskih pogojih, ki so posledica njihove
neizobraženosti. Slab socialni položaj se praviloma povezuje z nizkimi aspiracijami za
učenje.
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V okolju, kjer deluje ZIK, nastajajo različna socialna omrežja, ki delujejo znotraj skupin
starostnikov, kmečkega prebivalstva, delavcev. Vsaka od naštetih skupin ima svojo
percepcijo učenja, pridobivanja znanj in uporabnosti vključevanja v organizirane oblike
izobraževanja.

3.3 EKONOMSKI VIDIK OKOLJSKEGAVPLIVA

Z ekonomsko razvitostjo je sovpadala bolj moderna tehnologija in potreba po bolj
specifičnih znanjih. V Beli krajini je največ delovnih mest, ki ne potrebujejo izobražene
delovne sile, kar ni prispevalo k spodbudnemu okolju za izobraževanje odraslih.

Drugačen vzvod za izobraževanje in usposabljanje je predstavljala brezposelnost dela
prebivalstva, ki je ciklično naraščala ali padala, odvisno od gospodarskega stanja. Država
je s sprejeto aktivno politiko zaposlovanja med ostalim spodbujala dokvalifikacije in
prekvalifikacije brezposelnih oseb kot mehanizem izboljševanja njihovih možnosti za
ponovno vključitev na trg dela.

3.4 POLITIČNI VIDIK OKOLJSKEGAVPLIVA

Poleti 1993 je zaradi vojne v Bosni prišlo v Črnomelj večje število beguncev. ZIK se je
povezal z domačimi in tujimi inštitucijami in nevladnimi organizacijami ter organiziral
poletno šolo Spoznavanje slovenske kulture s poudarkom na učenju slovenščine v
Zbirnem centru Črnomelj. V program se je vključilo 73 oseb, predvsem srednješolske
mladine.

Begunci odrasli so bili vpisani tudi v druge izobraževalne oblike, in sicer v programih

trgovec, gradbinec I, v tečaj nemščine in tečaj slovenskega jezika za tujce. Te programe je
sofinanciralo Ministrstvo za šolstvo in šport.
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V šolskem letu 1995/96 se je 48 mladih beguncev vključilo v programe usposabljanja, in

sicer 11 udeležencev v progam frizerski pomočnik, 20 oseb v pomožnega tekstilca in 17

oseb v kuharskega pomočnika.

3.5 PRAVNO -ORGANIZACIJSKI VIDIK OKOLJSKEGAVPLIVA

V svetovni ekonomiji pomenijo storitvene dejavnosti dve tretjini skupnega prihodka.

Razvoj storitvenega sektorja je bil opazen v Sloveniji od njene osamosvojitve v začetku

devetdesetih let prejšnjega stoletja. Izpostaviti gre zakon o trgovini, ki je zahteval, da imajo

vsi zaposleni v trgovini ustrezno izobrazbo. To zakonsko določilo je prispevalo k velikemu

porastu vpisa odraslih udeležencev izobraževanja v ustrezne programe. Odgovor na

zakonsko regulativo in povpraševanje trga so bili izobraženi trgovci in ekonomski tehniki.

Politični pluralizem in demokratizacija družbe sta prispevala k pravnemu urejanju

področja, saj je izobraževanje odraslih v letu 1996 prvič dobilo svoj področni zakon.

Čeprav pomanjkljivo, a vendarle izjemno pomembno, je bila določena osnovna

organizacija dejavnosti.
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Praktično usposabljanje v
frizerskem studiu Zdene, 1996.

Zaključek usposabljanj za pomožnega tekstilca
in kuharskega pomočnika, 1995.



Ustanovitev Andragoškega centra
Slovenije leta 1991 je bistveno prispevala k
sistemskemu urejanju področja. ACS je
spodbudil razvoj novih programov,
izobraževanje strokovnih delavcev v
izobraževanju odraslih, izvajal je
svetovanje in raziskovalno dejavnost v
Sloveniji.

Ljudska univerza, ki je spremenila ime v

delavsko univerzo, pa potem ponovno nazaj

v ljudsko univerzo, se je ves čas svojega

obstoja prilagajala tako pravnemu redu kot

političnemu sistemu in izkoristila zunanje

stanje v dobrobit svojega obstanka.
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Prvi zakon, ki ureja področje izobraževanja
odraslih, 1996.

Zaposleni so se v devetdesetih letih
veliko izobraževali na ACS-u, 1995.



Strokovni organi

Najvišji organ, nadrejen direktorju, je Svet

Zavoda za izobraževanje in kulturo

Črnomelj. Glede na ustanovitveni akt Svet

ZIK-a sestavlja šest članov, dva sta

predstavnika ustanovitelja, dva sta

predstavnika zaposlenih, en predstavnik

uporabnikov kulturnih dejavnosti in en

predstavnik udeležencev izobraževanja

odraslih.

Svet zavoda ima naslednje naloge:

imenuje in razrešuje direktorja,

sprejema program razvoja zavoda,

sprejema letni delovni načrt in poročilo o

njegovi uresničitvi ter o tem letno

poroča ustanovitelju,

odloča o pritožbah v zvezi s statusom

udeležencev izobraževanja,

odloča o pritožbah udeležencev

izobraževanja v zvezi z vzgojnim in

izobraževalnim delom v zavodu,

določa finančni načrt, sprejema

zaključne in periodične račune,

daje ustanovitelju in direktorju zavoda

predloge in mnenja o posameznih

vprašanjih.

•

•

•

•

•

•

•

(Izvleček iz 17. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za izobraževanje in kulturo
Črnomelj, UL RS štev. 14/1997).
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Volitve za predstavnika odraslih udeležencev
v Svet ZIK-a, 1997.

Volitve za predstavnika zaposlenih v
Svet ZIK-a, 1997.



Andragoški zbor je strokovni organ, ki ga
sestavljajo strokovni delavci in učitelji, ki
poučujejo v javnih izobraževalnih programih
za odrasle, za katere ima zavod verifikacijo
Ministrstva za šolstvo in šport. Število članov
andragoškega zbora se spreminja vsako šolsko
leto in se ugotavlja na podlagi podpisanih
pogodb z učitelji v posameznem šolskem letu.

Andragoški zbor opravlja naslednje naloge:

obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z izobraževalnim delom,

daje mnenje o letnem delovnem načrtu,

odloča o posodobitvah izobraževalnega dela,

daje mnenje o imenovanju direktorja,

daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih poslovodnega
organa.

ZIK-ova poslovna politika se je
oblikovala na podlagi strokovnih znanj
in praktičnih izkušenj, ki so narekovale
manjše število redno zaposlenih
delavcev in veliko število honorarnih
sodelavcev. ZIK je svojo prilagodljivost
potrebam v okolju lahko dosegal s hitro
spremembo programske ponudbe in
vključevanjem vedno novih in strokovno
kompetentnih sodelavcev.

(9. člen Odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za
izobraževanje in kulturo Črnomelj, UL RS štev.
114/2004).

•

•

•

•

•

60

Člani andragoškega zbora ZIK so podali mnenje
o letnem delovnem načrtu, 2007.

Po odgovornem delu so se člani sveta ZIK-a
družili v prijetnem okolju, 2000.



Kakovost dela je bila vedno na visoki ravni, saj so v različnih izobraževalnih programih in

projektih vedno delali najboljši sodelavci. V primeru nezadovoljstva s kakovostjo dela

posameznega honorarnega sodelavca je ZIK odpovedal sodelovanje in ga ni ponovno

vabil.

Tako ali drugače vsak Belokranjec pozna in je
vpet v delo Zavoda za izobraževanje in kulturo
kot osrednje kulturno izobraževalne institucije v
Beli krajini. Ponudba storitev je tako raznolika,
da dejansko spremlja človeka v vseh njegovih
življenjskih obdobjih in tudi služi trenutnim
interesom in prioritetam, ki jih ima posameznik.

Moje sodelovanje z ZIK-om se je seveda začelo v
obdobju mladostniške nadebudnosti in
vedoželjnosti, ko nam je vsem postajalo jasno, da

predstavlja znanje jezika vstopnico, kam in zakaj jo bomo potrebovali, nam sicer še ni bilo
čisto jasno. Tako sem se še kot študentka priključila skupini, ki se je učila nemščino, ki je
bila takrat v naših krajih izjemno »popularna« predvsem zaradi prve investicije podjetja
Danfoss v Črnomlju. Moje ambicije sicer niso bile usmerjene vanjo, pa vendar se mi je
takrat zdelo, da je to zelo nujno znanje za moj razvoj. Težavnost tega jezika in dnevna
neuporaba sta me prepričali, da še danes nekako shajam brez tovrstnega obširnega znanja.

V tem obdobju je bilo delo ZIK-a tudi zelo usmerjeno v izobraževalne programe za
pridobitev izobrazbe ekonomsko-komercialni tehnik in trgovec. Povabili so me k
sodelovanju kot zunanjo predavateljico za različne predmete. Zame osebno je bila ta
izkušnja ena od najbolj poučnih. Predavalnica s približno 100 odraslimi udeleženci mi še
danes vzbuja strah in odgovornost, da na učno uro res ne moreš priti nepripravljen. Poleg
potrebnega poznavanja bistva snovi je potrebno tudi časovno zelo dobro usmerjati pouk.

Soustvarjanje ZIK-ove poti
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Nenazadnje so bili udeleženci izobraževanja odrasli zaposleni ljudje, ki so morali čas
dobro izkoristiti, da bi opravili vse dnevno zastavljene naloge. Pri tem delu je tudi zelo
pomembna jasnost razlage. Nisem sicer prepričana, da sem vedno uspela. Naučila pa sem
se, da je potrebno sogovornika - slušatelja opazovati dovolj pozorno, da začutiš, kdaj te
sogovorniki - slušatelji ne razumejo več. Te izkušnje se večkrat spomnim tudi pri svojem
današnjem delu, ko je pomembno, da stranka ali sodelavec res razume bistvo produkta ali
naloge. Odgovornost razlagalca je, da ga sogovornik celovito razume in ne obratno! Samo
tako so stranke lahko zadovoljne ali pa sodelavci opravijo skupaj zadane naloge.

Kasneje sem bila kot predstavnica Občine Črnomelj vključena v delo Sveta ZIK-a, en
mandat kot članica, naslednji pa kot predsednica tega organa. Tudi to delo je bilo zame
osebno pomembna izkušnja. Člani sveta smo svojo vlogo vzeli zelo resno in nismo nikoli
delovali kot glasovalni organ, ampak smo želeli pred vsako potrebno odločitvijo prejeti kar
največ možnih informaciji. Verjamem, da smo v začetku delovali »zelo napadalno« in
razprave so bile mestoma tudi burne in ne prav prijetne, tako za vodstvo zavoda kot za člane
sveta. Sčasoma smo se drug drugega navadili in oboji vprašanja in komentarje razumeli
dobronamerno za delovanje ZIK-a.

Seveda pa ima ZIK veliko vlogo tudi pri razvoju kulture in organiziranju kulturnih
prireditev v Beli krajini. Veliko znanih gledaliških del smo videli po njihovi zaslugi, da ne
govorimo o spodbujanju lastne gledališke dejavnosti, ki je neprecenljiva za vsa lokalna
okolja. Tudi za dejstvo, da so obudili v preteklosti vsem znani Glas mladih Bele krajine, si
Zavod zasluži pohvalo in kaže s svojim delom tudi na pomen tradicije, ki jo lahko
razvijamo samo z vztrajnostjo.

Skratka, samo lepi spomini me vežejo na delo ZIK-a, zato želim vsem zaposlenim, da
delajo še bolj uspešno in da jim ne zmanjka vedno novih in inovativnih ideje, ki povezujejo
tradicijo in stalni razvoj.

mag. Alenka Janžekovič Kavšek,

nekdanja članica in predsednica Sveta ZIK,

učiteljica in udeleženka
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3.6 FINANČNI VIDIK OKOLJSKEGAVPLIVA

Izobraževanje odraslih v vsej

svoji zgodovini v Sloveniji ni

imelo zakonsko zagotovljenih

virov financiranja. Organizacije

delujejo kot ljudske univerze,

enote pri srednjih šolah in

privatne ustanove. Sredstva za

svoje delovanje pridobivajo iz

javnih virov na podlagi prijav na

javne razpise, iz lokalnih virov na

podlagi pogajanj z občinskimi

oblastmi in iz tržnih virov na

podlagi prodaje svojih storitev.

Finančna neodvisnost ima svoje

dobre posledice, ker institucije

avtonomno vodijo programsko

politiko, in slabe posledice, ker

finančna nestabilnost ne podpira

načrtovanja razvoja in vlaganja v

nove programe. Zagotavljanje

stabilnih finančnih virov je nujna

naloga, ki čaka izobraževanje

odraslih v naslednjih letih.

Država je v preteklih letih na podlagi prijav institucij za izobraževanje odraslih na javne

razpise sofinancirala izobraževanje za brezposelne in za zaposlene, podpirala je programe

za aktivno državljanstvo in za ranljive skupine (Romi, odrasli s posebnimi potrebami,

starejši odrasli, tujci, ženske).
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Poudarjanje potrebe po stabilnem financiranju in
pridobivanju novih prostorov, Dolenjski list, 2006.



3.7 INFORMACIJSKI VIDIK OKOLJSKEGAVPLIVA

V moderni dobi je še posebej poudarjeno

hitro zastaranje znanja. Informacijsko-

komunikacijska tehnologija se nenehno

razvija in napreduje, le informacijsko

pismeni lahko uspešno uresničujejo cilje

organizacije. Internet je prispeval k razvoju

samostojnega učenja, ki postaja postulat

izobraževanja odraslih. Multimedijska

gradiva prispevajo k večji dostopnosti

učenja, saj si udeleženec izbira kraj, čas in

tempo učenja.

ZIK je vlagal v informatizacijo konec

devetdesetih let 20. st. in v začetku novega

tisočletja. Zaradi hitro zastarane opreme je

potrebno nenehno slediti tehničnim

inovacijam in izboljšavam pri nabavi

informacijsko komunikacijske tehnologije.

V zadnjem desetletju je informatizacijo

ljudskih univerz podpiralo in spodbujalo

Ministrstvo za šolstvo in šport.

Nova tehnologija je vplivala tudi na razvoj

novih oblik in metod učenja, med prvimi

študij na daljavo.
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Otvoritev E-točke, na sedežu
ZIK Črnomelj, 2007.

Računalniška oprema v učilnici in pisarniških
prostorih se vsa leta posodablja.



3.8 UMEŠČENOST ORGANIZACIJE V ŠIRŠI EVROPSKI PROSTOR

Lizbonska strategija iz leta 2000 poudarja, da bo Evropa do leta 2010 postala najbolj

konkurenčno in dinamično na znanju temelječe gospodarstvo na svetu, sposobno

trajnostne rasti z več in boljšimi delovnimi mesti in z več socialne povezanosti. V delovnem

programu Lizbonske strategije o ciljih, ki jim sledijo glede sistemov izobraževanja in

usposabljanja v Evropi (14. 6. 2002), je poudarjeno, da gre prednostno za doseganje

naslednjih strateških ciljev: izboljšanje kakovosti, dostopnost in odprtost izobraževanja.

Evropski okvir narekuje projektno naravnanost in upoštevanje usmeritev, kot so enake

možnosti za vse, medkulturni dialog, inovativnost in ustvarjalnost. V tem kontekstu je

potrebno umestiti izobraževanje odraslih kot pomemben element vseživljenjskega učenja.

ZIK je sledil vsem smernicam in modernim evropskim trendom, kar je rezultiralo z

vključitvijo v mednarodne projekte s partnerji iz Evrope in nacionalnimi projekti,

financiranimi iz evropskih socialnih skladov.
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