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Kulturni program kulturne vzgoje za mlade



Kulturni dom Črnomelj je zaradi svoje bogate
preteklosti  kulturni spomenik državnega pomena  v lasti
Ministrstva za kulturo. Z njim upravlja Zavod za
izobraževanje in kulturo Črnomelj, ki ga je ustanovila
Občina Črnomelj.

Izvaja bogat program s filmskimi in gledališkimi
predstavami, prireditvami in dogajanjem na
medgeneracijskem vrtu. Dodano programsko vrednost
nosijo tudi projekti, ki spodbujajo  kulturno ustvarjalnost
mladih in so izvajani tradicionalno.

Pot Kulturnega doma Črnomelj se je začela leta 1926, ko
je bil  črnomaljski sokolski dom  zgrajen kot prostor za
športne in kulturne prireditve ter kino predstave. V stavbi
je med 19. in 20. februarjem 1944 potekalo prvo
zasedanje  SNOS  (Slovensko narodnoosvobodilni svet),
kjer so bili postavljeni  temelji slovenske državnosti, prav
tako pa je isti čas v njem delovalo tudi Slovensko narodno
gledališče, ki se je prvič ponašalo z zavedanjem in
poimenovanjem slovensko.

O Kulturnem domu Črnomelj



Vodilo Kulturnega doma Črnomelj predstavlja ravno
usmerjanje v program, ki zaobjema mlade kot ustvarjalce
ali gledalce in obiskovalce. Projekti spodbujajo
ustvarjalnost in kreativnosti mladih ter samo krepitev
umetniškega udejstvovanja lokalnega okolja. Pomembno
vizijo predstavlja tudi nudenje podpore domači kulturi  in
promocija kulturnega doma kot kulturnega spomenika.

Spodbujanje ustvarjalnosti in  kreativnosti mladih poteka
skozi različne vseslovenske in mednarodne  projekte, ki
zaobjemajo različne vrste umetnosti: glasbeno, literarno, 
likovno,  filmsko  in   gledališko. Sočasno je mladim skozi
predvajanje filmskih predstav in kinematografske
dejavnosti ponujena možnost soustvarjanja filmskega
programa in sama filmska vzgoja. 

Vse ostale prireditve in spremljevalni program je usmerjen
v mlade bodisi kot nastopajoče ali udeležence bodisi kot
obiskovalce, gledalce ali poslušalce.

Kulturni projekti za mlade ZIK Črnomelj Programska usmeritev kulturnega dela z mladimi



Filmski tabor Kolpa (FTK) spodbuja filmsko ustvarjalnost
mladih in vzgaja na filmskem področju. Osnovni koncept
tabora je ustvarjalno druženje dijakov s slovenskimi
filmskimi strokovnjaki in pridobivanje kakovostnih
teoretičnih in praktičnih filmskih izkušenj. Partner v
projektu je Ekonomska šola Novo mesto, ki za delo v
delavnicah animiranega, dokumentarnega in igranega
filma posodi tehnično opremo.  Mladi filmarji lahko
izbirajo med tremi filmskimi delavnicami: animirani film,
dokumentarni film in igrani film, ki jih vodijo slovenski
filmski strokovnjaki: Maja Weiss, Zarja Menart, Martin
Turk, Matej Lavrenčič in August Adrian Braatz. 

Filmska ustvarjalnost mladih



Med taborom, ki traja tri dni in poteka vsako leto konec
junija oziroma v začetku julija, mladi filmarji spoznajo vse
faze filmskega ustvarjanja, obenem pa v medsebojnem
druženju doživijo lepoto belokranjske narave.
Sodelovanje, prehrana in bivanje na FTK so za udeležence
popolnoma brezplačni. Prednost pri izboru na tabor imajo
dijaki, ki izkazujejo velik interes za sodelovanje in imajo
predhodne izkušnje za ustvarjanje na filmskem področju. 

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



Kino v Črnomlju ima dolgo tradicijo, saj je prisoten v
našem okolju že od časov nemega filma in kinoaparatur,
ki jih je poganjalo oglje. Črnomaljski kino kot edini redno
delujoč kinematograf v Beli krajini se je v širšem
slovenskem prostoru uveljavil s skrbno izbranim
programom, šolskimi filmsko-vzgojnimi projekcijami in s
filmskim abonmajem. V dvorani kina pogoto gostimo
številne slovenske filmske ustvarjalce, ki svoje filme
predstavijo v sproščenem pogovoru z obiskovalci.Kino
Črnomelj je član Art kino mreže Slovenije in Europa
Cinemas. Črnomaljski kino, ki vodi filmski program za
vse tri belokranjske občine, sledi novostim svetovne
filmske produkcije in želi ustreči okusom vseh generacij.

Kinematografska dejavnost mladih



redni filmski program
filmska vzgoja od vrtca do srednje šole (izvajamo
samostojno in v sodelovanju z nacionalno
koordinatorko za naše področje)
filmski abonma – ženski filmski večeri (enkrat
mesečno)
pogovori po različnih slovenskih filmih z njihovimi
ustvarjalci
letni kino (na vrtu za Kulturnim domom Črnomelj)
ustvarjalne delavnice za otroke po filmskih projekcijah
organizacija rojstnodnevnih zabav z ogledom filma 
projekt Slovenski film kot ogledalo časa (od leta 2002,
predstavitev slovenskih filmskih uspešnic, ki so
zaznamovale določeno družbeno obdobje)
projekcije lokalnih belokranjskih filmarjev
v sodelovanju s Knjižnico Črnomelj predvajamo
različne filme za njihove bralne klube (od
osnovnošolcev do upokojencev)
projekcije za ranljive ciljne skupine (Romi, priseljenci
ipd.)
projekcije ob kulturnem dnevu (8. februar)
Ta veseli dan kulture (3. december)
evropski art kino dan (oktober)

V Kinu Črnomelj izvajamo naslednje programe: 



Župančičeva frulica je projekt s 30-letno tradicijo.
Vključuje mlade literarne ustvarjalce in umetnike
govorjene besede iz preko 100 slovenskih in zamejskih šol.
Projekt omogoča sodelovanje v treh kategorijah:

1. Deklamatorji (druga triada OŠ)
2. Osnovnošolski pesniki (tretja triada OŠ)
3. Srednješolski pesniki (srednja šola)

Mladi deklamatorji se predstavijo na treh predizborih po
Sloveniji z deklamiranjem pesmi uveljavljenega
slovenskega avtorja, mladi pesniki pa ustvarjajo pesmi, ki
se navezuje na določeno aktualno družbeno temo.

Sodelujoče ocenjujeta ločeni tričlanski strokovni komisiji.
Pesniško komisijo sestavljajo Veronika Dintinjana, Igor
Divjak in Janko Lozar, deklamatorsko komisijo pa Mateja
Perpar, Tjaša Koprivec Vuga in Gašper Jarni. 

Literarna ustvarjalnost mladih



Komisiji izbereta petnajst najboljših mladih pesnikov in
deklamatorjev, ki se širšemu občinstvu predstavijo na
zaključni prireditvi. Le-ta poteka vsako leto 11. junija na
dan smrti Otona Župančiča v Kulturnem domu Črnomelj.
Na zaključni prireditvi komisiji razglasita dobitnike
Župančičevih frulic – najboljšega deklamatorja in
najboljšega osnovnošolskega ter srednješolskega pesnika
leta. 

Župančičevo frulico sofinancira Občina Črnomelj.



Glas mladih je z 42-letno tradicijo najstarejši slovenski
glasbeni festival za mlade glasbenike. Poleg glasbene
ustvarjalnosti spodbuja še govorniške spretnosti mladih.
Omogoča še neuveljavljenim glasbenikom, da se
predstavijo širšemu občinstvu. Prav tako omogoča mladim
voditeljem programa, da povezujejo prireditev.  Vsako
leto v sredini oktobra je v Kulturnem domu Črnomelj
avdicija za mlade glasbenike in voditelje (povezovalce
programa), ki se želijo prebiti na finalni večer Glasa
mladih. Mladi glasbeniki in povezovalci se lahko na
avdicijah predstavijo v kategorijah:

1.  Osnovnošolski glas mladih (glasbeniki od 5. do 9.
razreda OŠ)
2.    Avtorski glas mladih (glasbeniki stari od 15 do 30 let)
3.    Bendovski glas mladih (glasbene skupine – povprečna
starost članov od 15 do 30 let)
4. Voditeljski glas mladih (povezovalci programa stari od
15 do 25 let)

Glasbena ustvarjalnost mladih



Petčlanska strokovna komisija izbere najboljše glasbenike
in povezovalce, ki se nato sredi novembra predstavijo na
finalnem večeru Glasa mladih. Kot člani strokovne
komisije sodelujejo: Tina Marinšek, Urška Majdič –
UMA, Miha Guštin – Gušti, Bort Ross in Rudi Vlašič. Na
finalnem večeru s svojimi glasovi sodeluje tudi občinstvo.
Zmagovalce posameznih glasbenih kategorij čakajo lepe
glasbene nagrade, ki jih prispevajo: Lotos music, Založba
Nika Records, Via studio, Kolpa Castle music festival in
Kvant d.o.o. 

Glas mladih sofinancira Občina Črnomelj.



Mednarodna kiparska kolonija mladih Črnomelj
(MKKMČ) je projekt s 13-letno tradicijo. MKKMČ
spodbuja ustvarjalnost učencev zadnje triade OŠ na
kiparskem področju. Osnovni koncept kolonije je
ustvarjalno druženje ter spoznavanje nadarjenih mladih
likovnikov iz Slovenije in šestih bližnjih držav. Udeleženci
kolonije, ki poteka vsako leto spomladi v Črnomlju, lahko
ustvarjajo v kiparskih delavnicah: keramika, instalacija,
siporeks in montažna plastika. 

Likovna ustvarjalnost mladih



Mlade kiparje pri delu vodijo izkušeni mentorji ob
podpori asistentov – študentov Likovne pedagogike iz
Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Sodelovanje,
prehrana in bivanje na MKKMČ so za udeležence
brezplačni. Kiparska dela mladih kiparjev oceni tričlanska
strokovna komisija akademsko izobraženih likovnikov in
izbere skupnega zmagovalca kolonije ter dobitnika
posebne nagrade. Skupni zmagovalec prejme zmagovalno
preslico in se udeleži partnerske kolonije v Ernestinovem v
Slavoniji na Hrvaškem. Dobitniku posebne nagrade pa
podjetje Livartis d.o.o. kiparski izdelek odlije v bron.

Kolonijo sofinancira Občina Črnomelj.



Dejavnost se usmerja v gledališko umetnost in sam razvoj
ljubiteljskega  gledališča  ter  kulture  med mladimi v
belokranjskem lokalnem okolju. Mladostniki od 15 do 35
let  so vključeni v proces nastanka gledališke predstave,
sočasno pa z različnimi nastopi in udejstvovanjem
spodbujajo razvoj kulture v domačem kraju ter krepijo
zmožnost javnega nastopanja ter sooblikovanja programa
v  Kulturnem domu Črnomelj. Mladi sodelujejo pri
ustvarjanju scenarija, kostumografije, scenografije, režije
pa vse do igranja pod domačim strokovnim mentorstvom.
Člani teatra pripravljajo avtorske gledališke predstave,
oblikujejo različne proslave, recitalne in kulturne
prireditve.

Trenutno v sklopu ZIK Teatra delujeta dve skupini (od 5
do 7 let in od 19 do 30 let). Srednješolska sekcija (od 15 do
17 let) je v postopku ustanavljanja in pripravljanja nove
predstave. 

Gledališka ustvarjalnost mladih



Medgeneracijski vrt je skupni projekt Zavoda za
izobraževanje in kulturo Črnomelj, Knjižnice Črnomelj in
Mladinskega centra BIT, sofinanciran s strani Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja.V sklopu projekta
bomo s postavitvijo igral uredili Medgeneracijski vrt in
izvedli številne dogodke in delavnice za vse starostne
skupine.  Letos bomo na njem poleti začeli izvajati sklop
kulturnih dogodkov pod imenom Kultura pod krošnjami.

Medgeneracijski vrt Črnomelj 



Stalna razstava v zgornji avli Kulturnega doma Črnomelj
bo osredotočena na dogajanje v kulturnem domu med
drugo svetovno vojno v letih 1944 in 1945. Poleg razstave
bo na voljo še ogled filma o osvobojenem ozemlju s
pričevanji in igranimi vložki, vključena pa bo tudi plesna
animacija iz takratnih časov. Skozi razstavo bo s pomočjo
interaktivnih iger, igranja vlog, didaktičnih gradiv in
avdiovizualnih efektov moč spoznati
pomembnost  domovine  in  kulture, ki stopata z roko v
roki v vseh časih in narodih.  Bistveno vodilo pa bo nosila
kultura in delovanje  Slovenskega narodnega gledališča  v
stavbi ter ustvarjanja številnih  slovenskih kulturnikov in
umetnikov v Črnomlju v času osvoboditve.

Razstavo, ki bo postavljena leta  2020, financira  Občina
Črnomelj. Postavitev bo interaktivna, didaktična, igriva in
avdiovizualna ter bo namenjena tako posameznikom kot
tudi vzgojno-izobraževalnim ustanovam.

Razstava Domovina je kul(tura)



ZIK Črnomelj v Kulturnem domu Črnomelj skozi leto
organizira številne kulturne dejavnosti, projekte in
dogodke, ki so namenjeni tako mladim kot tudi širši
javnosti. Vsako leto izvedemo Dobrodelno prireditev
Jasna, Teden otroka, Novoletni direndaj, Belokranjsko
plesno hišo, dogodke z naslovom Kulturno ob kulturnem
prazniku, gledališka gostovanja, likovne razstave ter
gostimo ali organiziramo proslave in prireditve na
občinski ravni.

Ostali kulturni projekti in dogodki

BPH



TADEJ FINK
vodja projektov za ustvarjalnost mladih
07 30 61 382
tadej.fink@zik-crnomelj.si

MARIJA MIKETIČ
vodja kino programa
07 30 61 392
marija.miketic@zik-crnomelj.si

NASTASJA SCHWEIGER
vodja kulturnega programa
05 93 43 374
nastasja.schweiger@zik-crnomelj.si

mag. NADA ŽAGAR
direktorica
07 30 61 391
nada.zagar@zik-crnomelj.si

Kontakt

info@zik-crnomelj.si 
+386 (0)7 30 61 392 
+386 (0)40 329 933

KULTURNI DOM ČRNOMELJ:

Sofinancerji naš ih dejavnosti


