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Še kar ne pojenjata veselje in ponos, da je Ljudska univerza Črnomelj po 70 letih
na svojem. Naporno obdobje iskanja primernih prostorov za izvajanje
izobraževanja odraslih v Črnomlju je za nami. Sodobno in lepo urejeno okolje
ponuja izjemne možnosti za uresničevanje naše vizije in vrednot.

Ker se zavedamo svoje družbene odgovornosti, na različne načine spodbujamo
razumevanje pomena razvoja človeka in ohranjanja narave.
Tako je prehranska samooskrba že celo desetletje pomembna vsebina ZIK-ovih
izobraževalnih programov, saj nam naša belokranjska zemlja omogoča razcvet
pridelave in predelave sadja in zelenjave.
Prav tako želimo ozaveščati, da lahko oblačila s primernim vzdrževanjem nosimo
zelo dolgo, saj se tudi moda ciklično vrača. Odlaganje tekstila je postalo zelo
obremenjujoče za naš planet, zato lahko vsak med nami prispeva k ponovni
uporabi oblek.
Evropski viri obetajo precejšnja sredstva za razvoj digitalizacije, zato se tudi ZIK
pripravlja na črpanje teh sredstev za svoje prebivalstvo. Računalniško
usposabljanje vidimo kot prispevek k izboljšanju kakovosti življenja, zbliževanju,
povezovanju, sodelovanju ljudi in učinkovitemu opravljanju dela.
V tem okviru vidimo med svojimi prednostnimi nalogami prav skrb za starejše, da
jih opolnomočimo in ponovno spoštujemo kot modre ljudi, z veliko znanja in
bogatimi življenjskimi izkušnjami. Starejši so bogastvo, ki lahko veliko prispeva k
družbeni blaginji.

Veselimo se nove izobraževalno-kulturne sezone. Pridružite se nam pri
ustvarjanju boljšega sveta za vse nas in naše potomce!

Spoštovane Belokranjke in Belokranjci!
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NAGOVOR DIREKTORICE

Zaposleni na ZIK-u, presrečni zaradi prenovljenih
prostorov Ljudske univerze (februar 2022); foto: Tom Urh



V zadnjih letih smo na družbenih omrežjih objavljali prvoaprilsko šalo, ki se je
nanašala na težko pričakovano celovito obnovo črnomaljskega kulturnega doma.
V prihodnjih letih pričakujemo, da se bo naša hudomušna potegavščina
uresničila. Lastnik, Ministrstvo za kulturo, namreč načrtuje obsežno prenovo
belokranjskega kulturnega spomenika ob boku drugih pomembnih stavb v
Sloveniji.
Pridobivanje sredstev za celovito prenovo je vezano na črpanje iz evropskih
virov, v načrtu za obnovo in okrevanje.
Med pripravami na posodobitev kulturnega doma zanj zgledno skrbimo. Redno ga
vzdržujemo, zato so ljudje, ki pridejo od drugod, vedno navdušeni nad našo
dvorano. Pravijo, da ima dušo, česar ne najdemo med novodobnimi zgradbami.

Čeprav je Kulturni dom Črnomelj najlepša stavba v mestu, so domačini bolj
kritični, saj si želijo sodobno opremljeno dvorano z udobnejšimi stoli. Prav je, da
smo zahtevni, a moramo se tudi zavedati, da gre za kulturni spomenik in za
prilagajanje zahtevam konservatorske stroke.
Smo pa Črnomaljci vsekakor ponosni, da imamo v svojem mestu tak zaklad, ki
simbolizira začetke slovenske državnosti in delovanja Slovenskega narodnega
gledališča. ZIK se še kako zaveda svojega poslanstva pri upravljanju stavbe, zato
že uspešno odpira vrata širši slovenski javnosti z doživljajsko razstavo Domovina
je kultura.
Ne manjka pa nam niti volje niti idej za nadgradnjo dostojanstvene predstavitve
kulturnega spomenika, Črnomlja in Bele krajine.

ZIK kot upravljavec
kulturnega doma
odgovorno skrbi za

njegovo ohranjanje in za
varnost obiskovalcev,
zato je prepleskal
pročelje in popravil
ploščad (2021).
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KULTURNI DOM



Ljudska univerza v Črnomlju je prvič v sedemdesetletni zgodovini dobila
primerne prostore za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih.
Uradno je odprla prenovljene prostore 22. 2. 2022 v večnamenski stavbi na
Kolodvorski cesti 32c v Črnomlju. Pridobila je okrog 1000 m2, 10 sodobno
opremljenih splošnih in specializiranih učilnic in 9 pisarn za zaposlene. Novo
pridobitev je omogočila ustanoviteljica zavoda ZIK, Občina Črnomelj, delno pa
tudi ZIK iz svoje dejavnosti.
Reka Kolpa nas je z razgibanim vodotokom navdihnila za ustvarjanje celostne
podobe, saj je polna simbolike – razvoja, sodelovanja in vztrajnosti. Oblikovno je
naša reka srž vseh predstavitvenih tabel v skupnih prostorih.

Svojo zavedno belokranjskost smo izkazali s poimenovanji učilnic: Breza,
Bisernica, Frulica, Kolpa, Lan, Presta, Pisanica in Tičica. Slednja je pevsko- -
glasbeno obarvana, saj si želimo čim več vedrega in dobrega vzdušja pod našo
streho.
Kot izobraževalci odraslih smo zelo spoštljivi tudi do ljudske modrosti, zato na
vsakem koraku srečamo pregovore iz domačih logov in z vsega sveta. Najljubši
nam je ZIK-ovski pregovor »Znanje beži, ujemimo ga«, ki je še posebej aktualen
v sodobnem svetu. Na stopnicah med nadstropji so zapisane navdihujoče besede,
ki nas spodbujajo k rasti, napredku in razvoju.
Prenovljenih prostorov se najbolj veselimo zaposleni in udeleženci, ki jim dajemo
dušo in pomen.

Pomembni mejniki pri razvoju ljudske univerze, od ljudskega
prosvetljevanja do javne službe v izobraževanju odraslih (2021)
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ZADNJIH 20 LET
IN VEČ
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Od Občine
Črnomelj 22 %

prihodkov
(preostalo od občin
Metlika in Semič).
Iz drugih virov
pridobi 7 %
prihodkov.

V zadnjih 15 letih je
ZIK pridobil skoraj 4
milijone EUR z uspešnimi

prijavami na domačih in
mednarodnih javnih razpisih.

Sredstva je črpal samostojno,
kot poslovodeči v konzorciju s
partnerskimi organizacijami iz
Bele krajine, Slovenije ali

Evrope in kot partner v drugih
konzorcijih.

Iz proračuna
občin je prejel

skoraj 23 %
prihodkov.

70 %
prihodkov

z
uspešnimi

prijavami na javne
razpise

ZIK je javni
zavod, ki
deluje kot
podjetje.

LETO 2021

5.100 ur
učenja na

Univerzi za III.
življenjsko
obdobje
(UTŽO)

2.300
udeležencev v
programih
gibanja

150
udeležencev
pridobilo eno od
nacionalnih
poklicnih
kvalifikacij
(NPK)

1.400
oseb

na izpitih iz
slovenščine
kot tujega
jezika

350
odraslih

udeležencev
končalo

osnovno
šolo

2.400
udeležencev
v programih
računalništva

Teden
vseživljenjskega

učenja od

1996

115
študijskih
krožkov
(največ s področja
kulturne dediščine)

Več kot

70.000
obiskovalcev in

2.500
dogodkov

TVU

5.000
udeležencev
tečajev

tujih jezikov



6 Osnovna šola za odrasle
7 Svetovanje
8 Središče za samostojno učenje
9 Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK)
10 Slovenščina za priseljence
11 Učenje tujih jezikov
12 Računalniški tečaji
13 Digitalne kompetence 55+
14 Socialna aktivacija
15 Gibanje
16 Univerza za III. življenjsko obdobje
17 6. dnevi zeliščarstva v Beli krajini
18 Študijski krožki
19 Hojte k nam po znanje
20 Tedni vseživljenjskega učenja
21 Parada učenja - Poklicijada

IZOBRAŽEVANJE
ODRASLIH



Pogoji za vpis

Starost
najmanj 15

letIzpolnjena
osnovnošolska
obveznost

Nedokončana
osnovna šola

Želite uspešno končati osnovno šolo in nadaljevati šolanje?

Kaj pridobite s končano osnovno šolo?

V šolskem letu 2022/2023 se bo pouk
predvidoma začel 19. septembra 2022.

Program Osnovna šola za odrasle vam to omogoča, saj je javno veljaven
program, s katerim pridobite formalno izobrazbo in veliko uporabnega znanja.

Končana osnovna šola pomembno prispeva k dvigu zaposlitvenih možnosti in
izobrazbene ravni.

Pouk v programu Osnovna šola za odrasle poteka v obliki organiziranih
predavanj, izvajamo pa tudi projektne tedne, sodelujemo z različnimi
ustanovami v lokalnem okolju, obiskujemo prireditve, dogodke in na njih tudi
večkrat sodelujemo.

Program financira Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport in je za udeležence brezplačen.

Urška Hudorovac, udeleženka OŠ za odrasle
»V osnovni šoli za odrasle so mi bili zelo všeč projektni tedni, ko
smo povezovali predmete med seboj in na aktiven način osvojili
nova znanja. S takšnim načinom pouka smo se udeleženci bolj
povezali med seboj in utrdili tudi prijateljske vezi. V bodoče si
želim več takšnega pouka.«
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nina.salamon@zik-crnomelj.si
(07) 30 61 385, 040 879 041

Osnovna šola za odrasle, kemijski eksperimenti (januar 2022)

OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE



• Se želite učiti, potrebujete nova znanja?
• Želite dokončati ali nadaljevati izobraževanje?
• Razmišljate o spremembi kariere?
• Potrebujete življenjepis, vlogo za zaposlitev, pripravo na

zaposlitveni razgovor?
• Bi si radi pridobili mnenje o svojem znanju?

Svetovanje o veščinah iskanja zaposlitve (julij 2022)

Svetovalke bomo
razmišljale z vami in vam
svetovale pri načrtovanju in
uresničevanju zastavljenih
ciljev. Predstavile vam
bomo možnosti za

izobraževanje glede na
vaše želje in potrebe.

Vabljeni na Dneve
svetovanja za znanje, ki

bodo potekali med
21. in 23. septembrom 2022.

Na ZIK-ovi lokalni točki SVOS vam omogočamo brezplačen dostop do spletnega
vprašalnika za ocenjevanje spretnosti (SVOS), ki vam bo v pomoč pri ugotavljanju
vaših sposobnosti in talentov.

Sonja Malnarič, PGD Črešnjevec
»Danes se zavedamo, da je znanje bogastvo in da postaja način
življenja za vse več ljudi. V prenovljenem večnamenskem
prostoru na Cerovcu organiziramo različne dejavnosti,
predavanja in delavnice. Veseli smo sodelovanja z ZIK-om
Črnomelj, saj s svojo svetovalno dejavnostjo ter z bogato in
raznoliko ponudbo izobraževalnih dejavnosti omogoča dostop do
novih znanj in vsebin tudi prebivalcem oddaljenih belokranjskih
vasi.«
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irena.bohte@zik-crnomelj.si
(07) 30 61 384, 040 984 678

janja.jankovic@zik-crnomelj.si
(05) 93 42 696, 040 879 039

SVETOVANJE



8

nada.babic@zik-crnomelj.si
(07) 30 61 383, 040 879 042

maja.mihelic@zik-crnomelj.si
(07) 30 61 380, 040 879 039

SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE

ZIK ponuja svetovalno in učno podporo pri samostojnem učenju v
obnovljenem prostoru središča za samostojno učenje na
Kolodvorski cesti 32c.

Če vas zanima učenje v središču za samostojno učenje, nas pokličite ali nam pišite.

Brezplačno so na voljo:
• prilagojena učna gradiva, podprta s sodobno učno

tehnologijo,
• učna mesta z računalnikom in dostopom do interneta

(pomoč pri uporabi računalnika, elektronske pošte in
iskanju informacij po spletu),

• strokovna pomoč svetovalca, ki svetuje pri izbiri gradiva in
tehnologije za učenje,

• slovarji, učbeniki, delovni zvezki, e-gradiva.

Svetovanje in pomoč pri samostojnem
učenju lahko izvedemo tudi na

daljavo, z uporabo videokonferenčnih
sistemov (ZOOM, MS Teams in drugi),

klica ali e-pošte.



NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE
(NPK)

?
NPK SOCIALNA OSKRBOVALKA/SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU

Če imate izkušnje pri delu z ljudmi, ste
stari najmanj 21 let, imate končano vsaj
osnovno šolo in vas veseli delo s
starejšimi, si lahko pri nas pridobite nov
poklic prihodnosti.
Izobraževanje, ki traja 150 ur, izvajamo v
sodelovanju z domovoma starejših
občanov Črnomelj in Metlika.Socialna oskrbovalka s pridobljenim NPK-jem na

delovnem mestu v DSO-ju Črnomelj (februar 2022)

Preverjanje znanja poteka pred izpitno komisijo pri izvajalcu, Socialni zbornici Slovenije:
www.szslo.si/certificiranje.

Kako do NPK-ja?

Imate znanje in izkušnje z
nekega področja, vendar

nimate formalne
izobrazbe?

Pred državno komisijo morate dokazati,
da obvladate strokovna znanja, ki jih že
imate in so potrebna za opravljanje

določenega poklica.

NPK ROMSKI POMOČNIK/ROMSKA POMOČNICA IN
ROMSKI KOORDINATOR/ROMSKA KOORDINATORICA

Imate izkušnje pri delu z romskimi
otroki v vrtcu ali šoli? Govorite romski
jezik?
Pridobite si poklic romskega pomočnika in
lahko boste pomagali romskim otrokom do
boljših učnih uspehov.
Imate izkušnje pri delu s pripadniki
romske skupnosti?
Pridobite si poklic romskega koordinatorja
in sodelovali boste lahko pri vključevanju
Romov v izobraževanje, iskanju zaposlitve
in pripravljali kulturne prireditve.
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irena.bohte@zik-crnomelj.si
(07) 30 61 384, 040 984 678

nada.babic@zik-crnomelj.si
(07) 30 61 383, 040 879 042

Delo komisije za priznavanje NPK-ja
romska pomočnica (januar 2022)

Organizatorica usposabljanja za NPK:Svetovalka za NPK:



ZIK v sodelovanju z Izpitnim centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik izvaja
izpite za pridobitev javno veljavne listine o znanju slovenščine na vstopni in
osnovni ravni (A1 in A2/B1). Redni izpitni roki so razpisani štirikrat letno. Izpiti
se izvajajo po uveljavljenih mednarodnih standardih.

Slovenščina je
zahteven jezik,
ampak učenje je
lahko zabavno!

Na ZIK-u lahko pridobite tudi dokazilo o znanju
slovenščine za delo, državljanstvo ali osebne potrebe.

Več informacij o izpitnih rokih in sestavi izpita najdete na spletnih straneh
www.zik-crnomelj.eu in www.ff.uni-lj.si/center.si.

Bi se radi naučili slovensko in pridobili dokazilo o znanju slovenščine?

Na ZIK-u ponujamo začetne in nadaljevalne tečaje slovenščine za
priseljence na vstopni ravni, osnovni ravni in za potrebe dela.

ZIK je edini izvajalec izpitov iz slovenščine kot drugega in tujega jezika v
jugovzhodni Sloveniji, izpit iz slovenščine na vstopni ravni (junij 2022)

10

nada.babic@zik-crnomelj.si
(07) 30 61 383, 040 879 042

Predstavitvena delavnica učenja slovenščine za iskalce mednarodne zaščite iz Ukrajine (junij 2022)

SLOVENŠČINA ZA PRISELJENCE
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nada.babic@zik-crnomelj.si
(07) 30 61 383, 040 879 042

UČENJE TUJIH JEZIKOV

Na ZIK-u ponujamo učenje tujih jezikov na moderen način s prijaznimi
učitelji. Učite se lahko tudi v tečajih na daljavo ali kombinirano.

Za zaposlene in brezposelne, predvsem za starejše od 45 let z nižjo stopnjo
izobrazbe, ponujamo brezplačno učenje angleščine, nemščine,
italijanščine in španščine. Tečaji trajajo 40 ur, prilagojeni so predznanju
in potrebam udeležencev. Za zaključene skupine se izvajajo tudi na sedežu
delodajalca oziroma naročnika po vsej Beli krajini.

Za vse, ki želite svoje znanje tujih jezikov tudi preizkusiti in uradno
potrditi, potekajo priprave na izpit za pridobitev javno veljavne listine
in izpiti v sodelovanju z Državnim izpitnim centrom.

Tečaji se izvajajo, ko se zbere dovolj udeležencev.

Učenje angleščine z interaktivno tablo (februar 2022)

Lahko se
vključite v

intenzivne jezikovne
tečaje, tečaje

poslovnega jezika,
individualno učenje

in tečaje po
meri naročnika.

Gordana Piljić, direktorica podjetja Stanart, d. o. o.
»Sem podjetnica in na poslovni poti potrebujem znanje tujih
jezikov, zato sem se z veseljem udeležila tečaja angleščine na
ZIK-u. Poleg pridobljenega znanja mi je bilo še posebej všeč
druženje s sošolci, postali smo prijatelji in se srečujemo tudi
zunaj učilnice. V prihodnjem šolskem letu se nameravamo
vključiti v tečaj italijanščine.«
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tomaz.curk@zik-crnomelj.si
(05) 93 42 695, 040 879 042

RAČUNALNIŠKI TEČAJI

Poznati računalnik, njegovo delovanje in znati uporabljati različne
programe je v današnjem času nujno tako na delovnem mestu kot v
domačem okolju. Na ZIK-u imamo bogato tradicijo računalniških
usposabljanj, saj smo jih začeli izvajati že v zgodnjih 90. letih. Za vas
imamo različne programe, namenjene tako začetnikom kot tudi
naprednejšim uporabnikom.

Če se šele spoznavate z računalnikom, se lahko udeležite tečaja
Računalniška pismenost za odrasle – osvojili boste temeljna informacijska
znanja, se naučili izdelovati in oblikovati besedila ter uporabljati internet
in elektronsko pošto.

Naprednejšim uporabnikom ponujamo tečaje programa Excel na
različnih stopnjah. Za tiste, ki si želite spoznati fotografijo, izvajamo
začetni tečaj fotografiranja, na katerem se lahko naučite uporabljati
digitalni fotoaparat, spoznate različne tehnike fotografiranja in
osvojite osnove programske opreme za urejanje fotografij.

V programu Uporabna digitalna znanja se boste naučili osnov
fotografije, ustvarjanja videoposnetkov in urejanja teh vsebin.
Spoznali boste orodja, s katerimi si lahko pomagate pri ustvarjanju
različnih grafičnih vsebin, in različne možnosti za objavo vsebin na
spletu.

Pridružite se nam v prenovljeni računalniški učilnici in osvojite znanja,
s katerimi boste lažje in hitreje opravili delo tako na delovnem mestu
kot tudi doma.

Usposabljanje Snemanje in montaža izobraževalnih videov za učitelje (oktober 2021); foto: Rok Orlič

Za vas imamo
različne programe,
namenjene tako

začetnikom kot tudi
naprednejšim
uporabnikom.
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DIGITALNE KOMPETENCE 55+

Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo je že pred
časom napovedala možnost uvedbe digitalnih bonov.

Vsi, ki smo imeli izkušnjo z uveljavljanjem turističnih bonov, do katerih
je bil upravičen vsak državljan, smo pričakovali in si razlagali, da gre za
podoben vladni ukrep.

Ob objavi javnega razpisa za izvajalce neformalnega izobraževanja za
dvig digitalnih kompetenc smo bili nemalo presenečeni, ko smo videli
znesek sredstev za usposabljanja. Hitro smo izračunali, da ima ZIK kot
izvajalec za tečajnike na voljo 71 mest, čeprav je v Beli krajini okrog
10.000 prebivalcev starejših od 55 let.

Sicer pa zaradi razpisnih pogojev ni bilo samoumevno, da bo ZIK izbran
za izvajalca usposabljanj, čeprav ima odlične reference, ugled v okolju
ter strokovno in kakovostno izvaja izobraževanje odraslih. Eno od meril
za izbiro izvajalcev izobraževanja je bilo tudi zagotavljanje opreme in
dostopnosti za invalide, kar smo zaradi novih prenovljenih prostorov
Ljudske univerze tudi dosegli.

Tako je v začetku avgusta 2022 ZIK prejel odločbo Slovenskega
regionalno razvojnega sklada o odobritvi sredstev za 71 udeležencev.
Zaradi izjemno majhnega števila odobrenih mest in velikega
povpraševanja bodo sredstva za usposabljanje hitro počrpana.

Zavedamo se, da je ljudem težko pojasniti, da je pri digitalnih bonih
drugače kot pri turističnih bonih in da je preprosto premalo denarja za
veliko večje potrebe prebivalcev za digitalno opismenjevanje.

Upamo, da je leto 2022 le uvod v večjo in širšo digitalizacijo družbe v
bodoče, s poudarkom na starejših od 55 let.

Več informacij je na voljo na spletni straneh:
• Službe Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo:

www.gov.si/zbirke/storitve/digitalni-bon,

• Slovenskega regionalno razvojnega sklada: www.srrs.si, in

• ZIK Črnomelj: www.zik-crnomelj.eu.



Po treh letih se v Črnomlju končujeta dva programa socialne aktivacije v
obdobju 2019-2022, in sicer:

MOST

ROŽE

• 75 udeležencev,
• 5 skupin v šestmesečnih programih,
• dve tretjini žensk in tretjina moških (48 žensk in 27 moških),
• skoraj polovica (29 oseb) uspešnih, se zaposlili ali nadaljevali

izobraževanje.

• 75 udeleženk romskih žensk,
• 5 skupin v šestmesečnih programih,
• 26 uspešnih, ki so se bodisi zaposlile bodisi vključile v usposabljanje.

Zaključna konferenca projekta, ki jo organizirajo vsi projektni
partnerji, ZIK, RIC NM in OZRK NM, bo 31. 8. 2022 v Črnomlju.
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SOCIALNA AKTIVACIJA

• splošni z nazivom MOST (Motivacija-Odgovornost-Spremembe-
Trajnost), pri katerem je bil ZIK vodilni v partnerstvu z Območnim
združenjem Rdečega križa iz Novega mesta,

in

• program za romske ženske z nazivom Aktiviraj se v Novem mestu in
Črnomlju, pri katerem je bil vodilni partner Razvojno-izobraževalni
center Novo mesto. Črnomaljski program smo kratko poimenovali
ROŽE.

Programi socialne aktivacije prispevajo k boljši kakovosti življenja vseh
udeležencev, ki se lažje vključujejo v vsakdanje življenje in si povečajo
izobraževalne in zaposlitvene možnosti. Upamo, da bo financer,
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ponovno
objavil javni razpis in omogočil nadaljevanje uspešnega projekta.
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tina.weiss@zik-crnomelj.si
(07) 30 61 390, 031 377 061

GIBANJE

Gibanje je del življenja vse od rojstva, zato na ZIK-u skrbimo, da
povabimo v program gibanja vse generacije iz vseh treh belokranjskih
občin.

Izvajamo različne vrste vadb, ki so prilagojene starosti udeležencev,
njihovim potrebam in željam.

Vadba za zdravje (november 2021)

Ponujamo naslednje programe:
• telovadba za zdravje,
• sprostitvena vadba,
• pilates,
• nordijska hoja,
• telovadimo z otroki,
• tečaj rolanja za otroke.

Novi prostori na Ljudski univerzi nam omogočajo, da je izvedba naših
programov gibanja še kakovostnejša, udeleženci pa bolj zadovoljni.

ustreznimi pristopi, na zabaven
način in s sistematičnim
učenjem je Jurij v rolanju
napredoval. Sprva je le
„kornetkal“, ob koncu tečaja pa
samozavestno s sotečajniki
igral hokej in črnega moža – in
to na rolerjih. Čudovita izkušnja
za vse nas.«

Nataša Kofalt, mama tečajnika na tečaju rolanja za otroke:
»Za tečaj rolanja za otroke sem opazila objavo na Facebooku. Jurij je bil
sicer star šele dobra 4 leta, a je Tina predlagala, naj ga pripeljemo na
začetni tečaj. Na tečaju sta nas pričakala prijazna Mojca in Anže. Z

Tečaj rolanja za otroke (maj 2022)



Vietnamski pregovor pravi, da biser skriva starejša školjka. Na ZIK-u se
zavedamo, kakšen zaklad so starejši ljudje, zato pri njih spodbujamo
družbeno vključevanje in prostovoljstvo v smislu prenosa znanj in izkušenj
na druge.
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tina.weiss@zik-crnomelj.si
(07) 30 61 390, 031 377 061

UNIVERZA ZA III. ŽIVLJENJSKO OBDOBJE

Velik poudarek dajemo gibanju in
zdravemu življenjskemu slogu. Družimo
se na raznih kulinaričnih delavnicah, v
krožkih ročnih del, pri likovnih in
pevskih dejavnostih, urimo možgane z
miselno telovadbo in s tujimi jeziki.

Vabimo vas, da se nam v
novem šolskem letu

pridružite in kakovostno
preživite prosti čas.

Duška Vlašič, mentorica likovne
delavnice
»Naša likovna delavnica je delovala
dokaj kratek čas – dvajset pedagoških ur
in še kakšno navrh. Skupina
navdihujočih ljubiteljskih slikark je bila
zame čisto veselje. Toliko dobre volje in
toliko želje po novem znanju, toliko
vztrajnosti in predanosti slikarstvu nisem
videla že dolgo. Z gotovostjo lahko
rečem, da so v naših izmenjavah znanja,
izkušenj in prakse nastala zelo

kakovostna likovna dela. Čestitam vsem dragim gospem in jim kličem še na
mnoga ustvarjalna druženja in razstave!«

Delavnica priprave pogače (februar 2022)

Pohod na Ponikve (maj 2022)

Likovna razstava (maj 2022)
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irena.bohte@zik-crnomelj.si
(07) 30 61 384, 040 984 678

6. DNEVI ZELIŠČARSTVA V BELI KRAJINI

Tudi letos na Dnevih zeliščarstva v
Beli krajini ponujamo pester
program za vse generacije, ki ga
pripravlja ZIK Črnomelj v
sodelovanju s ponudniki izdelkov
iz zelišč, Sadjarskim društvom
Bele krajine in Kmetijsko-
-gozdarskim zavodom Novo
mesto.

V ponedeljek,
26. septembra 2022, ob 19. uri
pridite na Ljudsko univerzo ZIK na
predavanje o zeliščih v izvedbi
Kmetijsko-gozdarskega zavoda

Novo mesto.

Spoznavanje zelišč, sadja in izdelkov (september 2021)

Vesna Žarkovič, pomočnica ravnateljice Vrtca Črnomelj:
»Z veseljem se vsako leto udeležimo delavnic in ob tem
pripravimo samostojno likovno razstavo pisanih izdelkov naših
najmlajših ustvarjalcev. Delavnice so za otroke pestro učno
okolje, saj na njih spoznavajo zelišča, njihov pomen in različne
vrste sadja. Tako si pridobivajo in bogatijo znanje o zdravem
načinu življenja v sožitju z naravo.«

Od 29. septembra do 1. oktobra 2022 bomo pripravili delavnice na temo
spoznavanja zelišč in zeliščnih pripravkov za najmlajše, učence, dijake in
odrasle. Obiščite nas na Medgeneracijskem vrtu Kulturnega doma Črnomelj, v
Dragomlji vasi na Belokranjskem zeliščnem vrtu pod Gorjanci, na Jugorju pri
Metliki v Čebelarsko-zeliščnem učnem parku in v Semiču na učnem vrtu dr.
Derganca. Ogledali si boste zeliščne vrtove in izmenjali semena in sadike.
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irena.bohte@zik-crnomelj.si
(07) 30 61 384, 040 984 678

Trajnost je v ponovni uporabi
Mentorica ŠK Irena Bohte

nada.babic@zik-crnomelj.si
(07) 30 61 383, 040 879 042

Živopisnost belokranjske besede
Mentorica ŠK Nada Babič Ivaniš

tadej.fink@zik-crnomelj.si
(07) 30 61 382, 040 329 933

Semške zgodbe skozi čas
Mentor ŠK Tadej Fink

ŠTUDIJSKI KROŽKI

ŠK so oblika UČENJA v SKUPINI za dosego CILJEV.

demokratičnega

prostovoljnega

sodelovalnega

samostojnega

skupnega

neformalnega
od 5 do 12

RAZNOLIKIH
POSAMEZNIKOV

(novo znanje)

(prenos znanja na
lokalno skupnost)

IZOBRAŽEVALNIH

AKCIJSKIH

115
krožkov

1.250
članov

3.370
ur

ZIK
Črnomelj

Pridružite se belokranjskim krožkarjem.
V šolskem letu 2022/2023 bodo na ZIK-u delovali naslednji študijski krožki:

Publikacije
ZIK-ovih študijskih
krožkov, ki ohranjajo

bogastvo
belokranjskega
kulturnega in
naravnega
zaklada.



HOJTE K NAM PO ZNANJE
Promocijski dogodek v izobraževanju odraslih Hojte k nam po znanje smo
v letu 2022 zaradi slavnostne prireditve ob odprtju novih prostorov
izjemoma prestavili s februarja na maj. Tako se je lepo podal k Tednom
vseživljenjskega učenja, na katerih smo predstavili raznoliko ZIK-ovo
dejavnost.

Utečena zasnova dogodka Hojte k nam po znanje vključuje udeležence,
učitelje, mentorje in strokovne delavce, ki odločevalcem, strokovnim
ustanovam in širši javnosti predstavijo različne programe za odrasle.
Posebno pozornost smo posvetili promociji ZIK-ove vizije, poslanstva in
vrednot, zato smo še posebej poudarili pomen prehranske samooskrbe,
ponovne uporabe, odgovornega ravnanja do okolja in skrbi za ljudi, še
posebej za ranljive in starejše.

Zbir vedoželjnih, ustvarjalnih in dejavnih ljudi (maj 2022); foto: Jani Pavlin

Sodobnega časa si ne predstavljamo brez procesov digitalizacije, ki jih je treba skladno umestiti v
razvoj in napredek družbe ter tudi kakovosti življenja posameznika (2022); foto: Jani Pavlin
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TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

Tedni vseživljenjskega učenja so
najvidnejša promocija izobraževanja in
učenja v Sloveniji. Tudi Belokranjci smo
prepoznali potrebo po usmerjenem
vseživljenjskem učenju.
Na pobudo ZIK-a, ki je že od začetka
območni koordinator, se vsako leto
projektu TVU pridruži več organizacij,
društev in posameznikov. S prireditvami
TVU si prizadevamo razvijati pozitiven
odnos do vseh oblik, vsebin in poti
učenja.

Sodelovanje v projektu TVU je priložnost, da sodelujoči promovirajo svojo
dejavnost in se predstavijo širši javnosti. Vključeni so lahko predstavitvene,
izobraževalne, informativno-svetovalne, družabne in kulturne dejavnosti in
dogodki, ki so za udeležence brezplačni.

Učenje angleškega jezika iz pesmi
(maj 2022); foto: Alen Žalič

Hojte k nam po znanje (maj 2022); foto: Jani Pavlin
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Veseli bomo, če bomo skupaj širili kulturo
vseživljenjskega učenja tudi v letu 2023!

maja.mihelic@zik-crnomelj.si
(07) 30 61 380, 040 879 039 https://tvu25.acs.si/



PARADA UČENJA - POKLICIJADA

Tema Parade učenja 2023 bo
Poklicijada – promocija poklicev na interaktiven način.

Parada učenja je največji promocijski dogodek vseživljenjskega učenja v
Tednih vseživljenjskega učenja.

spoznavanju možnosti in
priložnosti v lokalnem
okolju, raziskovanju trga
dela, sprejemanju odločitev
o karieri in nadaljnji
izobraževalni poti.

Poklice, ki se predstavijo
na Poklicijadi, razdelimo v
tri kategorije:
• poklici prihodnosti,
• deficitarni poklici in
• drugi poklici.

S Poklicijado želimo udeležencem predstaviti različne poklice, ki jih na trgu
dela primanjkuje, jih na zanimiv način informirati ter spodbuditi k

Parada učenja 2022 (maj 2022); foto: Jani Pavlin

Parada učenja 2022 (maj 2022); foto: Jani Pavlin
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maja.mihelic@zik-crnomelj.si
(07) 30 61 380, 040 879 039

Na Paradi učenja
2022 se je

predstavilo 14
poklicev, predstavitve
si je ogledalo 460

otrok iz vse
Bele krajine.



4.508
obiskovalcev

v kinu

148 filmskih
predstav,
večinoma v

Črnomlju, nekaj
pa tudi po Beli

krajini

2.263
obiskovalcev na
prireditvah in
dogodkih

20.573
ogledov na spletu

322
aktivnih

udeležencev
(nastopajočih)

LETO 2021



24 Kino
25 Potujoči kino po različnih lokacijah
26 Domovina je kultura
28 Glas mladih
29 Župančičeva frulica
30 Mednarodna kiparska kolonija mladih Črnomelj
31 Filmski tabor Kolpa
32 Gledališka dejavnost (ZT, GS in ZIK)
33 Dobrodelna prireditev Jasna in Prvi odrski koraki
34 Starši staršem, Teden otroka
35 Novoletni direndaj, Belokranjska plesna hiša
36 Kultura pod krošnjami

Kultura pod krošnjami - predavanje Kk se govôri f Črnomli? (avgust 2022); foto: Uroš Novina

KULTURA



KINOKINOČRNOMELJ
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kino@zik-crnomelj.si
(07) 30 61 392 Kino Črnomelj

NAJBOLJŠI
ART FILMI
SVETA

NAJUGODNEJŠI
DALEČ

NAOKOLI

SPLETNI
KINO

DOMAČI
BELOKRANJSKI

KINO

NAJNOVEJŠE
SVETOVNE
USPEŠNICE

Kino Črnomelj ponuja:
• redni filmski program,
• filmsko vzgojo od vrtca do srednje šole,
• ustvarjalne projekcije za otroke po filmskih projekcijah,
• posebne filmske dogodke in gostovanje filmskih ustvarjalcev,
• vpis v filmski abonma,
• teden slovenskega filma v novembru.

S projektom JUKEBOX KINO želimo prisluhniti vašim željam in vam ponuditi
najboljše slovenske in evropske filme ter filme tretjih držav in neodvisne
produkcije. Med njimi se skrivajo pravi biseri in naše poslanstvo je, da
izbrskamo kakovost in jo ponudimo Belokranjcem. Končna odločitev bo v
JUKEBOX KINU vaša!

JUKEBOXKINO



POTUJOČI KINO
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kino@zik-crnomelj.si
(07) 30 61 392 Kino Črnomelj

Kino Črnomelj rad raziskuje Belo krajino in želi, da ga na njegovi poti
obiščete tudi vi. Rad se bo odzval tudi na vaše povabilo.

Kot pravi Belokranjec se kino poleti odpravi:
• pod krošnje svojega najlepšega vrta,
• h Kolpi,
• v belokranjske vasice,
• celo na Mirno goro
• in na druge lepe kraje,
• najraje pa med dobre ljudi.

Letos bo delil smeh, vznemirjenje, strah in premisleke s svojimi filmi tudi v
hladnejših mesecih, v projektu JUKEBOX KINO pa vam bo ponudil, da si
izberete film VI – gledalci!

V spored izbiramo:
• najboljše filme po mnenju žirij,
• najboljše filme po izboru gledalcev,
• najboljše domače filme,
• z eno besedo: najboljše.

KINOKINOČRNOMELJ

Potujoči letni kino na gradu
Vinica (2022); foto: Uroš Novina



logotip razstave barvni 
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ksenja.koncilja@zik-crnomelj.si
(07) 30 61 392, 040 329 933

Več informacij in organizacija vodenja::

o Beli krajini kot prvem osvobojenem ozemlju med 2. svetovno
vojno in začetkih slovenske državnosti in kulture.

»Slovenci, poslušajte! Govori Radio Osvobodilna fronta!«

S temi besedami je književnik Vitomil Zupan vsak večer povabil k
poslušanju Radia Osvobodilna fronta.

Vas pa vabimo, da obiščete Kulturni dom Črnomelj in
razstavo Domovina je kultura.

V družbi likov iz tedanjega časa boste izvedeli, katere pomembne
organizacije so delovale v Beli krajini, in se preizkusili kot član

Slovenskega narodnega gledališča!

Doživljajska
razstava

Pogled na glavno ulico v Črnomlju. (17. april 1945).
Foto: Pirnat. Hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije.
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ksenja.koncilja@zik-crnomelj.si
(07) 30 61 392, 040 329 933

Obvezna predhodna prijava:

Doživljajska razstava,
foto: Jani Pavlin
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zgodovinskih dejstev o
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Zupana, Bora in Jakca na
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GLAS MLADIH
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Avdicije za Glas mladih 2022 bodo 16. oktobra 2022
v Kulturnem domu Črnomelj.

Finale Glasa mladih 2022 bo 19. novembra 2022
v Kulturnem domu Črnomelj.

Sodeluješ lahko v treh kategorijah:
• osnovnošolski Glas mladih (od 10 do 15 let starosti),
• avtorski Glas mladih (od 15 do 30 let starosti),
• bendovski Glas mladih (povprečna starost članov med 15 in 30 let).

Na avdicijah bo petčlanska strokovna komisija izbrala finaliste. Zmagovalce
bosta izbrala strokovna komisija in občinstvo s spletnim glasovanjem in z
glasovi v živo.

Naj tvojo skladbo sliši širna Slovenija! Nastopi v finalu
najstarejšega slovenskega festivala za mlade glasbenike.

Maks Koren, zmagovalec osnovnošolskega
Glasa mladih (november 2021)

Pamži iz okolice Žalca so postali najboljši bend
Glasa mladih 2021 (november 2021)

glas.mladih@zik-crnomelj.si
(07) 30 61 382, 040 329 933

Bojan Cvjetićanin, član strokovne komisije Glasa mladih:
»Vesel sem, da na Glasu mladih slišimo veliko dobrega
avtorskega materiala, kar pomeni, da gonilna sila med mladimi
deluje in ni strahu za slovensko glasbeno sceno.«

Foto: Marko Alpner
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Razpis za 33. srečanje najboljših
mladih pesnikov, deklamatorjev in
pripovedovalcev bomo objavili

23. januarja 2023,
na dan rojstva Otona Župančiča.

Najboljši po izboru strokovne komisije se bodo uvrstili na
zaključno srečanje, ki bo 11. junija 2023 v Črnomlju.

Prijavi se na Župančičevo frulico, natečaj za
osnovnošolske in srednješolske pesnike ter

osnovnošolske deklamatorje in
srednješolske pripovedovalce.

Pišeš pesmi
ali rad
javno

nastopaš?

Finalisti, mentorji, spremljevalci, strokovna komisija in
organizatorji Župančičeve frulice (junij 2022); foto: Jani Pavlin

Najboljši deklamatorji 32. Župančičeve frulice in
strokovna komisija (junij 2022); foto: Jani Pavlin

zupanciceva.frulica@zik-crnomelj.si
(07) 30 61 382, 040 329 933

Tomaž Gubenšek, predsednik strokovne komisije za izbor najboljšega
deklamatorja in pripovedovalca Župančičeve frulice v letu 2022:
»Člani komisije smo imeli zares težko delo pri izboru najboljših.
Deklamatorji in pripovedovalci so nas navdušili z domišljijo, izjemnimi
kreacijami in razumevanjem besedila.«

ŽUPANČIČEVA FRULICA



Zmagovalec kolonije se bo za nagrado udeležil
partnerske kolonije v Ernestinovem na Hrvaškem.
Posebno nagrado bo podarilo podjetje Livartis, ki bo

najboljše kiparsko delo odlilo v bron.

D
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V družbi vrstnikov iz Slovenije in bližnjih držav boš pod vodstvom
odličnih mentorjev spoznal kiparjenje na eni od štirih kiparskih delavnic:

Keramika, Siporeks, Montažna plastika in Instalacija.

Če je likovna vzgoja eden tvojih najljubših predmetov,
se moraš obvezno prijaviti na našo kolonijo!

16. Mednarodna kiparska
kolonija mladih Črnomelj
bo 30. in 31. marca 2023

v Črnomlju.
Sofija Rošulj iz Srbije z delom Život iznova,

zmagovalka 15. Mednarodne kiparske kolonije
mladih Črnomelj (april 2022)

Kiparjenje na delavnici Siporeks na ploščadi pred
Kulturnim domom Črnomelj (april 2022)

Dr. Bea Tomšič Amon, mentorica delavnice Instalacija:
»Na Mednarodni kiparski koloniji mladih Črnomelj so zbrani
talenti, bodoči veliki umetniki novih generacij. To se vidi po
njihovem načinu dela, motoriki in idejah, ki jih premorejo.«

MEDNARODNA KIPARSKA KOLONIJA MLADIH
ČRNOMELJ
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Tabor je namenjen mladim od 14. do 19. leta starosti.
Sodeluješ lahko na štirih filmskih delavnicah: Filmska igra,

Filmski scenarij in režija, Dokumentarni film in Animirani film.

16. Filmski tabor Kolpa bo
od 22. do 24. avgusta 2022
v Balkovcih ob reki Kolpi.

Ustvarjanje animiranega filma (avgust 2021) Snemanje dokumentarnega filma
Osamosvojitvena vojna v Beli krajini (avgust 2021)

Režiser August Adrian Braatz in igralec Dominik
Vodopivec pri delu z mladimi filmarji (avgust 2021)

filmski.tabor-kolpa@zik-crnomelj.si
(07) 30 61 382, 040 329 933

Maja Weiss, mentorica delavnice Dokumentarni film:
»Na Filmskem taboru Kolpa najdemo zelo zanimiva pričevanja.
Marsikaj tudi sama slišim prvič. Namen delavnice je, da
naredimo izviren film, ki je pomemben dokument časa za
slovensko zgodovino.«

FILMSKI TABOR KOLPA

Te zanima film, si želiš nepozabnega doživetja ob reki Kolpi?
Sodeluj na taboru, srkaj znanje od uveljavljenih

slovenskih filmskih strokovnjakov.
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Gledališka skupina ZIK Črnomelj je društvo z več kot dvajsetletno
tradicijo. V začetku maja 2022 je premierno uprizorila komedijo Vinka
Möderndorferja Na kmetih, s katero bo v sezoni 2022/2023 še gostovala
na številnih slovenskih odrih.

Vsako leto avgusta gledališčniki
izvedejo tradicionalno Poletno
gledališko šolo z javno produkcijo.

Premierna uprizoritev na domačem odru v Kulturnem
domu Črnomelj (maj 2021); foto: Jani Pavlin

Utrinek iz predstave Nastasje Schweiger Malo drugačna žaba v izvedbi otrok Vrtca Otona Župančiča Črnomelj (maj 2022)

Gledališčniki so v Šokčevem dvoru v Žuničih gledalce
nasmejali s krajšim komičnim kolažem z naslovom

Občutek (ne)uspeha (avgust 2021); foto: Stanka Kure

GLEDALIŠKA DEJAVNOST

GLEDALIŠKA SKUPINA ZIK

ZIK TEATER
Deluje nekaj let in je namenjen mladim in najmlajšim
gledališkim navdušencem.
Mladi, bi bili igralci, režiserji, scenaristi, kostumografi,

scenografi ali gledališki tehniki?
Pridružite se ZIK Teatru!

#kulgledališče #pridite #fulkul

tadej.fink@zik-crnomelj.si
(07) 30 61 382, 040 329 933
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Tradicionalno prireditev Jasna od leta 2008 pripravljamo v spomin na
Jasno Šeruga Muren. Zbrana sredstva so namenjena različnim društvom, ki

z delovanjem bogatijo družbeno življenje v Beli krajini.

Prireditev za otroke, ki že od malih
nog (od 5. do 10. leta starosti)

kažejo zanimanje za kulturo in radi
nastopajo: pojejo, plešejo, igrajo

na glasbilo, pripovedujejo,
deklamirajo pesmi ipd. Tričlanska
strokovna komisija si ogleda

videoposnetke in izbere udeležence
zaključne prireditve.

Neža Grahek in Neža Simčič sta zmagali na
prvih Prvih odrskih korakih (december 2021).

Nastopajoči na dobrodelni prireditvi Jasna
(marec 2022); foto: Uroš Novina

tadej.fink@zik-crnomelj.si
(07) 30 61 382, 040 329 933

tadej.fink@zik-crnomelj.si
(07) 30 61 382, 040 329 933

PRVI ODRSKI KORAKI

DOBRODELNA PRIREDITEV JASNA

Dobrodelna prireditev Jasna 2023 bo 27. januarja 2023
ob 19. uri v Kulturnem domu Črnomelj.

Prvi odrski koraki bodo
7. decembra 2022 ob 17. uri v
Kulturnem domu Črnomelj.
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Imate znanja in izkušnje, ki jih želite deliti z drugimi? Delavnice in
srečanja v programu Starši staršem so namenjeni prav temu.

Prva polovica
oktobra bo v Kulturnem

domu Črnomelj
tradicionalno namenjena
otrokom in mladim.

Pripravljamo bogat filmski
program, gledališko

predstavo, ustvarjalne in
izobraževalne delavnice
ter avdicije za Glas

mladih.
Delavnica za mlade voditelje z igralko

Mojco Funkl (oktober 2021)

tadej.fink@zik-crnomelj.si
(07) 30 61 382, 040 329 933

nina.salamon@zik-crnomelj.si
(07) 30 61 385, 040 879 041

TEDEN OTROKA

STARŠI STARŠEM

Srečanja potekajo od
septembra 2022 do junija 2023

v obliki zanimivega
izmenjavanja znanj, izkušenj,
predavanj za starše, stare

starše, učitelje, vzgojitelje in
vse, ki jih zanimata svet otrok

in mladostnikov ter
medgeneracijsko povezovanje.

Od
septembra

2022
do junija
2023
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Pester niz dogodkov za vse generacije poskrbi, da praznični mesec preživimo
sproščeno in v družbi najdražjih. Dogodke ob Novoletnem direndaju 2022 bo

koordinirala Občina Črnomelj.

Želite spoznati in se
naučiti plesati 10

belokranjskih ljudskih
plesov?

Potem je Belokranjska
plesna hiša, delavnica ob
živi glasbi tamburašev in
godcev, kot naročena za
vas. Plesno predznanje ni

potrebno.

Množica plesalcev na Belokranjski plesni hiši (december 2018)

tadej.fink@zik-crnomelj.si
(07) 30 61 382, 040 329 933

BELOKRANJSKA PLESNA HIŠA

NOVOLETNI DIRENDAJ

tadej.fink@zik-crnomelj.si
(07) 30 61 382, 040 329 933

Otroci in starši lahko ustvarjajo na prazničnih ustvarjalnicah (december 2021)
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Medgeneracijski vrt pri Kulturnem domu Črnomelj je zelena oaza
sredi mesta, ki ob poletnih večerih, obsijanih z luno in zvezdami,

vabi ljubitelje kulture v svoj objem.

Vabljeni na Kulturo pod krošnjami
v juliju, avgustu in septembru 2023!

Program bo objavljen konec junija 2023
na www.zik-crnomelj.eu.



Poiščite vsaj 5 razlik med fotografijama!

Zapišite razlike in nam jih pošljite najpozneje do
30. septembra 2022 na e-naslov info@zik-crnomelj.si.

Med pravilnimi odgovori bomo izžrebali 3 prejemnike nagrad
(knjiga, vstopnica za kino, promocijsko gradivo,

vodenje po razstavi Domovina je kultura).

37

NAGRADNO VPRAŠANJE

Zaposleni na ZIK-u, razvojno usmerjeni na področju digitalizacije,
v novi računalniški učilnici (julij 2022); foto: Jani Pavlin



SLEDITE NAM:

www.zik-crnomelj.eu
ZIK Črnomelj,

Kulturni dom Črnomelj,
Kino Črnomelj

ZIK Črnomelj Kulturni dom Črnomelj
ZIK Črnomelj

Želite enkrat tedensko prejemati naš koledar
kulturnih dogodkov, izobraževanj in kinospored?

Prijavite se na: info@zik-crnomelj.si

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj

Enota Kulturni dom
Ulica Otona Župančiča 1, 8340 Črnomelj

Tel.: 07 30 61 392

Enota Ljudska univerza
Kolodvorska cesta 32c, 8340 Črnomelj

Tel.: 07 30 61 390

Vsi, ki se boste prijavili na naš novičnik
do 10. septembra 2022,

boste prejeli brezplačno vstopnico za kino.


