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Vztrajna od izvira in obrhov, ponosna do ustja, kjer združuje svoj tok,
mirno teče po ravnini, a skozi sotesko odločno utira pot.

Vijuga med strmimi pobočji, se širi med ravnimi polji,
razgibano raziskuje med okljuki in barvitimi okolji.

Spreminja širino, globino, hitrost, barvo in odsev,
a vedno ve, kam gre, in pozna svojo smer.

Kraška kamnina sprejema ponikalnice, neprepustne plasti privabljajo pritoke,
med skalami v kanjonih odkriva skrivnostne pečine globoke.

Združuje ljudi, je dostopna, gradi mostove,
ustvarja priložnosti, ko postavlja slapove.

Narašča, ne presuši, je bistra, topla in osvežujoča,
v dežju in soncu pogumna, trajna in navdihujoča.

Kolpa, naša zgodba.

KOLPA,NAŠAZGODBA

Nada Žagar
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Iz različnih virov izvemo, da je bilo
izobraževanje odraslih v Beli krajini
živahno že v dvajsetih in tridesetih letih
prejšnjega stoletja, zato so se v Črnomlju
odločili, da še uradno ustanovijo ljudsko
univerzo 3. novembra 1959. O tem pričajo
dokumenti iz novomeškega sodnega
registra in zgodovinskega arhiva, največ
podatkov pa smo dobili iz člankov
Dolenjskega lista.

Pričujoča številka hišnega časopisa
ZiiKOPIS je posvečena prikazu pomena
prostorov za kakovostno izvajanje
dejavnosti izobraževanja odraslih in
zgledno delovanje ljudske univerze v
okolju.

Navdih vztrajnosti

Mag. Nada Žagar,
direktorica ZIK-a Črnomelj od 1987

»KO GRE ČLOVEK IZ HIŠE, SPOZNA, KAJ JE PUSTIL V NJEJ.«
Nizozemski pregovor

Dolenjski list, 24. 5. 1962
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Občina je tako zagotovila poslovne prostore za
redno zaposlene, učilnice pa je bilo treba
najemati po vsem mestu in po krajevnih
skupnostih.

Dolenjski list, 2. 11. 1978

Dolenjski list, 14. 12. 1972

Dolenjski list, 25. 4. 1973

Zanimivo pa je, da je kot sedež novoustanovljene
ljudske univerze v vseh uradnih dokumentih
zabeležen Črnomelj, brez ulice in hišne številke.
Zgolj iz pričevanja oseb, ki so nekoč delale in
sodelovale z ljudsko univerzo, in iz časopisnih
člankov smo izvedeli, da so bili prvotno prostori
na lokaciji sedanjega Dijaškega doma (Ulica
Otona Župančiča 7), nato na podstrešju občinske
stavbe in kasneje na Kolodvorski cesti 8, v stavbi,
ki je danes ni več, saj je bila pred leti porušena.
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Kar smo sprva doživljali kot prednost,
prepletanje izobraževanja in kulture z roko v
roki, je sčasoma postajalo ovira. Pomanjkanje
prostora je terjalo veliko prilagajanja pri
izvajanju dejavnosti, saj si nismo želeli, da se
obe dejavnosti ne bi enakomerno razvijali.

Kulturni spomenik državnega pomena je zaradi
svojega statusa vse težje omogočal velika
pričakovanja izobraževanja odraslih za njegovo
širitev, zato se je ZIK v sodelovanju z Občino
Črnomelj zavzemal za selitev dejavnosti
izobraževanja odraslih na novo lokacijo.

K sreči je bila stavba na Kolodvorski cesti 32c,
kjer je bila do leta 2007 policija, v lasti Občine
Črnomelj, ustanoviteljice ZIK-a. Tedanji župan
Andrej Fabjan je podpiral selitev izobraževanja
odraslih na novo lokacijo, njegova naslednica,
županja Mojca Čemas Stjepanović, pa je v letu
2017 tudi omogočila delno uporabo prostorov v
večnamenski stavbi v neposredni soseščini
kulturnega doma.

Skoraj stoletno potrebo izobraževanja odraslih
po zagotavljanju lastnih ustreznih prostorov pa
je zaključil črnomaljski župan Andrej Kavšek v
letu 2020, ko je s svojimi sodelavci in z občinskim
svetom potrdil v občinskem proračunu potrebna
sredstva za prenovo prostorov ljudske univerze.

Tudi selitev zavoda leta 1982 na Ulico Otona
Župančiča 1, kjer ima ZIK še danes uradni sedež,
ni doprinesla ustreznih učilnic za izvajanje
izobraževanja odraslih, ampak zgolj poslovne
prostore. Stavba Kulturnega doma Črnomelj je
kljub temu 35 let prilagajala svojo dvorano, avlo,
garderobe, ložo in klet za prilagojene učilnice.

Ne glede na to, kateri kotiček stavbe smo
preuredili za delo, šolo in učenje, vedno je bila
v ospredju misel, da si naši zaposleni, učitelji in
udeleženci zaslužijo najboljše. Vračali so nam z
veliko dobre volje, smeha, vrveža in s številnimi
uspešnimi zgodbami. Stari dobri pregovor »Gdje
čeljad nije bijesna, ni kuća nije tijesna!« v
prevodu pomeni, da zadovoljni ljudje vedno
poiščejo in najdejo prednosti in dobre strani
sobivanja na manjših površinah pod eno streho.

A vendar dobra volja ni mogla nadomestiti
nenehnega pomanjkanja prostorov za čedalje
bogatejšo in pestrejšo dejavnost izobraževanja
odraslih, zato je ZIK ves čas dodatno najemal
prostore v sorodnih vzgojno-izobraževalnih
organizacijah v Črnomlju (vrtec, osnovne šole,
srednja šola, dijaški dom), občasno pa tudi
drugje. To mu je povzročalo organizacijske
težave in precejšnje finančne stroške.



Pomembno vlogo je imel tudi nov Zakon o
izobraževanju odraslih iz leta 2018, ki je
sovpadal s prizadevanji ustanoviteljice, da
zagotovi ustrezne prostore za svoj javni zavod.
Zakon je določil pravno podlago in podprl obvezo
občine, da uredi materialne pogoje za izvajanje
javne službe na področju izobraževanja odraslih
in pridobi uporabno dovoljenje na podlagi
veljavne zakonodaje.

Prenovljeni prostori ljudske univerze pomenijo
zgodovinsko prelomnico za izvajanje
izobraževanja odraslih, ki je prvič v svojem
obstoju v Beli krajini dobilo ustrezne pogoje za
delo in razvoj.

Zahvaljujemo se vsem piscem prispevkov, ki so
svoje spomine, povezane s prostori, delili z nami.
Gre za naše drage sodelavce, udeležence in
odločevalce, ki so nam pomagali biti boljši in
delati prav.
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Župan Občine Črnomelj Andrej Kavšek je na dogodku
Dolgožive ljudske univerze poudaril vlogo lokalne
skupnosti za zagotavljanje primernih prostorov za
izobraževanje odraslih, 2019.







Javne organizacije za izobraževanje odraslih,
poznane kot ljudske univerze, so sestavni del
sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki
Sloveniji, vendar se v marsičem razlikujejo od
drugih javnih zavodov na področju vzgoje in
izobraževanja. Njihovo poslanstvo je tesno
povezano z razvojem kakovosti življenja
prebivalcev v lokalnem okolju, in to vse od
začetkov delovanja.

Če pogledamo v zgodovino, vidimo, da so se že v
prvih desetletjih prejšnjega stoletja ljudje
srečevali, učili, povezovali in prenašali znanje
drug od drugega. Različna društva so bila lokalna
stičišča za kulturno udejstvovanje, učenje in
izobraževanje, medgeneracijsko sodelovanje in
srečevanje odraslih različnih starosti. To so bili
zametki splošnega neformalnega učenja v
skupnosti. Kasneje, leta 1959, je bila ustanovljena
večina ljudskih univerz; 34 jih deluje še danes.
Ljudske univerze opravljajo svoje delo strokovno
in odgovorno, zato že 60 let veljajo za lokalna
stičišča za izobraževanje odraslih in središča
medgeneracijskega učenja in sodelovanja.

Poslanstvo
izobraževanja

odraslih

Poudariti velja nov Zakon o izobraževanju odraslih
(2018), po katerem so ljudske univerze ohranile
vlogo edinih javnih organizacij za izobraževanje
odraslih, katerih ustanovitelj je občina, več občin
ali država. Izvajajo javno službo na področju
izobraževanja odraslih, za katero so se zavzemale
vse od leta 1996. Javna služba omogoča stabilno
financiranje iz državnega proračuna ter
kontinuiteto izvajanja programa osnovne šole za
odrasle in svetovalne dejavnosti v izobraževanju
odraslih. Izjemnega pomena je tudi financiranje
od občin, ki v skladu z javnim interesom in letnim
programom izobraževanja odraslih na občinski
ravni zagotavljajo sredstva za prostore in opremo,
investicije in investicijsko vzdrževanje ter za
materialne stroške.

Javne organizacije za izobraževanje odraslih ne le
izobražujejo, odraslim tudi svetujejo na
izobraževalni poti, jih informirajo, motivirajo,
spodbujajo, delajo vedoželjne in tako pomagajo,
da postane njihovo življenje v nečem boljše in
lepše. Pomembno poslanstvo je tudi negovanje
spoštovanja in dobrih odnosov v družbi,
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Mag. Katja Dovžak,
dolgoletna vodja Sektorja za izobraževanje odraslih na

Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport



odgovornosti do okolja, spodbujanje
medgeneracijskega učenja, skrb za naravno in
kulturno dediščino ipd.

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj je ena
izmed kakovostnih in naprednih javnih organizacij
za izobraževanje odraslih, ki je v občini, regiji in
slovenskem prostoru dobro poznana. V
sodelovanju z ustanoviteljem skrbi za ohranjanje
znanja kot vrednote in za kulturni razvoj, ki
bogati posameznika in družbo, ter tako prispeva h
gospodarskemu napredku v okolju in širše.

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj se
stalno prilagaja razvoju in posebno skrb namenja
ranljivim skupinam prebivalstva. S programsko
ponudbo tekoče odgovarja na raznovrstne potrebe
odraslih, gospodarstva, območne enote zavoda za
zaposlovanje ter mnogih društev in organizacij v
regiji. Zaposleni in zunanji sodelavci opravljajo
svoje delo izjemno strokovno in odgovorno.
Zavedajo se, da se nič ne zgodi samo po sebi, da
je za premike potrebno veliko zagnanosti, volje,
stalen strokovni razvoj in sodelovanje. Raznolike
potrebe, želje, sposobnosti in predznanje
udeležencev zahtevajo prilagajanje, tako da
postane vsak program oziroma njegova izvedba
unikatna.

Danes je za zavod, občino Črnomelj in Belo krajino
velik dan. Prenovljeni in sodobno opremljeni
prostori za izobraževanje in izvajanje dejavnosti
bodo prispevali k bogatejši ponudbi, udeležence
izobraževanja odraslih pa spodbujali, da bodo
hitreje napredovali na izobraževalni poti in
dosegli zastavljene cilje.

Ob današnji slovesnosti je prav, da se zahvalimo
zaposlenim in zunanjim sodelavcem Zavoda za
izobraževanje in kulturo Črnomelj za njihov
neizmerni prispevek h kakovosti življenja
prebivalcev v tem delu naše domovine, in Občini
Črnomelj, ki zna prisluhniti potrebam na področju
izobraževanja odraslih in jih tudi udejanjati.

Bodite ponosni na opravljeno delo in svoj
prispevek k razvoju področja izobraževanja
odraslih. Želim vam veliko uspehov in vse dobro še
naprej.

Dolgožive ljudske univerze,
strokovno srečanje v Črnomlju,
2019
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Vloga izobraževanja odraslih v razvoju odraslega
in širše, družbe in lokalnega okolja, v katerem
odrasli živi, postaja v sodobni, hitro
spreminjajoči in razvijajoči se družbi vse
pomembnejša. Danes je razvoj na vseh področjih
družbeno-ekonomskega delovanja še hitrejši, kot
je bil še pred nekaj leti. Novo znanje in
spretnosti potrebujemo tako za kakovostno
opravljanje dela kot za kakovostno osebno
življenje in sobivanje v skupnosti.

Vsem tem spremembam sledimo tudi v
izobraževanju odraslih in odraslim ponujamo
programe izobraževanja in usposabljanja, v
katerih si lahko pridobijo nova znanja in
spretnosti. Ponudba teh je iz leta v leto večja.
Pri izbiri najustreznejšega izobraževanja ali
usposabljanja pa odrasli pogosto potrebujejo
tudi pomoč in podporo izkušenega strokovnega
delavca, svetovalca v izobraževanju odraslih.

S svetovanjem do
novega znanja, z

novim znanjem do
novih priložnosti za
ljudi v Beli krajini

V slovenskem prostoru smo bolj sistematično in
celostno začeli razvijati svetovalno podporo v
izobraževanju odraslih pred dobrimi 20 leti, ko
smo na Andragoškem centru Slovenije (ACS), ki je
osrednja nacionalna organizacija za razvoj
izobraževanja odraslih, opredelili model
svetovalnega središča za izobraževanje odraslih –
središča ISIO (ISIO pomeni »informiranje in
svetovanje v izobraževanju odraslih«). Temeljni
cilj je bil, da odraslim v regiji, kjer je tako
središče vzpostavljeno, zagotovimo svetovalno
podporo pri odločanju za izobraževanje in tudi
med izobraževanjem in usposabljanjem, če
naletijo na ovire in težave, kasneje pa tudi pri
načrtovanju in razvoju kariere. Ob vsem tem so
se razvijali in v praksi izvajali postopki za
ugotavljanje in vrednotenje že pridobljenega
znanja in spretnosti odraslih.
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Mag. Tanja Vilič Klenovšek,
vodja Središča za svetovanje in vrednotenje znanja odraslih

na Andragoškem centru Slovenije



Razvoj in delovanje središč ISIO je podprlo in še
podpira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport, nekaj let so bila sofinancirana tudi iz
sredstev Evropskega socialnega sklada. Mreža
središč ISIO se je vzpostavljala postopoma,
zadnja tri so se odprla leta 2017, ko se je mreža
zaokrožila na 17 središč ISIO. Tega leta je
odraslim v Beli krajini odprlo vrata tudi
Svetovalno središče Pokolpje, s sedežem na ZIK-u
v Črnomlju.

Ne glede na to, da se je središče ISIO vzpostavilo
šele v letu 2017, pa so sodelavci ZIK-a že od
samega začetka razvijanja središč ISIO pri
svojem delu izpolnjevali strokovno usmeritev, da
odraslim v svojem okolju zagotavljajo celostno
svetovalno podporo. Te aktivnosti so pogosto
povezali z razvojnimi projekti, katerih nosilec so
bili, in tako z razvojem novih pristopov prispevali
tudi k razvoju tega področja širše, na državni in
medregionalni ravni. Posebej so si prizadevali
zagotavljati celostno svetovalno podporo za
brezposelne v okviru projektov, ki so bili
namenjeni razvoju Pokolpja, in razvijati modele
svetovanja za ranljive skupine odraslih, zlasti za
Rome, starejše in odrasle s posebnimi potrebami.
V uvodu priročnika Razvoj modelov svetovanja za
ranljive skupine (2011) je direktorica Nada Žagar
zapisala: »Temeljna korist modelov svetovanja
za ranljive skupine je v njihovi usmerjenosti v
ljudi, ki so družbeno izključeni in odmaknjeni od
sodelovanja v družbenem življenju. Odmik od
odločanja o sebi in okolju, v katerem živimo,
nam jemlje temeljno pravico do izbire človeka

dostojnega življenja. Vračanje vere vase ljudem
je vzvišen cilj in poslanstvo slehernika, ki zna in
hoče ceniti Življenje.« In to poslanstvo na ZIK-u
Črnomelj uresničujejo tudi vse strokovne
sodelavke, ki delajo v svetovalni dejavnosti.

Temelje za uresničevanje tega poslanstva tudi v
prihodnje daje Zakon o izobraževanju odraslih –
ZIO-1 (2018), v katerem je svetovalna dejavnost
opredeljena kot del javne službe. S tem se je
njeno izvajanje razširilo v 35 javnih
izobraževalnih organizacij za odrasle, med
katerimi je oz. ostaja tudi ZIK Črnomelj. V
strokovnih Smernicah za izvajanje svetovalne
dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki se izvaja
kot javna služba (2020) je zapisano, da se
svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih
izvaja brezplačno za vse odrasle v regionalnem
oziroma lokalnem okolju, pri čemer pa je
poseben poudarek prav na vključevanju ranljivih
skupin odraslih. Tistih, ki imajo zaradi različnih
oblik prikrajšanosti in oviranosti težji dostop do
vključevanja v izobraževanje in usposabljanje, v
vrednotenje znanja ter načrtovanje in razvoj
kariere. Svetovalke na ZIK-u Črnomelj so vedno
skrbno spremljale in analizirale potrebe odraslih
v svojem okolju, pri tem so se povezovale tudi z
drugimi organizacijami v okolju, in se odraslim s
svetovalno podporo približale na celosten,
strokoven in prijazen način. Del tega so tudi
ustrezne prostorske razmere. V svetovalni
dejavnosti v izobraževanju odraslih se že od
samega začetka zavedamo, da k dostopnosti in
vključenosti odraslih v svetovanje pomembno
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Projekt Ugotavljanje in vrednotenje neformalno
pridobljenega znanja, zaključna konferenca,
Tanja Vilič Klenovšek, 2014

prispevajo tudi ustrezno urejeni prostori. Zato
smo na ACS-ju vedno spodbujali izobraževalne
organizacije, da jih uredijo na sodoben, vizualno
privlačen način. Tudi iz intervjujev z odraslimi
smo dobili potrditev, da jih k obisku in vračanju
v svetovanje pritegnejo tudi »prijetni in
prijazni« prostori. Pomembno je, da se v
ustrezno urejenem prostoru odrasli počuti
sprejetega, da je ustvarjen občutek varnosti in
zaupnosti.

Zato se sodelavci ACS-ja skupaj s sodelavkami
ZIK-a Črnomelj veselimo delovanja v novih
prostorih, saj bodo s tem še lažje uresničevale
poslanstvo svetovalne dejavnosti za odrasle v
Beli krajini, ki so mu predane z vsem srcem in s
kakovostnim strokovnim delovanjem.
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Ljudske univerze smo ponosne na vlogo, ki jo
imamo v slovenskem prostoru. Naša dejavnost in
programska ponudba sta se spreminjali skozi čas
in sta bili veren odraz gospodarskih, političnih in
družbenih razmer. Svoje programe smo spretno
prilagajale potrebam v družbi in iskale vrzeli, ki
jih je bilo treba zapolniti na področju
izobraževanja odraslih in tudi drugih
spremljajočih dejavnosti. Toda tako nekoč kot
danes je v središču naših prizadevanj
posameznik, ki ga na njegovi izobraževalni poti
spremljamo, mu svetujemo in ga motiviramo.
Pomagamo mu k zavedanju, da bo s tem pridobil
ne le znanje, ampak tudi nove priložnosti,
dodatno možnost izbire in osebno izpolnitev.
Skupaj s posameznikom se bogatita in razvijata
tudi njegovo ožje in širše okolje.

Skupaj na poti do
znanja

Večina ljudskih univerz je lani praznovala 60 let.
Za nami so različna obdobja; eno najtežjih je bil
čas nastajanja nove države Slovenije, ki je
sovpadal s prehodom v nov gospodarski in
družbeni sistem. Tudi področje izobraževanja
odraslih se je odprlo podjetniškim pobudam in
zgodila se je popolna liberalizacija
izobraževalnega trga. Občine ustanoviteljice so v
veliki meri ukinile redno financiranje dejavnosti,
programov in zaposlenih na ljudskih univerzah.
Vse to je bistveno poseglo v našo programsko in
organizacijsko strukturo. A smo znali in zmogli
krizo spremeniti v izziv in poiskati nove
priložnosti za preživetje. Pripravili smo nove
programe in se deloma usmerili v tržno
dejavnost. Ker pa ni kakovostnega izobraževanja
brez usposobljenega kadra in primernih
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Alenka Grželj,
dolgoletna direktorica Ljudske univerze Koper in

aktivna članica v organih Zveze ljudskih univerz Slovenije



prostorov, smo začeli pospešeno vlagati v
usposabljanje zaposlenih in prenovo prostorov in
opreme. Po letu 1996 je tudi država začela
postopoma sofinancirati nekatero izobraževalno
opremo, dejavnosti, ustanovljena so bila tudi
prva središča za samostojno učenje. V
sofinanciranju programov za odrasle so se
šolskemu pridružila tudi druga ministrstva. Tem
aktivnostim so po letu 2000 sledile še uspešne
prijave na evropske projekte, pri čemer so imele
pomembno vlogo naša regijska organiziranost in
povezave v partnerski mreži ljudskih univerz in
drugih ustanov po vsej Sloveniji.

V andragoškem delu, predvsem pri delu z
ranljivimi skupinami, se je vedno bolj kazala
potreba po vzpostavitvi dejavnosti svetovanja.
Na ljudskih univerzah so vzniknila prva
svetovalna središča, ki so se nato razširila v vse
regije. Dejavnostim za vzpostavitev
samostojnega svetovalnega središča ste se
pridružili tudi v Beli krajini, kjer ste, ob veliki
zavzetosti in strokovnem argumentiranju,
vztrajno dokazovali potrebnost in specifičnost
svetovalnega dela, ki jo narekujejo razmere v
Beli krajini. Leta 2017 je nastalo samostojno
Svetovalno središče Pokolpje, ki se je pridružilo
mreži slovenskih svetovalnih središč.

V letu 2020 se je v izobraževanju odraslih po več
desetletjih prizadevanj vzpostavila javna služba,
v katero sta vključena svetovalna dejavnost in
program osnovne šole za odrasle. Sredstva, ki jih
država namenja odraslim, so enakomerno
razporejena med javne organizacije za
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izobraževanje odraslih, upoštevajoč število
prebivalcev in posebnosti okolja. Ljudskim
univerzam po več kot 20 letih prizadevanj
omogoča stabilno in dolgoročno financiranje na
področju osnovne šole za odrasle in svetovanja.

Strokovno znanje, ustvarjalnost, delavnost,
pregovorna iznajdljivost in odzivnost nam
omogočajo, da se hitro odzovemo na potrebe
posameznikov, lokalne skupnosti in gospodarstva.
To se še posebej kaže v času trenutne
zdravstvene in gospodarske krize, ko nam uspeva
ob pomoči aktivnosti v okviru javne službe v
izobraževanju odraslih ter drugih državnih in
evropskih sredstev ponuditi vrsto brezplačnih
izobraževalnih, svetovalnih in drugih
spremljevalnih dejavnosti, namenjenih
najranljivejšim skupinam, ki si sicer tega
izobraževanja ne bi mogle privoščiti. Naše
ustanoviteljice vedno bolj prepoznavajo visoko
dodano vrednost, ki jo naše delo prinaša lokalni
skupnosti, in vedno več pozornosti namenjajo
prostorski problematiki in stanju opreme na
ljudskih univerzah, saj so primerni prostori pogoj
za kakovostno in sodobno izvedbo izobraževanja
in, zakaj pa ne, prijetno počutje udeležencev.
Delež tržne dejavnosti se je namreč v zadnjih
letih na ljudskih univerzah zelo zmanjšal. S tem
se zmanjšuje tudi delež, ki so ga prav iz tega vira
ljudske univerze namenjale naložbam,
vzdrževanju in nakupu opreme. Dejavnosti, ki jih
izvajamo v okviru javne mreže in različnih
projektov, praviloma le delno pokrivajo plače
zaposlenih in učiteljev in ne omogočajo nabave
opreme in naložb v prostore.



V Črnomlju se lahko pohvalite s kulturno-
-izobraževalnim središčem, ki je med najboljšimi
v Sloveniji. Odlikujejo ga razvita in razvejana
programska dejavnost, odprtost za nove zamisli
in pripravljenost na sodelovanje z različnimi
subjekti v lokalni skupnosti in širše. Znani ste po
uvajanju sodobnih metod in oblik dela, predvsem
pa po svoji srčnosti, zavzetosti vseh zaposlenih in
ljubezni do svoje Bele krajine. Tako kot vi
prisluhnete potrebam lokalne skupnosti, se tudi
lokalna skupnost zaveda, da bo svoje ambiciozne
načrte dosegla tudi s pospešenim in načrtnim

vlaganjem v razvoj in vseživljenjsko učenje; na
vseh ravneh izobraževalne vertikale in v vseh
starostnih obdobjih. Prav zato se lahko skupaj
veselimo prenovljenih prostorov ZIK-a, ki vam
bodo omogočili še boljše delo.

Zaposlenim, obiskovalcem in udeležencem
izobraževanja želim, da bi na ZIK-u preživeli
veliko prijetnih trenutkov in bogatili sebe in
svoje bližnje.

Družabno srečanje strokovnih delavcev Zveze
ljudskih univerz Slovenije v Črnomlju, Alenka Grželj
(na sredini ob inštrumentu), 2018
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Moji začetki direktorovanja na ZIK-u so povezani
s sedežem v stari Skubičevi hiši, ki so jo zaradi
dotrajanosti kasneje porušili.

Poleg upravljanja kulturnega doma in knjižnice
se je izvajalo tudi izobraževanje za odrasle.

Dejavnost in izvedba programov sta bili zelo
skromni. S sodelavci ZIK-a (kolektiv je postal
številnejši s širitvijo obsega dejavnosti) smo se
razvili v izobraževalno središče z različnimi
izobraževalnimi programi.

Mnogi Belokranjci so v tem obdobju pridobili
poklic in formalno izobrazbo.

Priznani predavatelji so prihajali iz vse Slovenije,
program je bil vse bogatejši in prostorska stiska
je bila iz dneva v dan večja.

Časi pozitivnih
sprememb belokranjskega

izobraževanja odraslih

Prenovili smo poslovne prostore v kulturnem
domu, kar je bila zelo velika pridobitev.

Z različnimi izobraževalnimi programi smo
gostovali na različnih lokacijah po vsej Beli
krajini.

Aktivnosti v kulturnem domu so bile zelo obširne
in raznolike. Poleg kulturnih prireditev in
izobraževanja smo zelo skrbeli, da so v Belo
krajino prihajali najnovejši filmi produkcijskih in
distribucijskih hiš.

Organizirali smo tedne slovenskega in
jugoslovanskega filma.

Velikokrat smo si v Črnomlju ogledali najnovejše
filme, še preden so ti prišli na filmska platna v
Ljubljani.

Janja Kamnikar,
direktorica ZIK-a Črnomelj od 1978 do 1982



Knjižnica je opravljala svoje poslanstvo in
skrbela za literaturo in literarne programe za vse
generacije.

S hitrim razvojem v kulturi in izobraževanju smo
rasli s kolektivom in z občani ter tako
premagovali prostorske in vsebinske izzive.

Bili so časi pozitivnih sprememb, ki se jih z
veseljem in radostjo v srcu spominjam.

Prepletla so se mnoga prijateljstva, ki nas bodo
vedno povezovala.

Slovesnost ob 50. obletnici ljudske univerze,
Janja Kamnikar (druga z leve), 2010
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V času, ko sem poučevala angleščino na zavodu,
sem to vprašanje pogosto postavila uslužbencem
na vhodu. Prostorska stiska je bila namreč do
nedavnega zelo velika in velikokrat nisem vedela,
kje bom tisti dan imela pouk.
V 80. letih, ko je imel zavod svoje pisarne še v
Skubičevi hiši na Kolodvorski ulici, smo imeli pouk
angleščine največkrat kar v direktorjevi pisarni.
V njej je bila malo večja miza, okrog katere so
sedeli udeleženci. Ker ni bilo table, sem
uporabljala liste, na katere sem pisala. Vse, kar
sem potrebovala za pouk, sem prinesla od doma.
Če pa pisarna ni bila prosta, smo se selili v
knjižnico na Gričku ali pa v kovinarsko šolo, v
stavbo, kjer je danes glasbena šola. V učilnici v
pritličju je bilo nekaj klopi in tabla. Ob stenah pa
so bili postavljeni različni stroji, saj je bil prostor
hkrati tudi delavnica. Pozimi je bilo zvečer, ko
smo prišli mi tja, že zelo mrzlo, in tako smo pri
pouku vsi ostali oblečeni v plašče.
Tudi knjižnica na Gričku ni bila nič udobnejša.
Namesto vonja po strojih in olju so nas tu

Kje bomo
pa danes?

obdajale knjige. Sedeli smo okrog velike mize s
kupom knjig na sredini, ki jih gospa Lea še ni
utegnila odnesti na police, in se pridno učili.
Nobenih didaktičnih pripomočkov takrat še nismo
imeli. Ob strani je na stojalu stala majhna tabla,
ki sem jo s pridom uporabljala. Tu se je
izobraževala skupina trgovskih poslovodij.
Slušatelji so bili zelo delavni in zavzeti. Uspešno
so dokončali izobraževanje in postali poslovodje
v trgovinah po Beli krajini. Mnogokrat so prišli k
pouku naravnost iz službe, utrujeni in lačni, toda
vztrajali so in tudi uspeli.
Ko se je zavod preselil v nove prostore v
kulturnem domu, je postalo delo lažje. Pouk je
potekal v vseh prostorih kulturnega doma. Če je
bila skupina večja, smo bili v »vagonu«, kot smo
poimenovali eno od improviziranih učilnic na
stranskem balkonu dvorane.
Manjše skupine so bile v obeh garderobah, ki sta
bili že opremljeni s šolskimi klopmi in stoli, tablo,
kasetofonom in pozneje še z računalnikom. Če je
bilo v stavbi hkrati več skupin, smo imeli pouk
tudi na odru v dvorani ali pa v majhnem prostoru

Antonija Zvonka Šterbenc,
dolgoletna profesorica in mentorica v različnih izobraževalnih programih



pod odrom, ki smo ga poimenovali »katakombe«.
V njem sem se počutila zelo utesnjeno To je
majhen prostor brez okna. Če smo hoteli
prezračiti prostor, smo morali odpreti vrata.
Najlepšo, skoraj luksuzno učilnico sem imela, ko
so uredili kletni prostor pod dvorano. To je bila
velika učilnica z ogledali po celotni steni, novo
opremo, moderno tablo, računalnikom in
internetom. To je bilo pravo razkošje.
Toda problem je nastal, ko so bile v dvorani
različne prireditve. Takrat je slušatelje na vratih
pričakalo obvestilo, kje bo ta dan pouk.
Največkrat je bilo to v sosednjem dijaškem domu
ali pa v učilnicah osnovne šole. Včasih pa smo
morali oditi na drugi konec mesta, v srednjo šolo.
Te selitve so bile neprijetne. Običajno se je pouk
začel z zamudo, saj je trajalo kar nekaj časa, da

smo se vsi zbrali na novi lokaciji. Seveda se je
zato konec pouka zavlekel v pozne večerne ure.
Ustni izpiti pa so največkrat potekali kar v
direktoričini pisarni, saj so bili preostali prostori
vedno zasedeni. Tu pa je bilo mirno in svetlo.
Vesela sem, da je zavod končno dobil primerne
prostore za svoje delo na novi lokaciji, tako za
zaposlene kot tudi za udeležence različnih
izobraževanj. Novi prostori so lepi, svetli,
moderno opremljeni in zagotavljajo vse potrebno
udobje vsem, ki pridejo na ZIK. Upam in želim si,
da bi se čim več ljudi udeležilo različnih
programov, ki jih ZIK ponuja. Tako bi udeleženci
lahko nadgradili svoje znanje na različnih
področjih, hkrati pa še uživali v lepem in
sproščenem okolju.

Ekonomsko-komercialni tehnik in trgovinski
poslovodja, podelitev spričeval udeležencem,
Antonija Zvonka Šterbenc (tretja z leve), 2002
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Moje srečanje z izobraževanjem odraslih sega v
leto 1982, ko sem se zaposlila na takratnem
Zavodu za kulturno-prosvetno dejavnost (ZKPD),
zdajšnjem Zavodu za izobraževanje in kulturo
Črnomelj (ZIK). Sedež zavoda je bil na
Kolodvorski cesti 8, v zdaj že porušeni Skubičevi
hiši, tako imenovanem Ajdovem zrnu, v središču
Črnomlja. Takratni zavod je imel samo tri
poslovne prostore za strokovni kader, prostorov,
namenjenih izobraževanju odraslih, pa ne.

Septembra 1982 se je uprava zavoda preselila v
stavbo Kulturnega doma Črnomelj, na Ulico
Otona Župančiča 1, kjer je še danes. S
preselitvijo so se izboljšale razmere za delo,
predvsem v kulturi, ki se je odvijala v Kulturnem
domu.

Že v času mojega prihoda na ZIK je bilo
izobraževanje odraslih dobro organizirano.

Izobraževanje odraslih v
Beli krajini v 80. letih

prejšnjega stoletja

Veliko Belokranjcev, ki so bili na različnih
položajih v delovnih organizacijah, a niso imeli
ustrezne izobrazbe za opravljanje teh služb, se
je lahko izobraževalo na ZIK-u. V sodelovanju z
različnimi matičnimi izobraževalnimi ustanovami
so v Črnomlju potekali naslednji izobraževalni
programi za pridobitev izobrazbe:

� osnovna šola za odrasle,
� poklicna administrativna šola,
� šola za poklicne voznike,
� poslovodska šola,
� delovodska šola: strojna, elektro in gradbena smer,
� višja šola za organizacijo dela,
� višja upravna šola.

Poleg tega so potekali jezikovni tečaji
(angleščina, nemščina), strojepisni tečaji,
šiviljski tečaji, tečaj gospodinjstva, tečaji
osnovnega in obnovitvenega higienskega
minimuma.

Marija Miketič,
sodelavka, zaposlena na ZIK-u Črnomelj od 1982 do 2022



V sodelovanju s takratnimi družbeno-političnimi
organizacijami so bila organizirana različna
politična usposabljanja.

Vsa izobraževanja za pridobitev formalne in
neformalne izobrazbe so se izvajala v najetih
prostorih, in sicer v: Osnovni šoli Mirana Jarca,
Srednji šoli Črnomelj, stari kovinarski šoli
(zdajšnji glasbeni šoli), prostorih Knjižnice
Črnomelj (starih prostorih na Gričku), dvorani
Kulturnega doma Črnomelj. Poleg iskanja
prostorov za izvajanje izobraževalne dejavnosti
je bil velik problem tudi strokovni kader za
izvedbo predavanj. Poleg domačega strokovnega
kadra smo predavatelje za nekatere predmete
iskali tudi zunaj Bele krajine.

Po letu 1987 so se zaradi previsokih stroškov
najemanja prostorov v sorodnih izobraževalnih
ustanovah za izobraževanje odraslih usposobili

prostori v Kulturnem domu Črnomelj. Garderobe,
dvorana in drugi spremljajoči prostori so postali
učilnice. Iz neuporabne kleti pod zadnjim delom
dvorane se je na novo zgradila manjša dvorana za
40 ali 50 slušateljev. Zaradi uvajanja novih
izobraževalnih programov »učilnice« v Kulturnem
domu Črnomelj niso zadostovale, še vedno je bilo
treba najemati prostore za izvajanje
izobraževalnih programov v sorodnih
izobraževalnih ustanovah, predvsem za
programe gibanja.

Po dolgotrajnem iskanju primernih prostorov za
izobraževanje odraslih se je končno našla
primerna lokacija na Kolodvorski cesti 32c. V
novih prostorih se lahko izvajajo izobraževalni
programi po predpisih, ki jih zahtevajo javni
razpisi. Kino in drugi kulturni projekti imajo
sedaj v Kulturnem domu več terminov in
možnosti za normalno delovanje.

Učenje angleščine za zaposlene, Marija Miketič
(na sredini), 2014
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Zaradi pomanjkanja zidarjev je Begrad poleg
štipendiranja iskal tudi druge načine za
pridobitev potrebnih kadrov. Eden od njih je bilo
sodelovanje z ZIK-om Črnomelj. ZIK se je hitro
odzval na ugotovljene potrebe v okolju.

V šolskem letu 1993/94 je Begrad Črnomelj v
sodelovanju z ZIK-om Črnomelj in Zavodom za
zaposlovanje organiziral in izvedel izobraževanje
za prvih 12 kandidatov za poklic zidar za zidanje
in ometavanje, skrajšano »gradbinec 1«. V tem
projektu je ZIK Črnomelj zagotovil kadrovske
pogoje za izvedbo izobraževanja, logistiko,
administrativni del in prostorske pogoje za
teoretični del izobraževanja. Begrad Črnomelj
pa je zagotovil delavnico v Kanižarici, orodje in
material za izvedbo praktičnega pouka. Vsi
kandidati so uspešno dokončali izobraževanje in
se zaposlili.

Zgledno sodelovanje med
gospodarstvom

in ZIK-om Črnomelj

Uspešno sodelovanje z ZIK-om se je nadaljevalo
tudi v letih od 1996 do 1998, ko je Begrad kot
delodajalec ugotovil, da potrebuje strokovno
usposobljene delovodje. V izobraževanje za
gradbenega poslovodjo je napotil svoje
zaposlene in finančno podprl usposabljanje.
Poslovodje, ki so končali program, so bili pozneje
uspešni vodje gradbišč po vsej Sloveniji in širše.
Udeleženci programa so povedali, da so uspešno
končali program in si pridobili izobrazbo samo
zato, ker so se lahko izobraževali v domačem
okolju. Bili so izredno zadovoljni z izvedbo in
ZIK-ovimi mentorji in učitelji. Strokovni
predmeti niso bili težava, največ negotovosti so
bodoči poslovodje imeli pri tujem jeziku in
slovenščini. Eden od udeležencev je menil:
»ZIK-ovi učitelji bi tudi nezavestnega usposobili
za delo na gradbišču in naučili tujega jezika.«
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Marija Pečjak Požek,
članica sveta zavoda v mandatu od 2021 do 2025,
udeleženka univerze za tretje življenjsko obdobje



V 90. letih je ZIK v Begradu izvajal tudi jezikovne
tečaje za potrebe dela. Tudi sama sem se
udeležila več jezikovnih tečajev na ZIK-u.
Prostori za izvedbo niso bili vedno
najprimernejši, toda strokovno delo mentoric in
zavzeti sošolci so zagotavljali napredek in dobro
počutje.

Gradbeni delovodja, zaključek programa,
Marija Pečjak Požek je bila predstavnica
delodajalca pri izvedbi programa, 1999.
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Na Zavodu za izobraževanje in kulturo (v
nadaljevanju: ZIK) sem začela kot predavateljica
poslovne matematike, statistike in politične
ekonomije v prostorih kulturnega doma, ki so bili
hkrati garderoba za nastopajoče na različnih
prireditvah, in v dvorani kulturnega doma. Z
normativi, ki naj bi veljali za izobraževanje
odraslih, se nismo ukvarjali niti se nismo o njih
spraševali, kajti tako predavatelji kot tudi
udeleženci izobraževanja smo bili veseli, da je
mogoče opraviti izobraževanje za nekatere
poklice v domačem kraju.

S težavnimi prostorskimi razmerami pri
izobraževanju odraslih sem se srečala tudi kot
udeleženka nekaterih delavnic, predavanj in
izobraževanj, zaposleni na ZIK-u pa so bili vedno
inovativni, da smo lahko kakovostno prejemali
znanje.

Vedno odprta vrata
za napredek

Dejansko je bil kulturni dom bolj izobraževalni
kot kulturni objekt in tudi prostori so bili temu
prilagojeni. Reševala se je prostorska stiska
zaposlenih in udeležencev izobraževanja za
odrasle.

Moje sodelovanje z ZIK-om ima že zgodovino, na
kar sem ponosna. Narejeni so bili veliki premiki v
času mojega županovanja, od leta 2010 do 2018.
Ni bilo vedno lahko, vendar smo s skupnimi
močmi in odličnim sodelovanjem dosegli izredno
veliko, tako na vsebinskem delu kot pri
zagotavljanju boljših delovnih razmer za
zaposlene in udeležence programov, ki jih izvaja
ZIK. ZIK deluje kot belokranjski zavod, vedno ima
odprta vrata za dobre ideje, dobre programe na
področju izobraževanja odraslih, kina, kulture in
drugih področjih in s tem tudi potrebe po dobrih

Mojca Čemas Stjepanović,
županja Občine Črnomelj v obdobju od 2010 do 2018,

članica sveta zavoda v mandatnem obdobju od 2021 do 2025,
predavateljica, udeleženka



delovnih razmerah za vse zaposlene in
udeležence programov.

In danes? Danes ima področje izobraževanja
odraslih in drugih programov dobre delovne
razmere, kar je rezultat vztrajnosti vodstva in
dobrega sodelovanja v lokalnem okolju.

Iskrene čestitke.

Ustanovna seja strateškega sveta Svetovalnega
središča Pokolpje in podpis dogovora strateških
partnerjev o oblikovanju in razvoju svetovalnega
središča, Mojca Čemas Stjepanovič (v sredini), 2017
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Pred davnimi leti, ko sem bil aktiven član
kolektiva ZIK, smo zadeve delali tako in tako.
Zelo klišejski začetek, ki neizogibno vodi k še
bolj klišejskemu zaključku. Ob takšnem pisanju
bi sedanja »generacija Z« lahko pomislila, da
smo z ogljem pisali in risali na stene v jamah,
sam pa bi posredno priznal, da spadam med
stare.

Pa vendar je dobrih dvajset let glede na današnji
hiter razvoj in tempo življenja relativno dolga
doba. Predvsem z vidika tehničnih (z)možnosti,
ki so na voljo udeležencem izobraževanja na
obeh straneh katedra. Sam sem pri svojih prvih
izkušnjah na »drugi strani katedra« ta neverjetni
razvoj tehnologije doživljal že pri uporabi table
»piši/briši« in markerjev v različnih barvah. Nič
več krednega prahu, mokre spužve in umazane
obleke. Naravnost fantastično. Kaj si učitelj
sploh še lahko želi?

Kjer je volja,
je tudi pot

Po drugi strani pa je bilo tudi veliko prilagajanj
(da ne rečem improvizacij) na področjih, kjer ni
bilo tehničnih možnosti oziroma ustreznih
materialnih razmer. V tistem času je bil to
predvsem prostor. Arhitekt Sokolskega doma, ki
je bil zgrajen pred drugo svetovno vojno,
verjetno ni poznal današnjih normativov, ki
veljajo za hrame učenosti. Tudi redke kasnejše
prenove Sokolskega oz. Kulturnega doma niso
bile narejene v tej smeri. A kjer je volja, je tudi
pot. Tako so bile učilnice urejene v zelo
nenavadnih prostorih po celotni stavbi
Kulturnega doma. Sam imam najbolj v spominu
učilnico L, ki smo ji ljubkovalno rekli »avtobus«.
Bila je postavljena na balkonu kinodvorane, od
dvorane in odra pa jo je ločevala tanka stena iz
iverne plošče. Imela je več vrst (ne spomnim se
točno, koliko), vendar je bilo v vsaki vrsti
prostora največ za tri udeležence. Torej še manj
kot v avtobusu.

Samo Kavčič,
član sveta zavoda od 2001 do 2005, predavatelj,

predstavnik delodajalca v poslovnem sodelovanju z ZIK-om



Nekoč sem bil pred začetkom predavanj
opozorjen, da bo med mojo uro potekala vaja
gledališke skupine na odru in da naj malo
potrpim, če bodo glasovi z odra motili pouk. V
žaru razlage sem v prvih petih minutah pozabil
na vajo in zgodilo se je ravno obratno. Pouk ali,
bolje rečeno, glasna razlaga sinusne in kosinusne
funkcije je motila vajo gledališke predstave.

Nekaj pa se v izobraževalnem procesu kljub
tehnološkemu napredku ni spremenilo. To so
udeleženci v procesu izobraževanja na obeh
straneh katedra ali na kratko – ljudje. Z
evolucijskega stališča se zadnjih nekaj tisoč let
nismo nič spremenili. V grobem bi lahko
zaključil, da se tudi odnos med ljudmi,
udeleženci v izobraževalnem procesu, naj ne bi
spreminjal. Vendar se meje sprejemljivega

obnašanja in medsebojnega spoštovanja
(bontona) sploh v zadnjem času hitro premikajo
in vsaj po mojem mnenju v napačno smer. Na
veliko žalost profesorjev in v še večjo škodo
učencev oz. dijakov.

Da ne končam s pesimizmom – občutek učitelja,
da je svoje znanje in izkušnje prenesel na nekoga
drugega in mu pri tem pomagal pri njegovem
osebnem razvoju v nekaj boljšega, je, pa naj se
sliši še tako klišejsko, neprecenljiv. Podobno
(vsaj mislim) kot aplavz za igralca. Ne zgodi se
vedno, ne zgodi se pri vsakem, ampak ko se …

Dnevi svetovalnih središč, delavnica Spremembe so
izzivi, Samo Kavčič (spredaj, predavatelj), 2019
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Kot novinarka sem velikokrat pisala o pestrih in
razgibanih dejavnostih Zavoda za izobraževanje
in kulturo Črnomelj. Pri tem ljudska univerza ni
bila izjema. Priznam, da sem večkrat zavidala
udeležencem različnih izobraževanj, saj me je
marsikaj iz programa ljudske univerze zanimalo,
a kaj, ko sem si zaradi narave svojega poklicnega
dela, ko nikoli nisem vedela, kdaj me bo »doletel
teren«, kot smo imeli navado reči novinarji,
težko privoščila dodatno izobraževanje. Da bi
bila dvakrat na izobraževanju in trikrat ne, pa ni
imelo smisla.

A vendar mi je kljub mojemu nerednemu
delovnemu urniku, majhnim otrokom in vsemu
delu, ki mu ženske doma pač ne moremo uiti,
uspelo, da sem se v okviru ljudske univerze
udeležila dveh izobraževanj. Opravila sem prvo
in drugo stopnjo šiviljskega tečaja in dve stopnji
italijanščine.

Prebudila sem
otroka v sebi

Če danes pomislim, kako smo se izobraževali
pred približno tremi desetletji, mi gre – gledano
s časovne razdalje – kar na smeh. Šiviljski tečaj
smo imeli v metliškem otroškem vrtcu. S prvo
stopnjo italijanščine smo gostovali v prizidku
stavbe, v kateri je Ljudska knjižnica Metlika in ki
ga danes ni več. Da so ga porušili, pove veliko o
njegovi primernosti. In če so se na prvo stopnjo
Črnomaljci vozili v Metliko, smo se na drugo
Metličani vsak teden podali v Črnomelj. Lahko bi
rekla: z dežja pod kap. Tam smo se izobraževali
v preurejeni garderobi v črnomaljskem
kulturnem domu.

Ne le o primernih prostorih, tudi o sodobnih
didaktičnih pripomočkih ni bilo ne duha ne sluha.
Bilo pa je prijetno vzdušje med sošolci, ki je
marsikdaj nadomestilo drugo pomanjkanje. Prav
dejstvo, da smo imeli zgolj knjigo, zvezek in
svinčnik, mi je nekoč pri italijanščini prišlo celo
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prav. Doma mi je zmanjkalo časa za domačo
nalogo. Ker sem imela tisti dan, ko smo imeli
tečaj, službene obveznosti v Črnomlju, sem se
odločila, da bom nalogo naredila pred tečajem.
Do tečaja sem imela še dve uri, kar je bilo za
pisanje domače naloge preveč, zato sem šla še
na obisk k sestrični. A sva se preveč zaklepetali
in komaj sem ujela začetek tečaja. Brez naloge,
česar si seveda nisem upala priznati. V učilnici
sem na klop položila odprta zvezek in učbenik, iz
katerega smo morali prepisati stavke in jih
postaviti v pravilno slovnično obliko. Ko sem
morala prebrati svoj del naloge, sem se delala,
da berem iz zvezka, v resnici pa sem škilila v

Tečaj italijanščine, Mirjam Bezek Jakše
(prva z leve), 1993

knjigo in sproti postavljala glagole v pravi čas.
Upam, da tega ne bosta prebrala moja vnuka, ki
ju spodbujam, naj bosta vzorna učenca. V svoje
opravičilo lahko danes rečem, da sem takrat
prebudila v sebi otroško razposajenost. Dokaz
več torej, da smo, čeprav štejemo nekaj
desetletij, ljudje v bistvu odrasli otroci. Takrat
sem bila zadovoljna in celo ponosna, da mi je
prevara uspela.
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Sva Gill in Dennis Wraight. Po upokojitvi, leta 2006,
sva se iz Anglije preselila v Slovenijo, v Belo
krajino, ki je postala najin novi dom. Zaradi lažje
vključitve v novo okolje sva se odločila, da se
naučiva slovenščine. Povezala sva se z ZIK-om
Črnomelj, kjer sva ob pomoči mentorja in gradiv za
samostojno učenje spoznavala jezik, bogatila
besedni zaklad in kasneje znanje nadgradila še z
obiskovanjem jezikovnega tečaja. Najino
sodelovanje z ZIK-om Črnomelj je pripeljalo do
tega, da sva se v okolju začela pojavljati ne samo
kot udeleženca izobraževanja, pač pa tudi kot
mentorja in izobraževalca različnih ciljnih skupin.
Sva namreč avtorja učnih delavnic Angleška
čajanka, na katerih sva udeležencem predstavila
tradicionalni angleški obrok. Pripravila sva tudi
delavnico Čas Napoleona. To je ura zgodovine malo
drugače, ki jo izvajava za učence osnovnih šol, za
otroke s posebnimi potrebami pa tudi za
upokojence, invalide, brezposelne in delovno

Angleška
Belokranjca — doma v

Beli krajini in
na ZIK-u

aktivne v okviru različnih projektov. Sprva sva učni
delavnici izvajala le po krajih v Beli krajini, nato pa
so naju k sodelovanju začele vabiti tudi šole iz
drugih krajev Slovenije. Ideje in znanje za izvedbo
učnih delavnic sva dobila, ko sva bila še v Angliji, z
delom v dveh angleških društvih, ki se ukvarjata s
ponovno »oživitvijo« zgodovine in uprizarjata
pomembnejše zgodovinske dogodke. Tako sva si
pridobila veliko oblačil, uniform in drugih
zanimivih zgodovinskih predmetov, ki jih
uporabljava za popestritev pri izvajanju učnih
delavnic v Sloveniji.

V preteklih letih sva bila povabljena k predstavitvi
ali pa sodelovanju v lokalnem in širšem okolju.
Tako sva sodelovala v Tednu vseživljenjskega
učenja, ob evropskem letu državljanstva, v
projektu Evropska vas ter na 17. in 18.
andragoškem kolokviju. Sodelovala sva pri
vzpostavitvi Centra medgeneracijskega učenja
Bela krajina. Novembra 2013 sva z lastnima
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prispevkoma kot ambasadorja učenja sodelovala
na otvoritveni slovesnosti Tedna
medgeneracijskega učenja na državni ravni.
Sodelovala sva tudi pri pripravi in izvedbi
evropskega dneva jezikov leta 2014.

Z vključenostjo v izobraževalne oblike kot
udeleženca in kot mentorja na učnih delavnicah se
dejavno vključujeva v družbo, spoznavava ljudi,
utrjujeva znanje slovenskega jezika in ne nazadnje
svojo kulturo in zgodovino na zanimiv in izviren
način približujeva ljudem.

Od priselitve v Slovenijo se povezujeva tudi z
drugimi priseljenci, jim svetujeva in pomagava, da
se še sami vključijo v različne dejavnosti.

Sama sodelujem tudi s profesorico angleščine,
Zvonko Šterbenc. Skupaj sva prevajali razlagalne
pripovedi iz slovenščine v angleščino. Nastala je
lepa dvojezična knjiga z naslovom Poljanska dolina
ob Kolpi – dolina zgodb. Prevedli sva tudi besedilo
za koledar o divje rastočih orhidejah v Beli krajini.
V zadnjem času pa sva se ukvarjali s prevodom
besedila, ki ga je napisal magister Jernej Kavšek v
sodelovanju s študijskim krožkom Orhideje in
vezenine. Ravnokar je prišla iz tiska zanimiva in
poučna knjiga z naslovom Divje rastoče orhideje
Bele krajine v naravi in na vezeninah.

Lahko rečeva, da sva tukaj srečna. Imava lep dom
in zelo zanimivo in pestro življenje. Spoznala sva
veliko ljudi in sklenila številna prijateljstva – v naši
vasi, Beli krajini in po vsej Sloveniji. Na ZIK-u
vedno najdemo prostor in čas za učenje in
druženje.

Teden vseživljenjskega učenja, nacionalno odprtje v
Črnomlju, Dennis in Gill Wraight (z leve), nagrajenca
Andragoškega centra Slovenije za posebne dosežke na
področju vseživljenjskega učenja, 2015
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Učenje je kompleksen proces, katerega del je
tudi prostor, v katerem se učenje izvaja.
Spodbudno, varno in sproščeno učno okolje je
nujno za kakovostno izobraževanje. Le takšno je
lahko tudi miselno spodbudno in prijetno za vse,
ki v prostor vstopajo in ga uporabljajo. Kot
učitelji ali udeleženci.

Tudi na ZIK-u Črnomelj v programu Osnovna šola
za odrasle soustvarjamo naše edinstveno učno
okolje – naš fizični prostor, prav tako pa tudi
socialni in didaktični prostor. Udeležence v
procesu učenja redno spremljamo in podpiramo.
Prijazno, varno okolje je v tem procesu ključno.
Pomembno je, da je to prostor, kjer se vzpostavi
zaupanje, je podporno in dopušča različna
mnenja. Tako učenje postaja vedno bolj
personalizirano, s ciljem, da so udeleženci
uspešni, spremljajo lastno delo in napredek ter
delajo korake na poti k dokončanju šolanja in
zaposlitvi.

Brezmejnost misli v
mejah prostora

Na ZIK-u Črnomelj ima program za izvajanje v
obeh enotah (Metlika in Črnomelj) po dve
matični učilnici, ki sta opremljeni z
računalnikom, projektorjem in vsem drugim, kar
omogoča kakovosten pouk. Seveda pa lahko za
potrebe programa uporabljamo tudi vse druge
prostore: za srečanja večjega števila
udeležencev velik prostor v zgornjem
nadstropju, učilnico Presta, kjer lahko izvajamo
različne dejavnosti, pri katerih uporabimo
kuhinjo, prostori okrog zavoda, kot je na primer
Medgeneracijski vrt, pa ponujajo odlično
priložnost za učenje na prostem. Na voljo sta
tudi računalniška učilnica in digitalni zaslon.

Seveda pestrost in sveže ideje prinašata v
program tudi povezovanje in sodelovanje s kolegi
z drugih delovnih področij in projektov.
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V preteklosti zavoda smo dobre rezultate,
predvsem zaradi predanosti organizatorjev in
učiteljev, dosegali tudi v precej drugačnih
prostorskih razmerah. Pogosto je delo zahtevalo
veliko iznajdljivosti in prilagajanja. A že takrat
je bilo – kakor je seveda tudi danes – ključno
ustvarjanje kulture in razmer, v katerih lahko
vsak napreduje.

Urejeni, svetli, dobro opremljeni in prijazni
prostori zagotavljajo enega od pomembnih
pogojev za nemoteno učenje, široke miselne
procese in ustvarjalnost. Prav tako seveda tudi
najrazličnejši učni pristopi, načini poučevanja in
učni pripomočki, ki vnesejo v pouk tradicionalne
pristope in sodobne učne metode hkrati.

Ključni pa ostajajo deležniki, učitelji in
udeleženci, ki so pogumni in odprti, predvsem
učitelji pa tudi pedagoško drzni. Takšni, ki
verjamejo, da je pomembno, da izboljšajo svoj
način poučevanja, in to ne zato, ker ne bi bili
dobri, ampak zato, ker so lahko še boljši.

Osnovna šola za odrasle je od leta 2018 tudi del
javne službe, kar nas še dodatno obvezuje, da
uresničujemo zadane cilje in zlasti da izvajamo
kakovostno izobraževanje.
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Svetovalno dejavnost na ZIK-u Črnomelj od
nekdaj razumemo kot pomembno podporo
udeležencem pri vključevanju v izobraževanje in
na poti učenja. Prepletajo se naše vloge
svetovalcev pri izobraževanju odraslih in
organizatorjev izobraževanja odraslih, saj se
zavedamo, da le tako lahko zagotavljamo
kakovost svojega dela.

Vedno je bil in je v središču naše dejavnosti
udeleženec izobraževanja in njegove potrebe.
Iščemo poti, kako ga motivirati za vključitev v
izobraževanje in mu pomagati na poti do cilja, ki
si ga je zastavil s svetovalno pomočjo. Tako je
sedaj, ko delujemo v sodobno opremljenih
prostorih, in tako je bilo v preteklih letih, ko se
je izobraževanje odraslih izvajalo v prostorih
Kulturnega doma Črnomelj, ki niso bili
prilagojeni za to dejavnost. Vedno smo
poudarjali pomembnost strokovnega in
kakovostnega dela, odprtost za novosti in razvoj,

Svetovanje — vedno
pomemben sopotnik

izobraževanju
odraslih

čeprav nam prostorske razmere vse do leta 2017
niso bile naklonjene. Želeli smo imeti svoje
svetovalno središče, kjer bi lahko še popestrili
svojo ponudbo in omogočili različnim ciljnim
skupinam dostop do svetovalne storitve. Za to pa
je bilo treba svetovanje iz pisarn in učilnic
preseliti v sodobno opremljen prostor za
izvajanje svetovanja.

V zgodovini razvoja svetovalne dejavnosti v naši
organizaciji sta tako dva pomembna mejnika,
leto 2017, ko smo izobraževanje odraslih preselili
v nove prostore in vzpostavili Svetovalno središče
Pokolpje, in leto 2021, ko je svetovanje postalo
del javne službe. Z zadovoljstvom smo na nova
vrata napisali: Svetovalno središče Pokolpje –
obiščite nas.

Svetovalke smo se začele še več izobraževati na
področju svetovanja in vrednotenja neformalno
pridobljenega znanja ter širiti dejavnost
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svetovanja po celotni Beli krajini. Svetovanje je
namenjeno vsem odraslim, s poudarkom na
ranljivih ciljnih skupinah, ki potrebujejo še več
pozornosti in pomoči. Od januarja 2021 je
svetovanje odraslim del javne službe, ki jo
sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost
in šport, kar zagotavlja stabilno financiranje te
dejavnosti. Do marca 2022 pa se izvaja
svetovalna dejavnost za zaposlene osebe še v
projektu Svetovanje od 2016 do 2022, ki ga
sofinancirata Evropski socialni sklad in
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Odkar se je Ljudska univerza ZIK Črnomelj v letu
2017 preselila v nove prostore in vzpostavila
Svetovalno središče Pokolpje, je bilo vse do
danes v svetovalno dejavnost vključenih več kot
2000 svetovancev, predvsem iz ranljivih ciljnih
skupin. Poteka predvsem svetovanje glede

vključitve v osnovno šolo za odrasle, različne
programe za potrebe dela in osebnostne rasti,
svetovanje glede načrtovanja kariere, veščin
iskanja zaposlitve, pridobitve nacionalnih
poklicnih kvalifikacij in drugih certifikatov na
področju izobraževanja odraslih. Ob svetovanju
se izvaja tudi vrednotenje neformalno
pridobljenega znanja, zlasti na področju
jezikovnih in digitalnih kompetenc ter
nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Svetovanci
nam sporočajo, da jim veliko pomeni možnost
svetovanja v domačem okolju in da takšno obliko
pomoči potrebujejo na svoji izobraževalni poti.

Delovanje Svetovalnega središča Pokolpje in
zagotovljeno financiranje svetovalne dejavnosti
tako odpirata nove možnosti v okolju in
omogočata Belokranjcem večjo dostopnost do
potrebnih informacij, svetovanja, izobraževanja
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Kitajski pregovor pravi, da učenje jezika pomeni
odpirati nova okna, skozi katera gledamo v svet.
Na ZIK-u vztrajno odpiramo okna in vrata v svet,
saj ima učenje in poučevanje tujih jezikov v Beli
krajini dolgo in bogato tradicijo. To se kaže tudi
v številkah udeležencev, vključenih v jezikovno
izobraževanje.

Med pripravami za otvoritev novih prostorov
ljudske univerze smo se poglobljeno lotili
pregleda dostopnih virov iz novejše zgodovine
izobraževanja odraslih v Beli krajini. Ugotovili
smo, da se razmah jezikovnega izobraževanja v
obliki tečajev tujih jezikov in slovenščine začne
med 2. svetovno vojno, nadaljuje v času
industrializacije, največji razcvet pa doživi v
sodobnosti, po osamosvojitvi države. Sprva so se
jezikovni tečaji organizirali za osnovno
sporazumevanje, kasneje pa za potrebe dela,

Tuji jezik?
Tu je ZIK!

mobilnosti in za pridobitev slovenskega
državljanstva. V člankih se nenehno omenja
strokovnost učiteljev in mentorjev, poudarja se,
da ponudba jezikovnega izobraževanja v Beli
krajini spremlja sodobne trende in gre vštric z
večjimi središči. Istočasno se v skoraj vsakem
zapisu pojavlja vprašanje prostorske stiske in
zagotavljanja materialnih pogojev. Temu dejstvu
sem bila priča tudi sama.

Na ZIK sem prišla kot mlada profesorica nemščine
konec 80. let. Takoj sem opazila takrat
najsodobnejše učbenike, celo s priročnikom za
učitelje. Sodelavko sem vprašala, kje so pa
učilnice. Pokazala mi je dve gledališki garderobi
in eno dolgo ložo. Udeleženci so bili najprej
navdušeni, da imajo v učilnici ogledala, potem
pa so potarnali, da smo jih namerno postavili, da
ne morejo prepisovati. Bili smo vedno na
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tekočem s kinosporedom, saj smo pri pouku
slišali vse zvočne učinke iz kinodvorane. Ker je
ena od garderob imela dvoje vrat, so udeleženci
hitro domiselno pokomentirali, da pri njih ne gre
nemščina skozi eno uho noter, skozi drugo uho
ven, ampak oni hodijo k nemščini skozi ena vrata
noter, skozi druga pa ven.

Jezikoslovec Wittgenstein je rekel, da so meje
našega jezika meje našega sveta. S pridobitvijo
novih prostorov na ljudski univerzi imamo odprte
nove možnosti za pridobivanje jezikovnih znanj
in s tem podiranje jezikovnih meja, odpiranje
kariernih priložnosti, omogočanje mobilnosti in
potovanj. Poleg tega ima znanje jezikov čarobno
moč povezovanja ljudi. Pregovor pravi: »Govori s
človekom v jeziku, ki ga razume, in doseglo bo
njegov um. Govori z njim v njegovem jeziku – in
doseglo bo njegovo srce.« Uživajmo torej v
učenju tujih jezikov in ob tem ne pozabimo na
slovenščino, jezik, ki doseže naše srce.
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Če smo se med pandemijo karkoli naučili, je to
gotovo dejstvo, kako pomembno je biti tudi
digitalno in medijsko pismen, znati uporabljati
naprave in programe za komunikacijo na daljavo,
znati prepoznati pravo informacijo v cunamiju
mnenj in izjav, ki prihaja do nas. In prav ta
digitalna in medijska pismenost je področje, ki
ga naši predavatelji in udeleženci že leta
spoznavajo, raziskujejo, vadijo in pridobljena
znanja delijo naprej.

Ko raziskujemo nove, neznane svetove,
potrebujemo občutek varnosti, zagotovilo, da se
nič presenetljivega ne bo zgodilo, da bo v bližini
nekdo, ki bo vedel, kako naprej. V računalnici na
ZIK-u so to naši mentorji in predavatelji, sama
računalnica je menjavala koordinate in
postavitev ter se spremenila v lepotičko.

Sobivanje fizičnega in
navideznega sveta

Eno od področij človekovega delovanja, v
katerem je vseživljenjsko učenje samoumevno,
je računalništvo. To je področje, ki se nenehno
razvija, navidezni svetovi, ki se odpirajo in v
katerih pravila niso tako jasno določena.

Preden se odpravimo s prijatelji na pijačo, svoj
videz preverimo v ogledalu in se prepričamo, da
smo primerno urejeni. Kje pa je ogledalo, v
katerem preverimo svojo digitalno sliko,
digitalno identiteto? Ta je vedno na ogled. Ko
zapremo vrata svoje hiše, ko izključimo vse
digitalne naprave, ko gremo spat, je naša
digitalna identiteta neprekinjeno vsem na voljo.
Človekov spomin je selektiven, stvari sčasoma
zbledijo in jih na koncu pozabimo. Računalniški
spomin ne zbledi in je večen. Vse tisto, kar smo
oddali v navidezni svet, kot je to recimo
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Nova računalnica, 2022

Ali se strinjate?družbeno omrežje, je še naslednji dan tam (in še
marsikje drugje), čeprav smo se po dobrem
spancu premislili. Veliko se še moramo učiti,
skupaj ustvariti pravila, jih prenesti na svoje
otroke. Vsi smo odgovorni za svet, ki nastaja.
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Na kaj pomislimo najprej, ko se pogovarjamo o
prostorih, v katerih se izobražujemo? Dnevna
svetloba, zračen prostor, velike prostorne
učilnice in bele table. Prostor, v katerem se
izobražujemo, je zelo pomemben dejavnik, ki
nezavedno vpliva na kakovost izobraževanja in
na katerega večina morda niti ne pomisli. ZIK
Črnomelj si je vrsto let prizadeval zagotoviti
ustrezne prostore za izobraževanje odraslih. S
selitvijo jeseni 2017 iz kulturnega doma v
zdajšnjo ljudsko univerzo smo pridobili nove
zasilne prostore za izvajanje izobraževalnih
programov, s prenovo v letih 2020 in 2021 pa so
ti prostori dobili tudi uporabno vrednost, ki smo
jo še tako potrebovali. Z novimi opremljenimi
prostori se tako lahko končno posvetimo
kakovostni izvedbi izobraževanja in razvoju
novih izobraževalnih programov. Z novimi

Prostori — pogoj za
kakovostno izvedbo

programov

prostori pa tudi izpolnjujemo razpisne pogoje za
prijavo novih projektov.

Urejeni prostori dajejo velik pomen kakovosti
izvajanja dejavnosti izobraževanja odraslih.
Nove, prostorne in sodobne učilnice bodo
udeležencem omogočale dobre razmere za
učenje in pridobivanje znanja. Izobraževalci
odraslih se bodo lahko še bolj kakovostno in
celostno posvetili udeležencem, podajanje snovi
pa bo bistveno lažje. Udeležencem bomo lahko
ponudili različne izobraževalne programe in
vsebine, kar bo pripomoglo k večji in pestrejši
izobraževalni ponudbi v lokalnem okolju.

Velika pridobitev so gospodinjska učilnica,
telovadnica in nova računalniška učilnica. Nova
gospodinjska učilnica omogoča izvajanje
različnih kulinaričnih delavnic in predavanj na
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temo zdrave prehrane. V lastni telovadnici lahko
izvajamo več raznovrstnih programov gibanja,
uporablja se lahko tudi kot večja učilnica, ki
lahko sprejme več udeležencev. Računalniška
učilnica pa nam omogoča izvedbo kakovostnih
računalniških izobraževanj za vse ciljne skupine.

V času epidemije, ki je prinesel veliko
negotovosti, je zelo pomembno, da so prostori
tudi moderno opremljeni in omogočajo
kombinirano izobraževanje. Na ZIK-u imamo zato

na voljo tudi dva interaktivna zaslona, ki
omogočata kombinacijo izobraževanja v živo in
na daljavo, prav tako pa tudi sodoben in
interaktiven pouk in sta dodaten pripomoček pri
poučevanju za učitelje in izobraževalce odraslih.

Novi prostori bodo vsekakor pripomogli h
kakovostnejšemu izvajanju izobraževanja
odraslih, udeležencem pa bodo omogočili boljše
razmere za pridobivanje novih znanj.

Središče za samostojno učenje, 2022
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Delo v programu socialne aktivacije je delo z
ranljivimi osebami, ki imajo mnogokrat za
seboj težke življenjske preizkušnje. Ko
vstopijo v program, se znajdejo v skupini
petnajstih neznancev in eden prvih izzivov za
mentorici programa postane zbliževanje in
povezovanje posameznikov v skupino, ki skupaj
deluje za doseganje svojih ciljev. Pri tem ima
prostor izvajanja aktivnosti neizmerno vlogo.

Posebej hvaležni smo za gospodinjsko učilnico,
kjer povezovalno vlogo prevzame kuhinjski
otok, ki že s svojo postavitvijo povabi
udeležence v odprt krog. Ni naključje, da
čedalje več gospodinjstev prisega na koncept
odprte kuhinje. V njej se izmenjujejo in

Gospodinjska učilnica —
odprti prostor, ki

zbližuje

dopolnjujejo druženje, zaupni pogovori, smeh
(in včasih kakšna solza) ter skupno ustvarjanje
— aktivnosti, ki skupino neznancev povežejo v
pravo mikroskupnost.

Gospodinjska učilnica je za program socialne
aktivacije tako postala nenadomestljiva
pridobitev. Če vprašate udeležence, vam bodo
hiteli povedati, da je skupno kuhanje najboljši
del programa, marsikdo se tudi pohvali, da so
mu kulinarične delavnice obudile veselje do
kuhanja in ga spodbudile k bolj zdravemu
prehranjevanju. Nekateri se s kuhanjem prvič
srečajo ravno v naši kuhinji, pridobijo
pomembne kuharske spretnosti in s tem
samozavest, da novo znanje uporabijo tudi v
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osebnem življenju. Tisti, ki so bolj vešči s
kuhalnico, pa dobijo priložnost, da pokažejo
svoje znanje in ga delijo z drugimi, kar
nedvomno prispeva k njihovemu zadovoljstvu.

Tako udeleženci kot mentorici se v kuhinji
nenehno izmenjujejo v vlogi učenca in
učitelja, saj je kuhanje neizčrpen vir znanja in
raziskovanja jedi z vsega sveta.

Kulinarična delavnica v novi gospodinjski učilnici, 2021
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Nada Žagar: Navdih vztrajnosti

Dolgoživost ljudske univerze

Katja Dovžak: Poslanstvo izobraževanja odraslih

Tanja Vilič Klenovšek: S svetovanjem do novega znanja, z novim znanjem do novih
priložnosti za ljudi v Beli krajini

Alenka Grželj: Skupaj na poti do znanja

Živopisnost pogledov na izobraževanje odraslih

Janja Kamnikar: Časi pozitivnih sprememb belokranjskega izobraževanja odraslih

Antonija Zvonka Šterbenc: Kje bomo pa danes?

Marija Miketič: Izobraževanje odraslih v Beli krajini v 80. letih prejšnjega stoletja

Marija Pečjak Požek: Zgledno sodelovanje med gospodarstvom in ZIK-om Črnomelj

Mojca Čemas Stjepanovič: Vedno odprta vrata za napredek

Samo Kavčič: Kjer je volja, je tudi pot

Mirjam Bezek Jakše: Prebudila sem otroka v sebi

Gill in Dennis Wraight: Angleška Belokranjca — doma v Beli krajini in na ZIK-u

Pomembnost prostorov za kakovostno izobraževanje odraslih

Nina Šalamon: Brezmejnost misli v mejah prostora

Irena Bohte: Svetovanje — vedno pomemben sopotnik izobraževanju odraslih

Nada Babič Ivaniš: Tuji jezik? Tu je ZIK!

Tajana Špundak Franko: Sobivanje fizičnega in navideznega sveta

Maja Mihelič: Prostori — pogoj za kakovostno izvedbo programov

Maša Rožanc: Gospodinjska učilnica — odprti prostor, ki zbližuje
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