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Pripadnost organizaciji, strokovnost, odprtost do okolja, 
povezovanje s partnerji, strpnost do drugačnosti.
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ZIK Črnomelj utrjuje položaj osrednje belokranjske 
ustanove za izobraževanje odraslih, ki nudi svetovanje in 
pestro ponudbo izobraževalnih in kulturnih programov. 
Vključujemo se v evropske projekte, ki spodbujajo razvoj 
človeških virov in zagotavljajo pridobivanje novih znanj v 
našem okolju. Ustvarjamo takšno organizacijsko klimo, 
ki spodbuja zaposlene za razvoj socialnih programov 
in enakih možnosti za učenje. Velik poudarek dajemo 
sodelovanju in povezovanju z vsemi partnerji. Prizadevamo 
si za večjo kakovost na vseh področjih svojega delovanja.

Poslanstvo ZIK je vseživljenjsko učenje za vse in za vsakogar, 
ki se rad uči in spreminja. Ustvarjamo vzpodbudno okolje 
za učenje, razvoj kulturnega programa ter razvoj lastne 
gledališke ustvarjalnosti. Smo osrednji kinematograf v Beli 
krajini.
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Bela krajina se je v zadnjem desetletju spopadala z eno 
najvišjih stopenj brezposelnosti v Sloveniji, ki je bila maja letos 
11 %, torej še vedno nadpovprečna v primerjavi s Slovenijo 
in skoraj enkrat višja v primerjavi s sosednjimi dolenjskimi 
občinami. Čeprav je brezposelnih več kot 1370 ljudi, delodajalci 
ugotavljajo, da nimajo ustrezne delovne sile, in delavce iščejo 
v sosednjih državah. 

Vzrok za takšno stanje je struktura naših brezposelnih, med 
njimi prevladujejo nižje izobraženi (75 %), starejši od 50 let 
(43 %) in dolgotrajno brezposelni, več kot dve leti (50 %). 
Ljudje, ki so prijavljeni na zavodu za zaposlovanje kot iskalci 
zaposlitve, se zaradi različnih razlogov ne morejo ali nočejo 
zaposliti, čeprav so potrebe po delavcih največje v zadnjih 
desetih letih. Podatki torej kažejo na težave Belokranjcev, za 
katere ne moremo iskati odgovornosti drugje. S spodbujanjem 
zaposlovanja starejših in dolgotrajno brezposelnih se moramo 
ukvarjati vsi deležniki, ki kakorkoli lahko pripomoremo k 
izboljšanju stanja.

Izobraževalci odraslih se zato pridružujemo tistim, ki iščejo 
različne možnosti in spodbude za zaposlovanje starejših 
delavcev. Strinjamo se, da starejši prinašajo v delovni proces 
bogate izkušnje, uporabno znanje in preudarnost. Odlično se 
ujemajo in dopolnjujejo z mlajšimi, ki so nagnjeni k tveganju, 
novostim in izzivom.

Prizadevamo si tudi za promocijo zaposlovanja starejših 
od 50 let in mentorstvo starejših mlajšim, ker verjamemo, 
da ohranjanje delovnih mest starejših delavcev prispeva h 
kakovosti njihovega osebnega življenja in k razvoju skupnosti.N
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Leto 2017 je bilo za ZIK prelomno, saj sta se njegovi enoti 
fizično ločili. Enota Kulturni dom ima sedež na Ulici Otona 
Župančiča 1 v Črnomlju, kjer je tudi uradno sedež ZIK-a, enota 
Ljudska univerza pa deluje na novi lokaciji, na Kolodvorski 
cesti 32 c v Črnomlju. 

ZIK je konec leta 2017 dobil v upravljanje dva objekta: po 
pogodbi z Ministrstvom za kulturo in Občino Črnomelj je dobil 
v upravljanje Kulturni dom Črnomelj, po pogodbi z Občino 
Črnomelj pa tudi večji del stavbe na Kolodvorski cesti 32 c v 
Črnomlju. 

Kulturni dom Črnomelj je kulturni spomenik državnega pomena. 
Lastnik stavbe z okolico in vrtom je Ministrstvo za kulturo, ki od 
leta 2014 postopoma vlaga finančna sredstva za nujne posege, 
ki prispevajo k ohranjanju kulturnega spomenika. Tako so 
bila v zadnjih štirih letih opravljena dela za preprečitev vdora 
vode s severne strani stavbe, postavljeni notranji hidranti in 
zasilna razsvetljava, urejeno prezračevanje male dvorane in 
posodobljena kotlovnica, letos je v delu obnova električnih in 
strojnih napeljav na stropu avle. Ministrstvo za kulturo se je s 
pogodbo o upravljanju zavezalo tudi za naročilo in financiranje 
načrta celovite obnove kulturnega doma še v letu 2018. 

Kulturni dom je ena najlepših stavb v Črnomlju, potreben 
pa je celovite prenove. S strokovno podporo odgovorne 
konservatorke iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Novo 
mesto si vsi deležniki prizadevamo, da bi našli najboljše in 
čimprejšnje rešitve za urejenost kulturnega spomenika, ki bo 
ustrezal sodobnim potrebam kraja.

Objeli smo črnomaljski 
kulturni dom. Parada 
učenja, maj 2018.
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ZIK – KULTURNI DOM

Foto: Uroš Raztresen
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Občina Črnomelj, ustanoviteljica ZIK-a, je v letu 2017 
zagotovila osnovne prostorske možnosti za izvajanje dejavnosti 
izobraževanja odraslih. Zaradi prostorske utesnjenosti na 
sedežu zavoda v kulturnem domu je ZIK nujno potreboval 
dodatne prostore za dva pomembna projekta, to sta novo 
Svetovalno središče Pokolpje in dolgi program socialne 
aktivacije. Brez ustreznih prostorov ne bi bilo mogoče pridobiti 
ne izvajati novih projektov, ki pomembno prispevajo k razvoju 
ZIK-a in njegovega okolja.

Prostori na Kolodvorski cesti 32 c so urejeni zasilno. Od treh 
nadstropij uporablja ZIK-ova enota Ljudska univerza le eno 
nadstropje, čeprav bi potrebovali za normalno delovanje vse 
prostore, vendar ti še niso urejeni. Zato ZIK še vedno najema 
prostore v sorodnih vzgojno-izobraževalnih organizacijah in 
drugje, kar povzroča dodatne finančne in organizacijske težave. 
Nujen je projekt celovite prenove stavbe za delovanje ZIK-
ove enote Ljudska univerza, s ciljem pridobitve uporabnega 
dovoljenja in fazne ureditve prostorov za potrebe izobraževanja 
odraslih. Novo sprejeti Zakon o izobraževanju odraslih (velja 
od 17. februarja 2018) določa odgovornost lokalne skupnosti 
za zagotavljanje ustreznih prostorskih možnosti za izvajanje 
dejavnosti izobraževanja odraslih.

ZIK – LJUDSKA UNIVERZA

Novi prostori za 
izobraževanje odraslih, 
julij 2018.
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Zdenka Lunar
finančnica

Marija Miketič
vodenje kina

Mojca Frankovič
vodenje osnovne šole za odrasle

Mag. Nada Žagar
direktorica

Simona Štirn
strokovna delavka in Središče za samostojno učenje

Nada Babič Ivaniš
vodenje projektov in jezikovnega izobraževanja

Tomaž Čurk
vodenje projektov

Tajana Špundak Franko
mentorica učne pomoči

Mag. Irena Bohte
vodenje izobraževanja in svetovalka za kakovost

Maja Mihelič
vodenje projektov

Tadej Fink
vodenje kulturnih projektov

Vesna Vipavec
vodenje Univerze za tretje življenjsko obdobje in programov gibanja

Jasmina Kolbezen
strokovna delavka v socialni aktivaciji in svetovalka

ZIK-ov največji kapital so zaposleni: izobraženi, strokovni, motivirani in odgovorni.
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ZIK Črnomelj ima pomembno vlogo v okolju, saj je edina 
organizacija za izobraževanje odraslih v Beli krajini. Večina 
izobraževanja je za udeležence brezplačna, ker ZIK pridobi večino 
sredstev z uspešnimi prijavami na javne razpise iz domačih in 
tujih virov. To prispeva k dvigu kakovosti življenja prebivalcev 
Bele krajine. V letu 2017 je ZIK imel več kot tri tisoč udeležencev, 
od tega jih je 94 % imelo brezplačno izobraževanje oziroma 
usposabljanje.

Izobraževanje odraslih se izvaja razpršeno po vsej Beli krajini, 
kar bistveno prispeva k njegovi dostopnosti. Programi in projekti 
se vsebinsko navezujejo na razvojno strategijo Bele krajine, zato 
imajo poudarek na razvoju podjetništva in turizma, spodbujanju 
prehranske samooskrbe in ohranjanju kulturne dediščine. K 
osebnemu razvoju in napredku skupnosti pa prispevajo učenje 
tujih jezikov, računalniško opismenjevanje, programi gibanja in 
skrb za pripadnike ranljivih skupin.

ZIK Črnomelj je v letu 2017 dosegel 74 % prihodkov z uspešnimi 
prijavami na javne razpise oziroma pozive, iz drugih virov pa 
slabih 6 %. Iz proračuna občin je prejel 20 % prihodkov, od tega 
od občine Črnomelj dobrih 19 %, od občin Metlika in Semič pa 
0,66 %.

ZIK je edini javni zavod v občini Črnomelj, ki je v tako velikem 
deležu odvisen od projektne naravnanosti in pridobivanja sredstev 
na trgu. Glede na vire financiranja je imel v letu 2017 dobrih 
95 % sredstev iz javnih virov in slabih 5 % sredstev iz nejavnih 
virov za opravljanje javne službe. ZIK šteje za javne vire vse tiste, 
ki so prišli iz javnih institucij in ustanov, četudi jih je pridobil na 
tržni način, to je s prijavami na javne razpise.

ZIK je tudi edini javni zavod v občini Črnomelj, ki je v zadnjih 15 
letih skupaj s konzorcijskimi partnerji pridobil več kot dva milijona 
evrov z uspešnimi prijavami na domačih in mednarodnih javnih 
razpisih.
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Na področju kakovosti deluje komisija za kakovost, ki jo sestavljajo 
predstavniki zaposlenih, udeležencev in zunanjih sodelavcev. 
Komisija pripravi letno poročilo o delu na področju kakovosti, kjer 
predstavi opravljene dejavnosti in vpeljane izboljšave.

Svetovalno delo s področja kakovosti opravlja svetovalka za 
kakovost, ki deluje v omrežju svetovalcev za kakovost izobraževanja 
odraslih.

Na ZIK-u Črnomelj poteka presojanje in razvijanje kakovosti po 
modelu Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje (POKI), ki ga 
je razvil Andragoški center Slovenije (ACS).
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Udeleženci izobraževanja so sodelovali na 
dnevu kakovosti izobraževanja odraslih, 
junij 2018.

Učitelj in njegova vloga pri razvoju kakovosti, 
srečanje članov andragoškega zbora, julij 
2018.

ZIK je nosilec zelenega 
znaka kakovosti, ki ga ACS 
podeljuje organizacijam s 
področja izobraževanja, ki 
načrtno skrbijo za kakovost 
svojega dela.

V letošnjem letu je posebna pozornost 
namenjena učitelju in spremljanju 
kakovosti njegovega dela. Tako zunanji 
sodelavci kot zaposleni na ZIK-u se 
vključujemo v izobraževanja s področij 
spremljanja in razvoja kakovosti. 

Junija 2018 je bil prvič izpeljan dan za 
kakovost izobraževanja odraslih, kjer 
so udeleženci izobraževanja sodelovali 
v kvizu o poznavanju ZIK-a in podali 
svoje predloge za razvoj kakovosti 
organizacije.
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Osnovna šola za odrasle
Nacionalne poklicne kvalifikacije
Jezikovno izobraževanje
Računalniško izobraževanje
Prehranska samooskrba
Programi gibanja
Kulturna dediščina
Skrb za starejše
Podjetništvo in turizem
Usposabljanje za življenjsko 
uspešnost
Podpora učenju
Promocija vseživljenjskega 
učenja
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Izobraževanje odraslih je po več kot dveh desetletjih dočakalo 
februarja letos nov zakon, ki vzpostavlja javno službo na tem 
področju.

Vsebina javne službe sta osnovna šola za odrasle in svetovalna 
dejavnost. 

Tako je ZIK Črnomelj po novi slovenski zakonodaji del javne 
mreže za izvajanje javne službe.
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Obiščite nas
v NOVIH PROSTORIH na 
Kolodvorski cesti 32 c!



Osnovna šola 
za odrasle

Uspešno končana osnovna šola pomeni 
prvo, zelo pomembno stopničko na poti 
do poklica. 

V osnovni šoli ne pridobimo samo 
teoretičnega znanja iz predmetov, kot 
sta matematika in slovenščina, temveč 
spletemo marsikateri medčloveški odnos 
in se naučimo učiti. 

To je trdna podlaga za življenje in dobro 
izhodišče za nadaljevanje šolanja.

Izvajanje programa osnovne šole za odrasle sofinancira Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport in je za udeležence brezplačno.
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V program se lahko vključijo osebe, 
ki so starejše od 15 let, z izpolnjeno 
osnovnošolsko obveznostjo, 
a neuspešno končanim 
osnovnošolskim izobraževanjem.

Program se ob zadostnem številu 
vpisanih izvaja v Črnomlju, Metliki 
in Semiču. Predavanja potekajo 
od septembra do junija, po 
štiri pedagoške ure na dan, v 
dopoldanskem ali popoldanskem 
času.

Zavod RS za zaposlovanje, OS Novo 
mesto in Center za socialno delo 
Črnomelj in Metlika spodbujajo 
brezposelne k dokončanju 
osnovne šole.

Marca 2018 je začel veljati nov Zakon o izobraževanju odraslih, ki prinaša nekaj 
sprememb tudi na področju osnovne šole za odrasle. Ena od njih je ta, da se 
bodo odrasli odslej lahko brezplačno v program vpisali le dvakrat.

Obisk Pastoralnega centra pri 
predmetu zgodovina, maj 2018.

Predavanje o prometni varnosti v 
Večnamenskem romskem centru, 
maj 2018.

Udeležencem poleg organiziranih predavanj ponudimo tudi oglede ali predstavitve 
različnih organizacij v okolju, sodelovanje na javnih prireditvah in različne druge 
oblike vključevanja v širšo skupnost.

Po končani osnovni šoli za odrasle se udeleženci lahko vpišejo v srednjo šolo.

Osnovna šola za odrasle

OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE
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V času hitrih sprememb je vseživljenjsko 
učenje vse pomembnejše. Odrasli znanje 
pridobivamo po različnih poteh. Lahko se 
vključimo v organizirano izobraževanje, 
se sami učimo iz različnih virov, se učimo 
z delovnimi izkušnjami, delujemo v okolju 
ali društvih. 

Zakon o nacionalnih poklicnih 
kvalifikacijah nam omogoča, da svoja 
znanja in spretnosti v postopku pridobitve 
nacionalne poklicne kvalifikacije pred 
strokovno komisijo tudi dokažemo. Tako si 
lahko pridobimo strokovno usposobljenost 
za opravljanje poklica.

NPK romski pomočnik
NPK romski koordinator
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ZIK je vpisan v register izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje 
nacionalnih poklicnih kvalifikacij romski pomočnik/pomočnica in romski 
koordinator/koordinatorica.

Romski pomočniki imajo pomembno vlogo v vrtcih in šolah, kjer imajo romske 
otroke. Romskim otrokom pomagajo pri vključevanju v okolje, jim ponujajo učno 
pomoč, spodbujajo jih k učenju ter sodelujejo s starši, vzgojitelji in učitelji. 

Romski koordinatorji so vez med romsko skupnostjo in organizacijami v okolju. 
Zlasti spodbujajo Rome k vključevanju v vseživljenjsko izobraževanje in jim 
pomagajo pri komunikaciji z institucijami.

Romska pomočnica pri 
delu z romskimi otroki 
sodeluje z vzgojiteljico, 
marec 2018.

V postopek za pridobitev NPK romski pomočnik in NPK romski koordinator se 
lahko vključijo osebe, ki imajo izkušnje pri delu s pripadniki romske skupnosti. 
V sodelovanju s svetovalko za nacionalne poklicne kvalifikacije pripravijo zbirno 
mapo, ki vključuje njihova dokazila o izobraževanju in delovnih izkušnjah.

Postopek za pridobitev certifikata vodi komisija za potrjevanje NPK, ki jo imenuje 
Državni izpitni center.

Nacionalne poklicne kvalifikacije

NPK ROMSKI POMOČNIK
NPK ROMSKI KOORDINATOR
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Jezikovno 
izobraževanje

Znanje vsaj enega tujega jezika nam 
olajša sporazumevanje v poslovnem 
svetu in zasebnem življenju. 

V našem kulturnem okolju sta 
najuporabnejši angleščina in nemščina, 
za priseljence pa slovenščina. 

Na ZIK-u se je mogoče učiti tudi drugih 
jezikov: italijanščine, ruščine, francoščine, 
če je zanje zadosti zanimanja. 

Za ljudi, ki želijo svoje znanje tujih jezikov 
tudi preizkusiti, potekajo priprave na izpit 
in izpit v sodelovanju z Državnim izpitnim 
centrom.

Učenje tujih jezikov
Preverjanje znanja tujih jezikov
Evropski dan jezikov
Slovenščina kot drugi in tuji jezik
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Na ZIK-u izvajamo javnoveljavne 
jezikovne programe iz angleškega, 
nemškega, italijanskega, ruskega in 
francoskega jezika. Po vsaki stopnji 
tečaja udeleženci opravljajo interne 
zaključne preizkuse znanja in si 
pridobijo potrdilo o zaključeni stopnji 
javnoveljavnega programa.

Organiziramo intenzivne jezikovne 
tečaje, tečaje poslovnega jezika, 
individualno učenje in tečaje po meri 
naročnika. Za zaposlene, predvsem 
za starejše od 45 let z nižjo stopnjo 
izobrazbe, ponujamo brezplačno 
učenje angleščine, nemščine in 
italijanščine. Organiziramo tudi 
intenzivne jezikovne tečaje, tečaje 
poslovnega jezika, individualno učenje 
in tečaje po meri naročnika. 

Na ZIK-u ponujamo tudi učenje tujih 
jezikov za najmlajše. Vsebine in 
zahtevnost programa so prilagojene 
starosti in predznanju udeležencev pri 
zgodnjem učenju jezika.

Jezikovno izobraževanje

UČENJE TUJIH JEZIKOV

Belokranjski delodajalci so prepoznali pomen 
znanja tujih jezikov, s poudarkom na jeziku 
stroke. Italijanščina za potrebe dela v podjetju 
Adria Dom, d. o. o., Črnomelj, april 2018.

Jezikovni tečaji potekajo po vsej Beli krajini 
za različne ciljne skupine, Semič, maj 2018.

Angleščina za potrebe dela, 
Črnomelj, maj 2018.  

Učenje angleščine za najmlajše je razgibano 
in igrivo, Vinica, junij 2017.
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Preverjanje znanja tujih jezikov po 
javnoveljavnih programih  se na 
ZIK-u lahko opravlja  iz angleščine, 
nemščine, italijanščine in francoščine. 
Po uspešno opravljenem izpitu dobijo 
kandidati javnoveljavno listino.

Izpiti so pripravljeni v skladu s priporočili 
Sveta Evrope in so primerljivi z drugimi 
mednarodnimi izpiti.

ZIK Črnomelj se že tradicionalno 
vsako leto pridružuje obeležitvi 26. 
septembra, evropskega dneva jezikov.

Gre za projekt Sveta Evrope, ki  
spodbuja k učenju jezikov v katerikoli 
starosti, v šoli ali izven nje. 

Dogodki potekajo v soorganizaciji Europe Direct iz Novega mesta.

Jezikovno izobraževanje

PREVERJANJE ZNANJA
TUJIH JEZIKOV

EVROPSKI DAN JEZIKOV

Udeleženci jezikovnih tečajev se 
poleg pridobivanja uporabnih znanj 
usposabljajo za pridobitev javnoveljavne 
listine o znanju tujega jezika, Črnomelj, 
junij 2018.

Delavnica Kreativno učenje jezikov, 
Črnomelj, september 2017. 
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ZIK je pooblaščeni izpitni center Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik. 
Izvajamo izpite iz slovenščine na osnovni ravni.

Po javnoveljavnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik je izpit iz znanja 
slovenščine na osnovni ravni primerljiv z ravnjo A2-B1 Skupnega evropskega 
referenčnega okvirja.

Izpit je sestavljen iz štirih enakovrednih delov: trije so pisni (razumevanje 
govorjenih in pisnih besedil ter tvorjenje pisnega besedila), eden pa ustni 
(splošni pogovor, pogovor na izbrano temo in igranje vlog).

Na ZIK-u Črnomelj izvajamo priprave in izpite za pridobitev javnoveljavne listine 
o znanju slovenskega jezika na osnovni ravni, ki je potrebna za pridobitev 
slovenskega državljanstva.

ZIK je bil uspešen na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019, na 
podlagi katerega je program priprave za udeležence brezplačen. Program je 
namenjen zaposlenim priseljencem, s poudarkom na starejših od 45 let z nižjo 
stopnjo izobrazbe. 

Jezikovno izobraževanje

SLOVENŠČINA 
KOT DRUGI IN TUJI JEZIK

Priseljenci v Belo krajino se učijo 
slovenščine tudi samostojno 
in z učno pomočjo. Izpit iz 
slovenščine, Črnomelj, julij 2018.
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Dodatne informacije o izpitnih rokih in sestavi izpitov 
najdete na spletni strani www.ff.uni-lj.si/center-sl.

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


Računalniško
izobraževanje

Če hočemo ali nočemo, računalnik, 
tablica in pametni telefon so naši 
vsakdanji spremljevalci. Bolj ko jih 
poznamo in obvladujemo, bolj nam 
koristijo in olajšujejo povezovanje. 

Za zaposlene je uporabno učenje 
računalništva, ki ga potrebujemo za 
opravljanje svojega dela. 

V prostem času sta dobrodošla 
poznavanje in uporaba različnih 
aplikacij, družbenih omrežij in virov 
informacij, ki izboljšujejo kakovost 
našega življenja.Računalniško opismenjevanje

Računalnik je tudi zame
Računalniško usposabljanje za 
zaposlene
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Brezplačni program računalniškega opismenjevanja se izvaja po različnih krajih 
Bele krajine. Upokojenci in brezposelne osebe si v 30-urnem programu pridobijo 
osnovna znanja o izdelavi in oblikovanju besedil, uporabi interneta in elektronske 
pošte. 

Osebe s posebnimi potrebami rade nadgrajujejo svoje znanje računalništva. Zlasti 
pošiljajo elektronsko pošto, iščejo informacije na spletu in oblikujejo fotografije. 
Računalnik jim je tudi v pomoč pri učenju angleščine.

Pri izvajanju izobraževanja sodelujemo z Varstveno-delovnim centrom Črnomelj 
in društvom Sožitje Bela krajina.

Računalniško izobraževanje

RAČUNALNIK JE TUDI ZAME

RAČUNALNIŠKO 
OPISMENJEVANJE

Radi se učimo z uporabo 
računalnika, junij 2018.

Računalnik nam omogoča boljšo 
informiranost, december 2017. 
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Programi računalniškega in digitalnega opismenjevanja (RDO) trajajo 50 ur. Cilj tega 
izobraževanja je razvijanje računalniške in digitalne pismenosti za boljše komuniciranje 
v družbi in opravljanje delovnih nalog. Vsebino programa lahko v obsegu 10 ur 
prilagajamo potrebam udeležencev in delodajalcev. 

Brezplačni programi so namenjeni zaposlenim, s poudarkom na starejših od 45 let z 
zaključeno največ poklicno šolo.

Računalniška pismenost je 
potrebna tako pri delu kot v 
vsakdanjem življenju, Črnomelj, 
november 2017.

Pridobivanje znanja za 
uporabo računalniške 
in digitalne tehnologije, 
Metlika, januar 2018.

RAČUNALNIŠKO USPOSABLJANJE 
ZA ZAPOSLENE

Računalniška pismenost za odrasle 
(RPO) je javnoveljavni program, 
ki traja 60 ur. Vključijo se lahko 
zaposleni, ki potrebujejo osnovno 
računalniško znanje o izdelavi 
in oblikovanju besedil, iskanju 
informacij na spletu in elektronski 
pošti. Ob koncu izobraževanja 
udeleženci opravljajo izpit za 
pridobitev javnoveljavne listine s 
področja računalništva.

Računalniško izobraževanje
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Prehranska 
samooskrba

Belokranjci imamo nenavadno veliko 
trgovin s prehrambnimi izdelki, čeprav 
živimo v okolju, kjer bi si zaradi 
ugodnega podnebja in rodovitne zemlje 
večina lahko pridelala hrano doma ali 
jo kupila pri najbližjih dobaviteljih. 

Prevečkrat se skrivamo za izjavo, kaj 
vse se ne izplača, da pozabljamo, kako 
zdrava, okusna in priročna sta doma 
pridelana sadje in zelenjava. Tudi reja 
živine nam ne bi smela biti tuja, saj 
je še pred kakšnim desetletjem skoraj 
vsaka podeželska hiša imela meso za 
svojo družino in še za prodajo. 

Stik z zemljo, ki smo ga v obdobju 
industrializacije izgubili, želimo povrniti 
nazaj v naše okolje.

Spodbujanje lokalne samooskrbe
Predelovalec sadja na 
tradicionalen način
Ekološki kmetovalec
Zeliščar
Dnevi zeliščarstva v Beli krajini
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Program je namenjen zaposlenim, 
starejšim od 45 let, ki jih zanima 
spodbujanje prehranske samooskrbe v 
lokalnem okolju.

Vključuje predavanja, učne delavnice in 
oglede primerov dobrih praks. 

Udeleženci se v programu seznanijo 
s stanjem in pomenom prehranske 
samooskrbe ter prepoznajo priložnosti 
za povečanje samooskrbe v lokalnem 
okolju. Ob koncu programa, ki traja 50 ur, 
prejmejo potrdilo.

Predavanje predsednice društva Ajda 
Vrzdenec, Mete Vrhunc, marec 2018. 

Prikaz priprave biodinamičnega 
preparata, maj 2018. 

SPODBUJANJE LOKALNE 
SAMOOSKRBE

Program je namenjen brezposelnim osebam, ki si želijo pridobiti znanja o 
predelovanju sadja v sok, sadno vino, kis, žganje, suho sadje, marmelade in 
džeme na tradicionalen način ter trženju tega.

Program traja 110 ur.

PREDELOVALEC SADJA NA 
TRADICIONALEN NAČIN

Prehranska samooskrba

23



Program je primeren za osebe, 
ki se želijo ukvarjati z ekološkim 
pridelovanjem poljščin, zelenjadnic, 
sadjarstvom, vinogradništvom ali rejo 
živali. Vključuje tudi vsebine s področja 
predelave in trženja pridelkov. 

Udeleženci v 104-urnem programu 
spoznajo ekološke kmetije v Beli krajini 
in se praktično usposabljajo pri njih.

Vključuje spoznavanje zelišč, pridelavo, 
sušenje in skladiščenje, nabiranje 
zelišč v naravi, izdelavo tradicionalnih 
pripravkov iz zelišč in trženje izdelkov. 
Delo poteka tudi praktično, tako 
v naravi kot v rastlinjakih in na 
zeliščarskih kmetijah.

Ekološka pridelava zelišč in jagodičevja 
na kmetiji Križman, september 2016.

Izdelava pripravkov iz zelišč v Semiču, 
januar 2018.

EKOLOŠKI KMETOVALEC

ZELIŠČAR

V Beli krajini je vse več ponudnikov zelišč in pripravkov iz zelišč, saj naše okolje 
omogoča dobre naravne razmere za gojenje zelišč. Svoje znanje udeleženci 
lahko nadgradijo v programu zeliščar, ki traja 105 ur. 

Prehranska samooskrba
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Zeliščarske delavnice za otroke:
     Spoznajmo žita v prehrani
     Zeliščna zgodba
     Izdelava kopalnih kroglic
     Uporaba konoplje v prehrani
     Izdelava mazila iz zelišč

Zeliščarske delavnice:
Destilacija sladkega pelina in rmana
Pripravimo si svojo čajno mešanico
Ajda in proso v kulinariki
Oljni izvlečki iz zelišč
Ghee maslo z zelišči

Zeliščarska delavnica:
 Sprehodimo se skozi zeliščni vrt

Predstavitev ponudnikov izdelkov iz 
zelišč, predavanje o zeliščih in njihovi 
uporabnosti.                              

V Beli krajini so se povezali ponudniki izdelkov iz zelišč, ki bodo v sodelovanju 
z ZIK-om že drugo leto pripravili predstavitve svoje dejavnosti in zeliščarske 
delavnice.

Prvi dnevi zeliščarstva v Beli krajini, 
oktober 2017.

DNEVI ZELIŠČARSTVA 
V BELI KRAJINI

Dnevi zeliščarstva v Beli krajini
bodo potekali

od 3. do 5. oktobra 2018.

3. oktober 2018 5. oktober 2018

4. oktober 2018

Kulturni dom Črnomelj Belokranjski zeliščni vrt pod 
Gorjanci, Dragomlja vas

Čebelarsko zeliščni učni park, 
Jugorje

Kulturni dom Črnomelj

Prehranska samooskrba
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Programi gibanja

Vsako navodilo za zdravo življenje 
vsebuje napotke za redno vsakodnevno 
gibanje, kakršnekoli oblike telovadbe 
za ohranjanje in razvijanje telesnih in 
duševnih sposobnosti in zmogljivosti. 

Pametno je izbirati med takšnimi 
oblikami in vajami, ki ne povečujejo 
finančnih izdatkov, ampak jih lahko 
izvajamo kadarkoli in kjerkoli, sami ali 
v družbi enako mislečih ljudi. 

Pomembno je, da v njih uživamo, da 
smo vztrajni in zadovoljni. Najlepše 
je, kadar gibanje združi vse družinske 
člane in prispeva h kakovosti družinskih 
odnosov.Programi gibanja in zdravja

Gibanje za zdravje
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Vabimo vas k  vpisu v programe:

• Telovadba za zdravje
• Sprostitvena vadba
• Nordijska hoja
• Telovadimo skupaj z našimi otroki
• Tečaji rolanja za otroke

Program Telovadimo skupaj z našimi 
otroki, Črnomelj, april 2018. 

Program Nordijska hoja, maj 2017. 

PROGRAMI GIBANJA IN ZDRAVJA

ZIK Črnomelj v različnih krajih Bele 
krajine izvaja programe, ki spodbujajo 
gibanje in prispevajo k večji skrbi za 
zdravje in dobro počutje, tako za 
odrasle kot za otroke.

Na ZIK-u Črnomelj ponujamo 
različne programe za starše in 
otroke, ki omogočajo pridobivanje 
znanj o razvoju in vzgoji otrok, 
pomenu zdrave prehrane in 
gibanja ter omogočajo kakovostno 
preživljanje prostega časa z otroki.

Programi gibanja

Program Telovadba za zdravje v 
Črnomlju, marec 2018. 

Tečaj rolanja za otroke, junij 2018.
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Program Zdravje zaposlenih – vodilo 
uspešnega podjetja poteka v okviru 
projekta Pridobivanje kompetenc 
od 2016 do 2019 Pokolpje. 

V programu, ki traja 50 ur, 
udeleženci pridobijo znanja o 
zdravem delovnem okolju, pomenu 
gibanja za zdravje in zdravega 
prehranjevanja, spoznajo tehnike 
obvladovanja stresa in krepijo 
medsebojne odnose v organizaciji. 

Pomembno je, da se v programu 
spodbujata ozaveščenost in 
informiranost zaposlenih o pomenu 
zdravja tako na poklicni kot osebni 
ravni.

Gibanje za ohranjanje zdravja, Črnomelj, 
december 2017.

Zaključek programa s podelitvijo 
potrdil, Metlika, junij 2018.

ZDRAVJE ZAPOSLENIH

Programi gibanja
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Kulturna 
dediščina

Belokranjci imamo bogato kulturno 
dediščino, zato je naloga vseh nas, da 
jo ohranjamo in prenašamo na mlajše 
rodove. 

Zavedamo se, da se kulturni razvoj 
spreminja glede na družbene razmere, 
eno pa je stalnica: ponos na naše korenine 
in vrednote, ki smo jih ustvarili skozi čas. 

Iz preteklosti črpamo vse, kar je dobrega, 
ker tako ustvarjamo trdne temelje za 
graditev prihodnosti.

Belokranjska plesna hiša
Oblikovalec tekstilnih izdelkov z 
elementi tradicionalne tekstilne 
dediščine 
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Plesna hiša je delavnica ob glasbeni spremljavi godcev. Med ljudmi širi vedenje o 
ljudski glasbi in plesu, ponuja kakovostno zabavo in prijetno druženje.

Program je namenjen brezposelnim osebam, ki imajo izkušnje s šivanjem in 
oblikovanjem tekstilnih izdelkov. 

V 285-urnem programu udeleženci nadgradijo svoje znanje šivanja z razvojem 
novih izdelkov, ki so povezani z našo tradicijo. Udeležence se v okviru izobraževanja 
spodbuja k samozaposlovanju.

Prvi modul programa vključuje znanja o kulturni dediščini, izročilu in pomenu 
ohranjanja kulturne dediščine Bele krajine. V drugem modulu je poudarek na 
snovanju in izdelovanju tekstilnih izdelkov ter pripravi izdelkov za prodajo. V 
tretjem modulu udeleženci pridobijo znanje, ki ga potrebujejo za vstop v 
podjetniško dejavnost in uspešno trženje izdelkov.

Na delavnici Belokranjska 
plesna hiša se ljudje različnih 
generacij brezplačno učijo 
plesati belokranjske ljudske 
plese, december 2017.

Kulturna dediščina

BELOKRANJSKA PLESNA HIŠA

OBLIKOVALEC TEKSTILNIHI IZDELKOV Z ELEMENTI 
TRADICIONALNE TEKSTILNE DEDIŠČINE

Belokranjska plesna hiša bo potekala 
4. in 11. decembra 2018

med 19.00 in 20.30 v Kulturnem domu Črnomelj.

30



Skrb za 
starejše

Več kot desetletje ugotavljamo 
staranje prebivalstva. Kot družba se 
moramo organizirati tako, da bomo 
zagotavljali starejšim osebam varno 
starost in jim ustvarjali možnosti za 
aktivno življenje. 

Starejši imajo veliko znanja in izkušenj, 
škoda bi bilo, če tega bogastva ne bi 
znali vtkati v naše skupno bivanje. 

Razvijati pa moramo tudi različne 
oblike skrbi za starejše, da ostanejo 
čim dlje v svojem okolju, kjer se 
najbolje počutijo.

Socialni oskrbovalec na domu
Družabnik za starejše osebe
Univerza za tretje življenjsko 
obdobje (UTŽO)
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Program priprave na preverjanje znanj in spretnosti za pridobitev nacionalne 
poklicne kvalifikacije poteka v sodelovanju z domovoma starejših občanov (DSO) 
Črnomelj in Metlika. 

V 150-urni program priprave se lahko vključijo osebe, ki so stare najmanj 23 let, 
imajo končano vsaj osnovno šolo in izkušnje s področja dela z ljudmi ali socialne 
oskrbe.

Program je namenjen brezposelnim osebam, ki jih zanima in veseli delo s 
starejšimi ljudmi. Vključuje tri module: Značilnosti starejših oseb, Družabništvo 
za starejše osebe in Družabnik kot (socialni) podjetnik. 

V 300-urnem programu je poudarek na praktičnem delu družabnika in razvijanju 
podjetniške kompetence.

Program je pod mentorstvom Andragoškega centra Slovenije razvil ZIK Črnomelj.

Praktično usposabljanje v DSO 
Metlika, september 2016.

Skrb za starejše

SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU

DRUŽABNIK ZA STAREJŠE OSEBE

Udeleženci v programu pridobijo znanja 
iz zakonodaje, komunikacije, prve 
pomoči, osebne higiene, gospodinjstva in 
organizacije dela v socialni oskrbi. Svoje 
znanje pokažejo na izpitu, ki je sestavljen iz 
teoretičnega dela in storitve z zagovorom.
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Univerza za tretje življenjsko obdobje ponuja starejšim odraslim različne možnosti 
za učenje, druženje, osebno rast in aktivno življenje.

V šolskem letu 2018/2019 bodo v okviru UTŽO potekale delavnice in predavanja s 
področja zdravja, gibanja, kulturne dediščine, ročnih del, zeliščarstva, kulinarike, 
učenja tujih jezikov in računalništva.

Izobraževanje bo potekalo v različnih krajih Bele krajine v sodelovanju z društvi 
upokojencev in društvi kmečkih žena.

UTŽO, ki deluje na ZIK-u, je članica mreže slovenske univerze za tretje življenjsko 
obdobje, ki združuje 52 članic po vsej Sloveniji.

Pohodništvo – spoznavanje kočevarskih 
vasi, april 2018. 

Zaključna ekskurzija članov UTŽO v 
Kočevje, junij 2018. 

Delavnica Naučimo se bolje spoznati 
mobi s prostovoljci Srednje šole 
Črnomelj, november 2017.

Delavnica pletenja, november 2017. 

Skrb za starejše

UNIVERZA ZA TRETJE 
ŽIVLJENJSKO OBDOBJE (UTŽO)
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Podjetništvo 
in turizem

Kljub pregovornima gostoljubnosti in 
prijaznosti belokranjskega življa se še 
vedno ne moremo pohvaliti s pestro 
turistično ponudbo. Navajeni smo, da 
rajši kaj podarimo, kot zaračunamo.

Podjetnost ni ravno naša vrlina, zato 
sodimo v družbo tistih, ki imajo manj 
podjetij, sploh takšnih, ki bi bila 
uspešna in prepoznavna. 

Vsi deležniki v okolju si moramo 
prizadevati, da postaneta podjetništvo 
in turizem naša prednost.

Ponudnik tradicionalnih izdelkov, 
pridelkov in storitev
Turistični vodnik
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Podjetništvo in turizem

PONUDNIK TRADICIONALNIH 
IZDELKOV, PRIDELKOV IN STORITEV

TURISTIČNI VODNIK

Ta program je namenjen brezposelnim osebam, ki jih zanima trženje tradicionalnih 
izdelkov, pridelkov in storitev, kot so domače platno, pisanice, dobrote iz kmečke 
kuhinje, vino, čebelji, kovaški in pletarski izdelki ter kmečki turizem.

V Beli krajini imamo veliko rokodelcev in mojstrov domače obrti, ki bi lahko 
ustvarili več, če bi imeli pomoč pri trženju in prodaji svojih izdelkov.

V 120-urni program Turistični vodnik turističnega območja Bele krajine se lahko 
vpišejo osebe s končano najmanj štiriletno srednjo šolo in z znanjem vsaj enega 
svetovnega jezika.

V obnovitveni tečaj se lahko vključijo osebe, ki so turistični vodniki, vpisani v 
register lokalnih turističnih vodnikov turističnega območja Bele krajine.

Program se zaključi s teoretičnim in praktičnim preverjanjem strokovne 
usposobljenosti.

Program je vpisan v register zunanjih izvajalcev programov aktivne politike 
zaposlovanja pri Zavodu RS za zaposlovanje.

Nekdanja udeleženka programa ob 
ponudbi svojih izdelkov, maj 2018.

Vodenje skupine turistov, Šokčev 
dvor, maj 2018.
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Študijski krožki

Študijski krožki so oblika učenja, pri 
katerem se člani krožka učijo drug od 
drugega, si izmenjujejo izkušnje in s svojo 
aktivnostjo vplivajo na razvoj lokalnega 
okolja. 

ZIK izvaja študijske krožke s področja 
gibanja za zdravje, zdrave prehrane, 
ohranjanja kulturne in naravne dediščine, 
spodbujanja podjetništva.

Belokranjsko zgodbarjenje
Igre v naravi
Orhideje in vezenine
Trajnostni vrt
Zelišča v kulinariki
Zgodbe o Kolpi

Področje študijskih krožkov razvija in vodi 
Andragoški center Slovenije,  delovanje 
sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport.
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BELOKRANJSKO ZGODBARJENJE

IGRE V NARAVI

ORHIDEJE IN VEZENINE

Študijski krožki

Študijski krožek Belokranjsko 
zgodbarjenje se ukvarja z izzivi, kako 
zbrane zgodbe iz Poljanske doline in 
zgodbe o Kolpi uporabiti kot orodje za 
boljšo promocijo kraja. 

Študijski krožek je prispevek k razvoju 
inovativnih možnosti v turistični ponudbi 
lokalnega okolja in hkrati prispeva k 
prepoznavnosti najbolj oddaljenih krajev 
Bele krajine.

Cilj študijskega krožka je obuditi različne 
stare belokranjske otroške, večinoma 
pastirske igre. 

Člani krožka bodo igre, ki so se jih nekoč 
igrali v naravi oziroma na prostem, 
zabeležili in jih predstavili mlajšim 
generacijam. 

Članice študijskega krožka Orhideje in 
vezenine so motive divjerastočih orhidej, 
ki jih lahko opazujemo po belokranjskih 
travnikih, prenesle na vezene izdelke. 

Pri delu krožka je poudarek na različnih 
tehnikah vezenja, spoznavanju divjih 
orhidej in razvoju novih vzorcev za 
vezenje.

Ilustracija zgodbe iz Poljanske doline, 
Anzlova draga, julij 2018.

  Igre v naravi, Sečje selo, maj 2018.

Razstava vezenih izdelkov v Primožičevi 
hiši v Črnomlju, junij 2018.
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Študijski krožki

TRAJNOSTNI VRT

ZELIŠČA V KULINARIKI

ZGODBE O KOLPI

Člani študijskega krožka spoznavajo okrasne rastline, ki so uspevale v Beli 
krajini, in sodelujejo pri urejanju okrasnega vrta na zelenici za kulturnim domom 
v Črnomlju. 

Krožkarji spodbujajo izmenjavo tradicionalnih semen in sadik med člani krožka 
in javnostjo. Študijski krožek je primer dobre prakse spodbujanja prebivalstva k 
urejanju vrtov s starimi rastlinami.

Članice študijskega krožka pripravljajo knjižico o najpogostejših zeliščih, ki jih 
uporabljamo v kulinariki. V njej bodo zapisale tudi recepte za pripravo jedi z 
zelišči. V okviru dejavnosti krožka članice predstavljajo jedi in predajajo znanje 
o zeliščarstvu širšemu okolju.

Člani krožka zapisujejo zgodbe o Kolpi in jih bodo prevedli v angleščino. Krožek 
bistveno prispeva k obujanju in ohranjanju kulturnega, predvsem besednega 
izročila obmejnega obkolpskega kraja in ne nazadnje je pomemben prispevek k 
razvoju inovativnih idej v turistični ponudbi lokalnega okolja.

Uporaba zelišč v vsakodnevni prehrani, junij 2018.
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Usposabljanje za 
življenjsko uspešnost

Programe UŽU (Usposabljanje za 
življenjsko uspešnost) so pripravili 
na Andragoškem centru Slovenije na 
podlagi izsledkov mednarodne raziskave 
pismenosti odraslih.

Za področje izobraževanja odraslih so 
zelo pomembni, saj poleg glavnega cilja, 
izboljšanja pismenosti, vplivajo na dvig 
samostojnosti udeležencev v vsakdanjem 
življenju ter jih spodbujajo k nadaljnjemu 
učenju in vključevanju v izobraževanje. Moj korak

Izzivi podeželja
Most do izobrazbe
Beremo in pišemo skupaj
Knjige so zame
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Program je namenjen ljudem, ki si želijo pridobiti znanja in veščine za 
kakovostnejše, aktivnejše in bolj samostojno življenje.

Vključuje teme s področja komunikacije, medsebojnih odnosov, zdravja, 
vseživljenjskega učenja, računalniškega opismenjevanja in spoznavanja 
lokalnega okolja.

Program je namenjen odraslim, ki želijo razvijati dejavnosti na podeželju.

Vključuje znanja s področja prepoznavanja razvojnih in zaposlitvenih priložnosti 
na podeželju, naravnih in kulturnih danosti Bele krajine, podjetništva, 
računalniškega opismenjevanja, komunikacije in vseživljenjskega učenja.

Program je namenjen brezposelnim in tistim, ki bi si radi pridobili znanja za večjo 
konkurenčnost na trgu dela.

Vključuje teme s področja prepoznavanja možnosti za zaposlitev, veščin iskanja 
zaposlitve, komunikacije in medosebnih odnosov, vseživljenjskega učenja in 
računalniškega opismenjevanja.

Usposabljanje za življenjsko 
uspešnost

MOJ KORAK

IZZIVI PODEŽELJA

MOST DO IZOBRAZBE

Programi UŽU-MK, UŽU-IP in UŽU-MI so brezplačni in trajajo 120 ur.
Udeleženci ob zaključku pridobijo javnoveljavno potrdilo.

ZIK Črnomelj ima programe verificirane pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost 
in šport in vpisane v register zunanjih izvajalcev programov aktivne politike 

zaposlovanja pri Zavodu RS za zaposlovanje.
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Program je namenjen staršem otrok, ki obiskujejo prvo triletje devetletke, in jim 
ponuja dodatne spodbude in nasvete za pomoč otroku pri šolskem delu. 

V programu starši skupaj z otroki izpopolnijo spretnosti branja, pisanja, računanja 
in uporabe računalnika.

Program obsega:

 spoznavanje načinov spodbujanja in motiviranja otroka za šolsko delo,
 razvijanje sodelovalnega učenja,
 razvijanje bralne in pisne kulture vseh družinskih članov,
 pridobivanje osnov dobre komunikacije s šolo in z drugimi institucijami.

Program traja od 50 do 75 ur in je brezplačen.

Program je namenjen odraslim, ki želijo postati aktivni bralci. 

Zajema naslednje vsebinske sklope: 

 spoznavanje domače in tuje književnosti, 
 razvijanje bralnih spretnosti, 
 druženje in izmenjavo mnenj.

Program traja 20 ur.

KNJIGE SO ZAME

BEREMO IN PIŠEMO SKUPAJ

Usposabljanje za življenjsko 
uspešnost

Programa sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v okviru 
Javnega razpisa za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019. 

ZIK Črnomelj ima programa 
verificirana pri Ministrstvu za 

izobraževanje, znanost in šport. 

Programa sta za udeležence 
brezplačna.
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Podpora učenju

Informativno-svetovalna dejavnost 
v izobraževanju odraslih, ki jo izvaja 
Svetovalno središče Pokolpje, je ena od 
temeljnih podpornih dejavnosti. Odraslim 
zagotavlja pomoč pri odločanju za 
vključitev v izobraževanje, načrtovanju 
nadaljnjih poti učenja in razvoja kariere. 

Med izobraževanjem pogosto potrebujemo 
nasvet mentorja učne pomoči. Lahko nam 
dodatno obrazloži učno snov ali svetuje, 
kako se uspešno učiti in katere učne vire 
uporabljati. 

Če pa se radi učite samostojno in si sami 
načrtujete potek učenja, obiščite središče 
za samostojno učenje. 

Svetovalno središče Pokolpje
Dnevi svetovalnih središč
Samostojno učenje (SSU)
Učna pomoč
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SVETOVALNO SREDIŠČE 
POKOLPJE

Vabimo vas, da nas obiščete v Svetovalnem središču Pokolpje, kjer 
vas bomo informirali in vam svetovali o:

 možnostih izobraževanja in usposabljanja za pridobitev poklica,
 izobraževalnih programih tujih jezikov, računalništva, podjetništva,    
           komunikacije in drugih,
 pridobitvi nacionalne poklicne kvalifikacije in drugih certifikatov,
 opravljanju različnih izpitov,
 financiranju izobraževanja,
 učinkovitem učenju,  
 veščinah iskanja zaposlitve.

Svetovanje je namenjeno tako zaposlenim kot brezposelnim, starejšim odraslim 
in priseljencem. Poteka pred vključitvijo v izobraževanje, med izobraževanjem in 
po končanem izobraževanju. 

Ob svetovanju se je mogoče tudi vključiti v postopek vrednotenja neformalno 
pridobljenega znanja. To je znanje, ki smo si ga pridobili pri delu, v družini, 
društvih, pri prostočasnih dejavnostih ali drugje. Udeležencem postopka 
vrednotenja neformalno pridobljenega znanja izdamo mnenje o njihovem znanju, 
izkušnjah in spretnostih.

Postopek svetovanja in vrednotenja neformalnega znanja je brezplačen.

Podpora učenju

Predstavitev izobraževalne 
ponudbe na Vinski vigredi, 
maj 2018.
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Svetovanje poteka na sedežu ZIK-a in svetovalnih točkah:

 Krajevna knjižnica Semič,
 Ljudska knjižnica Metlika,
 Center za socialno delo Črnomelj,
 Center za socialno delo Metlika.

Svetovalna dejavnost poteka tudi pri partnerjih v projektu, Ljudski univerzi 
Kočevje in Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje.

V okviru dejavnosti Svetovalnega središča Pokolpje deluje tudi strateški svet, ki 
spremlja razvoj svetovalne dejavnosti v okolju, ugotavlja izobraževalne potrebe 
in spremlja letni načrt dela svetovalnega središča.

Srečanje partnerjev 
Svetovalnega središča 
Pokolpje, januar 2018.

Svetovanje udeleženki 
o vključitvi v nadaljnje 
izobraževanje, junij 2018.

Podpora učenju

Dejavnost Svetovalnega središča Pokolpje financirata Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad.
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DNEVI SVETOVALNIH SREDIŠČ

Dnevi svetovalnih središč bodo potekali 
od 25. do 28. septembra 2018.

V tem času bo organiziran 7. regijski festival zaTE – Znanje aktivira te. Izvaja 
ga RIC Novo mesto v sodelovanju z ZIK-om Črnomelj, LU Kočevje in CIK-om 
Trebnje. Festival bo potekal v Novem mestu, Črnomlju, Kočevju in Trebnjem.

Za delodajalce v Beli krajini bo organizirano strokovno srečanje na temo skrbi 
za starejše zaposlene. Poudarek bo na ozaveščanju delodajalcev o vlogi in 
prednostih starejših delavcev, motiviranju starejših zaposlenih in uvajanju 
mentorstva pri delu. 

Vse dni festivala bodo potekale brezplačne delavnice za zaposlene, brezposelne, 
udeležence izobraževanja odraslih, srednješolce in priseljence. Na voljo bodo 
delavnice o vseživljenjskem učenju, učenju slovenščine, odkrivanju poklicnih 
interesov, zaposlovanju starejših oseb, trgu dela in predstavljena bo izobraževalna 
ponudba v okolju.

Dnevi svetovalnih središč, delavnica Zaposlitveni 
razgovor – moja priložnost, Adria Dom, september 2017.

Podpora učenju
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SAMOSTOJNO UČENJE (SSU)

UČNA POMOČ

ORGANIZIRANO
SAMOSTOJNO

UČENJE

Središče za samostojno učenje (SSU) 
je primerno opremljen prostor, ki 
je namenjen samostojnemu učenju 
odraslih z uporabo računalnikov, 
učbenikov, priročnikov, delovnih 
zvezkov, leksikonov, slovarjev in 
multimedijskega gradiva.

Učenje v SSU ima številne prednosti, 
saj si lahko uporabniki izbirajo 
vsebino in čas učenja, ritem in način 
pa prilagodijo svojim interesom in 
zmožnostim.

Uporabnikom je na voljo tudi pomoč pri samostojnem učenju, poiščejo jo lahko 
pri strokovno usposobljenih mentorjih. 

Učno pomoč izvajajo mentorji učne pomoči, ki so zaposleni v programu javnih 
del. Namenjena je udeležencem izobraževanja odraslih in poteka individualno ali 
skupinsko. 

Projekt sofinancira Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport.

Uporaba SSU je brezplačna.

Učna pomoč je za udeležence brezplačna. 

Program javnih del sofinancira 
Zavod RS za zaposlovanje.

Individualna učna pomoč v 
učilnici LU, julij 2018.

Podpora učenju
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Projekti

Dostopnost izobraževanja v fizičnem in 
programskem smislu je bistvena prvina 
ZIK-ovega razvojnega načrta. 

Svoje poslanstvo dostopnosti učenja 
za vse ZIK zagotavlja s partnerskim 
povezovanjem in sodelovanjem v lokalnem 
in širšem okolju. Mreženje partnerskih 
organizacij uresničuje z uspešnim 
sodelovanjem v številnih nacionalnih in 
mednarodnih projektih. 

Bistvena pridobitev za udeležence je 
brezplačno izobraževanje in usposabljanje. 
Ker ZIK pridobiva sredstva za izvajanje 
programov in projektov iz javnih virov, s 
prijavami na javne razpise, lahko omogoči 
vključevanje v izobraževanje za vse ljudi, 
ne glede na njihov gmotni položaj.

Socialna aktivacija
Programi za pridobitev temeljnih 
poklicnih kompetenc
Snapshots from the borders
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SOCIALNA AKTIVACIJA
Socialna aktivacija je program za brezposelne osebe in prejemnike denarne 
socialne pomoči, ki so mlajši od 49 let. 

S programom želimo udeležence opolnomočiti za (ponovno) vključitev na trg 
dela ali v nadaljnje izobraževanje oz. usposabljanje za pridobitev nacionalne 
poklicne kvalifikacije. Z vključenostjo v program udeleženci povečajo svoje 
socialne, funkcionalne in delovne zmožnosti, izboljšata se njihovi samopodoba 
in motivacija, stkejo se prijateljske vezi. Vsak posameznik odkrije svoja močna 
področja in prepozna v sebi zmožnost za dosego ciljev. 

Program traja 11 mesecev in je razdeljen na pet vsebinskih sklopov oz. 
modulov. Udeleženci so v programu prisotni vsak dan 5 oz. 6 ur, kar pomeni 
tudi spremembo vsakdanje rutine, upoštevanje urnika in prilagajanje skupini. 
Gre za nov, poskusni projekt, ki na drugačen in zanimiv način posreduje različna 
znanja. Program upošteva želje in cilje vsakega posameznika ter ponuja privlačne 
vsebine in načine dela, ki prinašajo zadovoljstvo in spodbudo za dejavno urejanje 
socialnega položaja. 

Udeleženci pridobijo nova znanja 
in veščine s področja podjetništva, 
socialnega podjetništva in 
samozaposlovanja. Naredijo korak od 
poslovne ideje k poslovnemu načrtu, 
naučijo se razmišljati in delovati 
podjetno. Obiščejo razne delodajalce 
v okolju, iščejo poslovne priložnosti in 
okrepijo veščine pri iskanju zaposlitve. 

Obisk podjetja Cablex, 2018.

Udeleženci na usposabljanju v 
Domu starejših občanov Črnomelj, 
preizkušanje medicinskih pripomočkov, 
junij 2018.

Drugi projekti
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Drugi projekti

Program financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad.

Program je za udeležence 
brezplačen in prinaša tudi 
denarne prejemke vključenim 
osebam, ki se v gotovini 
izplačujejo enkrat tedensko. 

V projektnem obdobju 2017–2019 bomo izvedli dva dolga programa socialne 
aktivacije, z vključitvijo 40 oseb iz ciljne skupine (20 oseb na izvedbo). Za 
korektno izvajanje programa skrbijo tudi koordinatorji socialne aktivacije, ki so 
zaposleni na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 

Udeleženci pri žetvi in destilaciji sivke 
pri Slavku Žagarju, Jugorje 2018.

Ustvarjanje in aktivnosti »team 
buildinga«, marec 2018.

V programu se udeleženci delovno usposabljajo tudi za družabnika za starejše. 
Spoznajo možnosti za izobraževanje in delo socialnega oskrbovalca, družinskega 
pomočnika in socialnega servisa. 

Učenje poteka na privlačen način tudi v obliki projektnega dela. Skupina je 
predelala staro pohištvo, ustvarjala v tehniki dekupaž, snemala film o socialni 
aktivaciji, se udeleževala računalniških uric in učenja angleščine, ki smo ga 
zaključili z angleško čajanko. Udeleženci so skrbeli za okolje in pridobivali nova 
znanja o trajnostnem vrtu in zeliščih. Velik poudarek je tudi na povezovanju v 
skupini, pozitivnem vzdušju. Udeleženci so se preizkusili v raznih timskih izzivih 
za krepitev socialne dinamike. 
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PRIDOBIVANJE TEMELJNIH IN 
POKLICNIH KOMPETENC

2016−2019

Vabimo vas, da se vključite v brezplačne izobraževalne programe v okviru 
projekta Pridobivanje kompetenc od 2016 do 2019 Pokolpje, ki je namenjen 
zaposlenim s končano največ štiriletno srednjo šolo, starejšim od 45 let.

Projekt omogoča pridobivanje novih znanj in spretnosti za potrebe trga dela.

Poslovodeči partner:

Spodbujanje lokalne samooskrbe 
je pomemben del lokalnega 
razvoja, maj 2018.

Za delodajalce sta pomembna 
zdravje in dobro počutje 
zaposlenih, maj 2018.

Projekt sofinancirata:

Srednja šola Črnomelj

Partnerji v projektu:

V šolskem letu 2018/2019 bomo na različnih lokacijah po Beli krajini izvajali 
naslednje programe:

 Tuji jeziki za potrebe dela 
 Uspešna komunikacija kot prispevek h kulturi podjetja
 Zdravje zaposlenih – vodilo uspešnega podjetja
 Kulturna dediščina za razvoj turizma
 Spodbujanje lokalne samooskrbe
 Računalniška pismenost za odrasle
 Računalnik kot orodje komunikacije in multimedijsko orodje

Izvedbe za zaključene skupine potekajo tudi na sedežu delodajalca. Programi za 
udeležence, ki se prijavite posamezno, se izvajajo na sedežu ZIK-a. 

Ste zaposleni?

Udeležba v programih je brezplačna 
za zaposlene, manj izobražene, 

starejše od 45 let.

Stari več kot 45 let?

Drugi projekti
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Ob dogodku smo pripravili tudi 
razstavo Česa se bojimo?, junij 2018.

SNAPSHOTS FROM THE BORDERS  
Utrinki z mej

Drugi projekti

Co-funded by
the European Union

Partnerji iz Slovenije:
Mestna občina

Maribor
Inštitut za etnične in 
regionalne študijeObčina Črnomelj

Dolgoročni cilj projekta Snapshots from the borders – Utrinki z mej je krepiti 
sodelovanje in povezovanje občin, regij in nevladnih organizacij v Evropski uniji, 
ki se neposredno soočajo s problemi migracij na svojih mejah, in s tem spodbujati 
oblikovanje ustreznih politik na lokalni, nacionalni in evropski ravni ter njihovo 
usklajeno in učinkovito izvajanje.

Partnerica v projektu je Občina Črnomelj in skupaj smo že izpeljali prve dejavnosti 
projekta. 20. junija smo ob svetovnem dnevu beguncev pripravili dogodek Česa 
se bojimo?, na katerem smo spregovorili o problematiki migracij v našem okolju.

Dejavnosti projekta, v katerem bo tri leta (2018–2020) sodelovalo 31 občin, regij 
in nevladnih organizacij iz 13 držav Evropske unije, bomo nadaljevali septembra 
in oktobra, ko pripravljamo večji promocijski dogodek in strokovni dogodek 
oziroma delavnico za odločevalce v lokalnem okolju.

Na okrogli mizi smo z gosti spregovorili o 
izzivih migracij v Beli krajini, junij 2018.
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Promocija 
vseživljenjskega učenja

S promocijo vseživljenjskega učenja 
opozarjamo na vseprisotnost in 
pomembnost učenja v vseh življenjskih 
obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik 
v življenju prevzema. Krepiti želimo 
tudi medgeneracijsko in medkulturno 
sodelovanje.

ZIK svojo dejavnost promovira s 
katalogom izobraževalne in kulturne 
ponudbe, spletno stranjo, na družbenih 
omrežjih, slavnostnih zaključkih in 
motivacijskih srečanjih, s promocijskimi 
projekti, kot sta Teden vseživljenjskega 
učenja (TVU) in Parada učenja (PU).

Teden vseživljenjskega učenja
Parada učenja

Nacionalni koordinator TVU je 
Andragoški center Slovenije.

Programa TVU in PU sofinancirajo 
Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport ter občine 
Črnomelj, Metlika in Semič.
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Promocija vseživljenjskega 
učenja

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

ZIK Črnomelj bo v vlogi koordinatorja TVU v Beli krajini tudi v letu 2019.

Vabimo k soustvarjanju 
TVU, saj je to priložnost, da 
promovirate svojo dejavnost 
in se predstavite širši javnosti. 
V TVU lahko vključite 
predstavitvene, izobraževalne, 
in format ivno-svetova lne, 
družabne in kulturne dejavnosti 
in dogodke, ki so za udeležence 
brezplačni.

Zaposleni v ZIK-u Črnomelj in Šola 
zdravja Črnomelj smo z gibanjem pričeli 
delovni dan, maj 2018.

Delavnica nemške kuhinje v VNRC 
Črnomelj, maj 2018.

24. TVU bo v maju 2019.
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Promocija vseživljenjskega 
učenja

PARADA UČENJA
Parada učenja promovira vseživljenjsko učenje in je osrednji dogodek Tedna 
vseživljenjskega učenja. Poleg Črnomlja so jo sočasno priredili še v petnajstih 
slovenskih krajih. V letu 2018 je potekala pod geslom Najraje plesaje.

Parado učenja 2018 so z ZIK-om 
soustvarjali belokranjski vrtci, šole, 
društva, podjetja in prostovoljci. Več 
kot 500 obiskovalcev si je ogledalo 
slavnostno otvoritev s kulturnim 
programom in zaplesalo na delavnicah 
tradicionalnih belokranjskih ljudskih 
plesov pod vodstvom naših partnerjev. Na 
koncu smo vsi skupaj sklenili krog okoli 
kulturnega doma in zaključili prireditev z 
belokranjskim kolom.

Tudi v letu 2019 bomo s Parado učenja 
poskušali povezati čim več različnih 
deležnikov v našem okolju. Pridružite se 
nam! Ob glasbeni spremljavi smo skupaj 

zaplesali nekaj tradicionalnih 
belokranjskih ljudskih plesov, maj 2018.

Belokranjske Parade učenja so se 
udeležili tudi mladi iz belokranjskih 
vrtcev in osnovnih šol, maj 2018.
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Gledališka skupina ZIK
Kino Črnomelj
Art kino mreža Slovenije in 
Europa Cinemas
Slovenski film kot ogledalo časa
Filmski tabor Kolpa
Glas mladih
Župančičeva frulica
Mednarodna kiparska kolonija 
mladih
Belokranjska plesna hiša
Dobrodelna prireditev Jasna
Drugi kulturni dogodkiKU

LT
U

RA

Kulturni dom Črnomelj je po izselitvi izobraževanja odraslih 
ponovno namenjen samo kulturni dejavnosti. To je velika 
pridobitev za kakovostno izvajanje kulturnega programa, za 
katerega ZIK tradicionalno skrbi: kino in projekti spodbujanja 
ustvarjalnosti mladih, kot so Glas mladih, Župančičeva frulica, 
Mednarodna kiparska kolonija mladih in Filmski tabor Kolpa. 

Kulturni dom je dve desetletji dom Gledališki skupini ZIK 
Črnomelj, ki je v ponos svojemu kraju. Malokatero okolje se 
lahko ponaša z dolgoletno živahno gledališko dejavnostjo in 
bogato produkcijo gledaliških predstav. 

Sprostitev prostorske stiske ponuja priložnost za razvoj novih 
kulturnih programov, v prvi vrsti razstavne dejavnosti, kot je 
stalna razstava SNOS-a.
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GLEDALIŠKA SKUPINA ZIK

Gledališka skupina ZIK Črnomelj je sezono 2017/2018 začela s Poletno gledališko 
šolo in javno produkcijo predstave Čakalnica, ki so jo poleg predstave Pesnikova 
žena prihaja nato uprizorili še v jesenskih ponovitvah.

V maju 2018 je društvo obeležilo 20-letnico uspešnega delovanja. Ob jubileju 
so izdali zbornik z naslovom Dvajset in zaigrali humorno enodejanko Gledališki 
(z)mešani orkester, v kateri so sodelovali sedanji in nekateri nekdanji igralci 
skupine ter glasbeni gostje. 

Jeseni začenjajo vaje za novo gledališko predstavo, za katero verjamejo, da bo 
dober uvod v novo dvajsetletno gledališko obdobje. 

20 let Gledališke skupine ZIK 
Črnomelj, Kulturni dom Črnomelj, 
maj 2018.

Čakalnica, javna produkcija Poletne gledališke šole 2017, Bistrica, avgust 2017.

Foto: Tomislav Urh
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KINO ČRNOMELJ

Črnomaljski kinematograf je edini redno delujoči kinematograf v Beli krajini. V 
širšem slovenskem prostoru se je uveljavil kot kinematograf, ki veliko pozornost 
namenja programom filmske vzgoje za vse generacije. Naše poslanstvo je skrb 
za filmsko kulturo, ki se začne s kakovostno in raznoliko filmsko ponudbo za vse 
generacije in programom za otroke in mlade.

Filmski spored vse leto bogati s tematskimi ciklusi, se vključuje v skupne projekte 
Art kino mreže Slovenije, organizira filmski abonma, predstavlja produkcijo filmov 
študentov AGRFT, programe Filmskega tedna Evrope itd.

Ob podpori Občine Črnomelj, Ministrstva za kulturo Republike Slovenije in 
Evropskega združenja Europa Cinemas gledalcem ponuja širok spekter aktualnih 
in izbranih filmov, med katerimi posebno pozornost namenja nacionalni in 
evropski filmski produkciji. V svoji dvorani pogosto gosti številne slovenske 
filmske ustvarjalce, ki svoje nove filme na pot med občinstvo pospremijo v 
sproščenih pogovorih z obiskovalci.

Kino Črnomelj je opremljen z novim digitalnim kinoprojektorjem, ustrezno tonsko 
opremo in novim filmskim platnom. Za predvajanje starejših filmskih klasik je 
ohranjen 35-milimetrski projektor. 

Projekt digitalizacije Kina 
Črnomelj sta sofinancirala 
Občina Črnomelj in 
Slovenski filmski center, 
javna agencija, Ljubljana.

Kinokabina s starim in novim 
projektorjem

Glavna akterja slovenskega filma Milice 2 na 
sprejemu obiskovalcev v kinu, november 2017.

Zavod za izobraževanje  
in kulturo Črnomelj 

 

Ulica Otona Župančiča 1

K INO ČRNOMEL J
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Art kino mreža Slovenije

Europa Cinemas

Kino Črnomelj je član združenja Art kino mreža Slovenije, ki je bilo ustanovljeno 
leta 2010 z namenom medsebojnega sodelovanja in razvoja delovanja 
kinematografov in prikazovalcev kakovostnega in umetniškega filma, izmenjave 
izkušenj, strokovnega znanja in informacij s področja razširjanja in promocije 
filmske kulture in filmske vzgoje. 

Kino Črnomelj v Art kino mreži Slovenije sodeluje pri petletnem projektu Filmska 
osnovna šola. Dejavnost Filmska osnovna šola – s FOŠ v kino! – omogoča 
brezplačen ogled priporočenih filmov na rednem sporedu za strokovne delavce 
osnovnih šol.

Od leta 2014 je Kino Črnomelj enakopraven 
član mednarodne mreže Europa Cinemas. 
Namen združenja je popularizacija 
kakovostnega evropskega filma in filmska 
vzgoja mladih. 

Mednarodna kinematografska mreža 
Europa Cinemas (EC) letos praznuje 25 let. 
Slovenijo zastopa direktorica Kinodvora, ki 
je od maja 2014 članica sveta direktorjev in 
organizacijskega odbora združenja Europa 
Cinemas.

»Nič, kar lahko vidimo doma ali 
na spletu, se ne more primerjati z 
intenzivnostjo filmske izkušnje, ki 
jo občutimo in si jo delimo v kinu,« 
je med sklepi letošnje konference v 
Bukarešti povzel direktor združenja 
Europa Cinemas, Claude-Eric 
Poiroux.

Pogovor nacionalne koordinatorke po ogledu 
filma Košarkar naj bo z učenci Osnovne šole Loka 
Črnomelj, oktober 2017.
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Slovenski film kot ogledalo časa

Slovenski film kot ogledalo časa je projekt črnomaljskega kina. Njegov namen je 
temeljito in dostojno predstaviti slovenske filmske uspešnice, ki so zaznamovale 
posamezno družbeno obdobje. Projekt je namenjen različnim javnostim, s 
poudarkom na filmski vzgoji mladih.

Tradicionalni dogodek, ki smo ga prvič predstavili občinstvu leta 2002, bomo 
popestrili z navzočnostjo filmskih ustvarjalcev in tako dali veljavo filmskemu 
spominu in njegovim snovalcem.

Projekt bomo izvedli v novembru 2018 
s predstavitvijo filma Nepopisan list.

»Nepopisan list je film za vso družino, 
z babico na čelu. Ko postaja človek 
starejši in starejši, vedno bolj občuti, 
da je ‘zgrešil’ odraščanje lastnih 
otrok. Pravzaprav sem vse svoje filme 
zadnjih let poskušal gledati skozi 
režiserske oči svojih dveh odraščajočih 
vnukov. S svojimi vragolijami sta bila 
zame imeniten navdih!«
Jane Kavčič

Mladinski film iz leta 2000, 
scenarij in režija Jane Kavčič.
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FILMSKI TABOR KOLPA

Udeleženke delavnice animiranega filma so 
ustvarile film Na meji in prejele zaslužena 
priznanja za sodelovanje na taboru, julij 2018. 

Režiserka Maja Weiss (druga z leve) je na delavnici 
dokumentarnega filma bdela nad snemanjem 
dokumentarnega filma o migrantih v Beli krajini, julij 2018.

Filmski tabor Kolpa že 11 let spodbuja filmsko ustvarjalnost mladih in vzgaja na 
filmskem področju.

Srednješolci, ki jih zanima film, ustvarjajo v filmskih delavnicah (animirani, igrani 
in dokumentarni film) pod mentorstvom slovenskih filmskih strokovnjakov.

Filmski tabor Kolpa 2019
bo potekal v Črnomlju in 

belokranjski okolici konec junija.

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

Partnerica v projektu 
je Ekonomska šola 
Novo mesto.
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Dela, ki so nastala na 
Filmskem taboru Kolpa, in 
dodatne informacije najdete 

na www.zik-crnomelj.eu.
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GLAS MLADIH

Skupina 2B snema novo himno festivala 
Glas mladih. Uradno jo bodo predstavili 
17. novembra 2018 v Kulturnem domu 
Črnomelj, ob 40. obletnici festivala, 
november 2017.

Duet Qwertz in Qwerty je zmagal v kategoriji 
pevcev, duetov in kantavtorjev, november 2017.

Glas mladih je s 40-letno tradicijo najstarejši festival za mlade glasbenike v 
Sloveniji. Na avdicije, ki bodo 13. oktobra 2018 v Kulturnem domu Črnomelj, 
vabimo pevce, duete, raperje, kantavtorje, glasbene skupine in povezovalce 
programa.

Jubilejni Glas mladih ob 40. obletnici prve izvedbe
bo 17. novembra 2018

v Kulturnem domu Črnomelj.

Foto: Andrej Jakljevič

Foto: Andrej Jakljevič

Projekt sofinancira 
Občina Črnomelj.
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Več fotografij in 
informacij najdete na 
www.zik-crnomelj.eu.
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ŽUPANČIČEVA FRULICA

Najboljši mladi pesniki in deklamatorji, mentorji, 
spremljevalci, člani strokovne komisije in organizatorji 28. 
Župančičeve frulice, junij 2018.

Urška Jurajevčič iz OŠ Loka Črnomelj je 
kot prva Belokranjka postala najboljša 
osnovnošolska pesnica Župančičeve 
frulice, junij 2018.

Župančičeva frulica je vseslovensko prepoznaven natečaj, ki spodbuja literarno 
ustvarjalnost in govorniške spretnosti mladih. Na njem sodelujejo mladi 
osnovnošolski in srednješolski pesniki ter osnovnošolski deklamatorji iz okrog 
100 slovenskih šol. 

29. srečanje najboljših osnovnošolskih in srednješolskih 
pesnikov ter osnovnošolskih deklamatorjev 

Župančičeva frulica 2019 
bo sredi junija v Črnomlju.

Projekt sofinancira 
Občina Črnomelj.
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Pesniško zbirko najboljših 
pesnikov Župančičeve frulice in 
dodatne informacije najdete na  

www.zik-crnomelj.eu.
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MEDNARODNA KIPARSKA 
KOLONIJA MLADIH

Mednarodna kiparska kolonija mladih je projekt, namenjen likovno nadarjenim 
učencem zadnjega triletja osnovne šole. Udeleženci pod mentorstvom 
uveljavljenih kiparjev in ob pomoči študentov likovne pedagogike Pedagoške 
fakultete Univerze v Ljubljani kiparijo v različnih delavnicah. Gre za eno največjih 
tovrstnih kolonij za mlade v Sloveniji.

12. mednarodna kiparska kolonija 
mladih Črnomelj bo 

spomladi 2019. 

D

Udeleženci, mentorji in organizatorji 11. mednarodne 
kiparske kolonije mladih Črnomelj, februar 2018. 

Trikotni grad, ki ga je ustvarila Maja Sepaher iz OŠ 
Belokranjskega odreda Semič, je dobil posebno 
nagrado – podjetje Livartis, d. o. o., je izdelek 
brezplačno ulilo v bron, julij 2018. 

Projekt sofinancira 
Občina Črnomelj.

Projekt izvajamo 
v sodelovanju 
z Osnovno šolo 
Loka Črnomelj.
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Več fotografij in 
informacij najdete na 
www.zik-crnomelj.eu.
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DOBRODELNA PRIREDITEV 
JASNA

Tradicionalno dobrodelno prireditev od leta 2008 
prirejamo v spomin na Jasno Šeruga Muren.

Na prireditvi se predstavijo po večini mladi domači ustvarjalci. Zbrana sredstva 
so namenjena skupinam in društvom, ki potrebujejo pomoč. 

Doslej smo z dobrodelno prireditvijo Jasna pomagali: Društvu onkoloških bolnikov 
Slovenije – skupini za samopomoč Črnomelj, Skupnosti TAV iz Starega trga ob 
Kolpi, Združenju bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo – klubu Zeleni Jurij 
Črnomelj, Skupini za samopomoč žensk z rakom dojke Črnomelj, Ozari Slovenija 
– enoti Črnomelj, Društvu za zaščito živali Bele krajine, Gledališki skupini in AV 
LAB-u Kluba belokranjskih študentov.

Dobrodelna prireditev Jasna 2019 
bo konec januarja 

v Kulturnem domu Črnomelj.

Jasna 2018 je potekala v napovedi 40-letnice Glasa mladih, zato 
so na prireditvi nastopili odlični mladi belokranjski glasbeniki. 
Zbrana sredstva so bila namenjena Avdiovizualnemu laboratoriju 
Kluba belokranjskih študentov, januar 2018. 

Projekt sofinancira 
Občina Črnomelj.
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TEDEN OTROKA

NOVOLETNI DIRENDAJ

V začetku oktobra ob 
Tednu otroka tradicionalno 
pripravljamo niz gledaliških 
predstav, delavnic in 
projekcij filmov za najmlajše 
in njihove starše.

Novoletni direndaj je tradicionalni 
sklop delavnic, predavanj, gledaliških 
predstav, koncertov, filmskih projekcij 
in drugih dogodkov za vse generacije, 
ki v Kulturnem domu Črnomelj in tudi 
širše obogatijo decembrske dni.

Otroci so si s starši 
po ogledu gledališke 
predstave naredili 
svoje junake, oktober 
2017.

Po ogledu filmske predstave iz 
Novoletnega direndaja so si otroci 
ogledali kinokabino in izvedeli, kako 
smo filme predvajali nekoč in kako jih 
predvajamo danes, december 2017. 
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Na Zavodu za izobraževanje in kulturo Črnomelj kakovosti izobraževanja 
odraslih vseskozi posvečamo veliko pozornosti. Še bolj sistematično in 
poglobljeno si za razvoj kakovosti prizadevamo od leta 2003, ko smo prvič 
izvedli samoevalvacijo po modelu POKI, ki ga je razvil Andragoški center 
Slovenije. Prav sistematično in poglobljeno delo za razvoj kakovosti nam je 
omogočilo, da kot vodilo svojega dela sprejmemo

IZJAVO O KAKOVOSTI

Z izjavo o kakovosti se zavezujemo, da udeležencem izobraževanja, financerjem 
in vsem drugim partnerjem zagotavljamo naslednje standarde kakovosti:

Izjavo o kakovosti ZIK Črnomelj je sprejel Svet ZIK Črnomelj 6. julija 2006.

V izobraževalni organizaciji ugotavljamo izobraževalne potrebe različnih ciljnih 
skupin, jih upoštevamo pri načrtovanju in izvajanju izobraževalnega procesa.
Udeležencem nudimo sprotno spremljanje napredka, svetovanje in učno pomoč 
v izobraževalnem procesu.
Udeležencem ponujamo možnosti samostojnega učenja in jim zagotavljamo 
ustrezne pogoje zanj.
V izobraževalnih programih in projektih ugotavljamo zadovoljstvo udeležencev 
z našimi storitvami in na podlagi ugotovitev uvajamo izboljšave.
Razvijamo različne komunikacijske poti z namenom zagotavljanja možnosti za 
učinkovito sporazumevanje z udeleženci, učitelji in partnerji v ožjem in širšem 
okolju. 
Nenehno spremljamo organizacijsko kulturo naše organizacije in uvajamo 
različne aktivnosti za ohranitev njene visoke ravni.
Redno spremljamo in skrbimo za razvoj kakovosti dela zunanjih sodelavcev.
Razvito imamo sodelovanje s partnerskimi organizacijami v okolju in širše.
Razvijamo številne izobraževalne in kulturne aktivnosti za spodbujanje 
spoštovanja drugačnosti, strpnosti in razvoja enakih možnosti.
Celovito ponudbo izobraževalnih programov in kulturnih projektov prilagajamo 
okolju, v katerem delujemo.

ZAVOD ZA IZOBRA@EVANJE

IN KULTURO ^RNOMELJ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

Direktorica: 
mag. Nada Žagar

Vodja skupine za kakovost:
mag. Irena Bohte

Predsednica Sveta ZIK: 
Nada Babič Ivaniš, prof.



Izdajatelj: Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj, zanj Nada Žagar
Avtorji: Strokovni delavci ZIK
Avtorji zaščitnih znakov ZIK-ovih projektov: Breda Kočevar, Robert Lozar, 
Irena Miketič, Maja Moravec, Uroš Strugar, Vid Žagar
Oblikovanje: Tomaž Čurk
Fotografije: Arhiv ZIK in navedeni avtorji
Jezikovno pregledala: Darinka Lamut

Črnomelj, september 2018



Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj

Enota Ljudska univerza
Kolodvorska cesta 32 c, 8340 Črnomelj
T: 07 30 61 390

Enota Kulturni dom
Ulica Otona Župančiča 1, 8340 Črnomelj
T: 07 30 61 392
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