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NAGOVOR DIREKTORICE
Spoštovane Belokranjke in Belokranjci!
Če je ZIK-ovo preteklo leto zaznamovalo več jubilejev, od 60 let organiziranega
izobraževanja odraslih v Beli krajini do obletnic študijskih krožkov, univerze za
tretje življenjsko obdobje in znaka kakovosti, je letošnje leto namenjeno
ureditvi novih prostorov ljudske univerze in sodobne razstave v kulturnem
domu.
Naš kulturno-izobraževalni prostor je obogatil tudi Medgeneracijski vrt za
kulturnim domom, ki poudarja pomen druženja in sprostitve v mestnem okolju.
Urejanje primernih pogojev za delo narekuje tudi ZIK-ov kolektiv, ki se je v
zadnjih letih podvojil.

ZIK-ovi zaposleni na vrhu Bele krajine, julij 2020.

Sodelavci na ZIK-u sodijo v novo generacijo zaposlenih, ki delajo večinoma na
projektih. Dve tretjini zaposlitev je odvisnih od uspešnih prijav na javne
razpise. Razumevanje zahtev sodobnega časa prinaša zavedanje, da so
spremembe in prilagajanje edina stalnica.
Razvojno naravnanost podpirajo tudi pogodbeni delavci, ki jih je letno nekaj
čez 100, bodisi na podlagi avtorskih ali podjemnih pogodb bodisi samostojnih
podjetnikov in študentov.
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KULTURNI DOM
Kulturni dom Črnomelj je sedež Zavoda za
izobraževanje in kulturo in ena izmed dveh
ZIK-ovih enot.
ZIK kot upravljavec kulturnega doma skrbi
za razvoj kulturnega programa, ki daje
prednost spodbujanju ustvarjalnosti mladih
in lokalne kulture. Vlaganje v domačo
kreativnost prispeva k duhovnemu razvoju
in bogastvu našega okolja.
Kot poglavitno nalogo vidimo promocijo
kulturnega doma kot kulturnega spomenika,
na katerega smo Belokranjci zelo ponosni.

Avla v času restavratorskih del, 2019.

Ministrstvo za kulturo je kot lastnik v
zadnjih petih letih vložilo več kot 240.000
evrov v obnovo stavbe (preprečitev
zamakanja na severu, zamenjava notranjih
hidrantov
in
zasilne
razsvetljave,
prezračevanje male dvorane, pregled
statike, energetski pregled stavbe, sanacija
kotlovnice, restavriranje avle s stropom,
popravilo strehe).
Vsi posegi se izvajajo v sodelovanju z
odgovorno konservatorko Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS).
V letošnjem letu 2020 pričakujemo izdelavo
projektne
naloge,
ki
jo
izdeluje
Restavratorski center ZVKDS v Ljubljani.
Le-ta bo podlaga za projekt celovite obnove
in prednostno prepotrebno prenovo velike
dvorane.

Restavrirana avla s stoli Nika, 2019
(foto:Marija Ana Kranjc).

Stroške izvajanja kulturniške dejavnosti in materialne stroške
za kulturni dom zagotavlja Občina Črnomelj.
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LJUDSKA UNIVERZA
Ljudska univerza je ena od dveh ZIK-ovih
enot, ki deluje od leta 2017 na novi lokaciji
na Kolodvorski cesti 32c v Črnomlju.
Leto 2020 bo zapisano z zlatimi črkami v
zgodovino izobraževanja odraslih v Beli
krajini, saj prvič dobiva primerne prostore
za svoje delovanje.

Gospodinjska učilnica prej, 2019.

Obnovitvena dela na ljudski univerzi so
nujna iz več razlogov na podlagi veljavne
zakonodaje: zaradi postavitve dvigala za
gibalno
ovirane
osebe,
spremembe
namembnosti dejavnosti in posledično
pridobitve uporabnega dovoljenja.
Leta 2018 je bil prav tako sprejet nov zakon
o izobraževanju odraslih, ki občinam nalaga
obveznost zagotavljanja ustreznih prostorov
za izvajanje izobraževalnih programov za
odrasle.
Nove prostorske pridobitve na ljudski
univerzi ob gospodinjski učilnici bodo še:
telovadnica, računalniška učilnica, središče
za samostojno učenje, svetovalno središče,
učilnice za osnovno šolo za odrasle in za tuje
jezike, kakor tudi dva sodobna prostora za
socialno aktivacijo.

Gospodinjska učilnica potem, 2019.

Sredstva za obnovo ljudske univerze zagotavlja Občina Črnomelj.
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IZOBRAŽEVANJE
ODRASLIH
ZIK je imel v letu 2019

2475 udeležencev,

od tega 2183 (88 %) takšnih, ki so imeli izobraževanje

brezplačno.

Celotni prihodki v letu 2019 so prvič v zgodovini
javnega zavoda presegli

1 milijon evrov.

ZIK je javni zavod, ki deluje kot podjetje,
saj je v zelo visokem deležu odvisen od projektne
naravnanosti in pridobivanja sredstev na podlagi
uspešnih prijav na javne razpise.

72 %

V letu 2019 je dosegel skoraj
prihodkov na podlagi
uspešnih prijav na javne razpise (iz drugih virov pa dobrih 5 %).
ZIK je v zadnjih 15 letih pridobil več kot

3,4 milijone evrov

na podlagi uspešnih prijav na domačih in mednarodnih javnih razpisih.

Aprila 2019 je imel ZIK
notranjo revizijo,
ki je ugotovila zgledno

in ustrezno urejeno
poslovanje.

Občina Črnomelj zagotavlja skoraj
23 % vseh ZIK-ovih prihodkov,
nekaj več kot pol odstotka
pa občini Metlika in Semič skupaj.

Metliška občina zagotavlja
brezplačne prostore za
izvajanje programa osnovna šola
za odrasle za svoje
občane v Metliki.

Semiška občina zagotavlja
brezplačne prostore
za večino usposabljanj za
svoje občane v Semiču.

stran
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SVETOVANJE
Potrebujete življenjepis in ponudbo za delo?
Načrtujete kariero ali izbirate pravi poklic zase?
Bi radi ovrednotili že pridobljeno znanje?
Bi radi dokončali ali nadaljevali izobraževanje?
Si želite nasvetov za uspešno učenje?

Pridite v Svetovalno središče Pokolpje!
Svetovanje in
informiranje je
namenjeno
vsem in je
brezplačno.
Svetovanje poteka
v Črnomlju,
Metliki in
Semiču.
Svetovanje pri načrtu karierne poti, julij 2020.

Davor Šneler, svetovanec
»Ker sem želel zamenjati službo, sem prišel k svetovalki, ki mi
je pomagala pripraviti življenjepis, vlogo za zaposlitev in
osebno mapo. S svetovanjem sem bil zelo zadovoljen, saj sem
dosegel svoj cilj in dobil želeno zaposlitev v uglednem
podjetju.«

ZIK deluje kot lokalna točka vprašalnika SVOS (Spletni Vprašalnik Ocenjevanje
Spretnosti), s pomočjo katerega posameznik ugotovi svoje potenciale, talente
in spretnosti. Preizkusite ga tudi vi!

Dnevi svetovalnih središč bodo potekali
od 23. do 25. septembra 2020.
Pridružite se nam na zanimivih delavnicah.
Partnerja v projektu:

i
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irena.bohte@zik-crnomelj.si
07/30 61 384, 040 879 039

i

jasmina.kolbezen@zik-crnomelj.si
05/93 42 696, 040 879 039

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 tudi
marsikateri medčloveški odnos in se naučimo učiti. To je trdna podlaga za
življenje in dobro izhodišče za nadaljevanje šolanja.
Program se ob zadostnem številu vpisanih izvaja v Črnomlju, Metliki in Semiču.
Predavanja potekajo od septembra do junija po 4 pedagoške ure dnevno v
dopoldanskem ali popoldanskem času.

Obisk Belokranjskega muzeja Metlika, junij 2020.

POGOJI ZA VPIS:
dopolnjenih 15 let
izpolnjena osnovnošolska obveznost
(osnovno šolo ste 9 let obiskovali, vendar je niste zaključili)

Predviden začetek pouka je 25. september 2020.
Leonardo Rosić, udeleženec
»Po neuspehu v redni osnovni šoli sem šolanje nadaljeval v
osnovni šoli za odrasle na ZIK-u. Tukaj mi je bilo najbolj všeč
to, da sem se počutil sprejetega.«

i

mojca.frankovic@zik-crnomelj.si
07/30 61 385, 040 879 041
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Nacionalna poklicna kvalifikacija

SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU

?

Ali veste, da v Sloveniji primanjkuje
socialnih oskrbovalcev, ki bi skrbeli in
negovali starejše?

Če imate izkušnje na
področju dela z ljudmi,
ste stari najmanj 23 let,
imate
končano
vsaj
osnovno šolo in vas veseli
delo s starejšimi, si lahko
pri nas pridobite nov
poklic prihodnosti.
Skrb za starejše v DSO Črnomelj, april 2019.

Izobraževanje, ki traja 150 ur, izvajamo v sodelovanju z Domovoma starejših
občanov Črnomelj in Metlika.
V programu si pridobite znanja o negi in oskrbi starejših, njihovih potrebah,
prvi pomoči, zakonodaji, organizaciji in kakovosti dela.
Ivica Lozar, direktorica DSO Metlika
»Socialna oskrba na domu je oblika organizirane pomoči in
opravil. Za opravljanje teh nalog socialni oskrbovalci potrebujejo
kakovostno teoretično in praktično znanje, ki ga pridobijo v okviru
izobraževanja na ZIK-u. Za nas delodajalce je pomembno, da je
izobraževanje organizirano v lokalnem okolju, saj v prihodnosti
pričakujemo porast potreb po tem poklicu, kajti dolgotrajna
oskrba podpira, da starostnik živi čim dlje v domačem okolju.«

Izobraževanje bo za brezposelne osebe, ki jih bo vključil v izobraževanje,
financiral Zavod RS za zaposlovanje.
Preverjanje znanja poteka pred izpitno komisijo izvajalca Socialne zbornice
Slovenije: www.szslo.si/certificiranje

i
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irena.bohte@zik-crnomelj.si
07/30 61 384, 040 879 039

SOCIALNA AKTIVACIJA

?

Ali veste, da v Sloveniji obstajajo
programi, ki pomagajo brezposelnim
priti do novih znanj in delovnih izkušenj?

V program socialne aktivacije se lahko vključijo brezposelne polnoletne osebe
s slovenskim državljanstvom ali dovoljenjem za stalno prebivanje.
V šestih mesecih imajo priložnost pridobiti nova znanja, okrepiti veščine
iskanja zaposlitve in se preizkusiti pri delodajalcih.

Žetev in destilacija sivke pri Slavku Žagarju, julij 2020.

Šiviljska delavnica z
Zvonko Ljoki, december 2019.

Šiviljska delavnica z Zvonko Ljoki, december 2019.

V projektnem obdobju 2019-2022 ZIK Črnomelj izvaja dva različna
programa socialne aktivacije:
Program splošne socialne aktivacije: MOST,
Program socialna aktivacija romskih žensk: AS v Novem mestu in Črnomlju.

i

simona.stirn@zik-crnomelj.si
05/93 42 698, 040 879 043

i

sanda.kostelac@zik-crnomelj.si
05/93 42 699, 040 879 043
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SLOVENŠČINA ZA TUJCE

Predstavitev možnosti za učenje slovenščine, februar 2020.

ZIK Črnomelj izvaja priprave in izpite za pridobitev javnoveljavne listine o
znanju slovenskega jezika na osnovni ravni, ki je potrebna za pridobitev
slovenskega državljanstva, če je zadosti zanimanja oziroma prijavljenih
kandidatov.
ZIK v sodelovanju s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik (Oddelek za
slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) izvaja izpite iz znanja
slovenščine na osnovni ravni po javnoveljavnem izobraževalnem programu
Slovenščina kot drugi in tuji jezik.

Izpiti so namenjeni vsem, ki
potrebujejo
javnoveljavno
listino o znanju slovenščine za
uradne namene (na primer za
delo, za pridobitev slovenskega
državljanstva).

Izpit iz slovenščine na osnovni ravni, junij 2020.

Almina Hajsan, udeleženka
»Opogumila sem se in se na ZIK-u prijavila na izpit iz slovenščine na
osnovni ravni. Čeprav sem izpit uspešno opravila, nadaljujem z
obiskovanjem tečaja. Poleg tega, da je učenje zabavno in zanimivo,
dobro znanje slovenščine potrebujem za zaposlitev v stroki. Imam
srečo, da sem lahko opravljala izpit in se učim v okolju, kjer živim.«

Več informacij o izpitnih rokih in sestavi izpitov najdete na spletni strani
www.zik-crnomelj.eu oziroma www.ff.uni-lj.si/center-sl.

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

TUJI JEZIKI
2018-2022

Na ZIK-u ponujamo učenje
tujih jezikov za zaključene
skupine, posameznike ali
podjetja. Za vse, ki si želite
izboljšati svoje jezikovne
spretnosti, nudimo učenje
tujih jezikov na moderen
način s prijaznimi učitelji.

Tečaj angleščine v KC Semič, marec 2020.

Novo učno okolje prilagojeno razmeram, april 2020.

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

Organiziramo tudi intenzivne jezikovne tečaje, tečaje poslovnega jezika,
individualno učenje in tečaje po meri naročnika.
Za vse, ki želite svoje znanje tujih jezikov tudi preizkusiti in uradno potrditi,
potekajo priprave na izpit za pridobivanje javnoveljavne listine in izpiti v
sodelovanju z Državnim izpitnim centrom.
Tečaji se izvajajo, ko se zbere zadostno število udeležencev.

Partnerja v projektu:
Srednja šola Črnomelj

i

nada.babic@zik-crnomelj.si
07/30 61 383, 040 879 042
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RAČUNALNIŠTVO
Obvladovanje
računalnika
in
drugih
tehnologij je vse bolj pomembno tako v
poslovnem kot tudi v zasebnem življenju.

2018-2022

Za zaposlene in brezposelne, predvsem za
starejše od 45 let z nižjo stopnjo izobrazbe,
ponujamo brezplačne 40-urne tečaje, ki so
prilagojeni
predznanju
in
potrebam
udeležencev.
Za zaključene skupine potekajo tudi na
sedežu delodajalca oziroma naročnika po
vsej Beli krajini.
Na ZIK-u vam nudimo naslednje programe:
Računalniška pismenost za odrasle
Uporabna digitalna znanja
Word in Excel na različnih ravneh
Digitalna fotografija

Nadaljevalni tečaj Excel, april 2019.

Tečajniki digitalne fotografije na terenu pri izviru Krupe, julij 2020.

Foto: Jani Pavlin

Jani Pavlin, fotograf, mentor Digitalne fotografije
»Obvladovanje digitalnega fotoaparata je umetnost in marsikdo
ne izkorišča vseh potencialov, ki jih ponuja njegov fotoaparat. Na
tečaju smo spoznali osnovne zakonitosti fotografiranja na ročnih
nastavitvah, spoznali programsko opremo za obdelovanje
fotografij, v spominu pa nam bodo zagotovo ostalo praktično delo
na terenu, kjer smo se družili, zabavali in se veliko naučili.«
Partnerja v projektu:
Srednja šola Črnomelj

i
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tomaz.curk@zik-crnomelj.si
05/93 42 695, 040 879 042

SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE

ORGANIZIRANO
SAMOSTOJNO
UČENJE

ZIK od začetka septembra 2020 ponovno nudi
svetovalno in učno podporo pri samostojnem učenju
v obnovljenem prostoru središča za samostojno učenje
na Kolodvorski cesti 32c.

Brezplačno so na voljo:
prilagojena učna gradiva, podprta s sodobno učno tehnologijo,
učna mesta z računalnikom in dostopom do interneta (pomoč pri uporabi
računalnika, elektronske pošte ter iskanja informacij s pomočjo interneta),
strokovna pomoč mentorja in informatorja, ki svetujeta pri izbiri gradiva,
tehnologije in pri učenju,
uporaba slovarjev, učbenikov, delovnih zvezkov, e-gradiv.

Če vas zanima učenje v SSU, nas pokličite ali nam pišite.
07/30 61 390

ssu@zik-crnomelj.si

Zaradi velikega interesa lahko svetovalna podpora pri samostojnem učenju
poteka tudi na daljavo preko spleta.
Čas za učenje, ritem in način učenja načrtujete sami ob predhodni rezervaciji
učnega mesta. Če je učno mesto prosto, se lahko učite brez predhodne najave.
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GIBANJE
ZIK Črnomelj izvaja v različnih
krajih Bele krajine programe, ki
spodbujajo gibanje in prispevajo
k večji skrbi za zdravje in dobro
počutje tako za odrasle kot tudi
za otroke.
Otroci in starši telovadijo skupaj na prostem, junij 2020.

Za vas bomo organizirali programe:
Telovadba za zdravje
Sprostitvena vadba
Pilates
Nordijska hoja
Telovadimo skupaj z našimi otroki
Tečaj rolanja za otroke

Programe izvajamo v
različnih krajih Bele
krajine - v Črnomlju,
Metliki, Semiču, Vinici
in drugod, kjer se
pokaže interes.

Telovadba za zdravje krepi duha, marec 2019.

Jasna Juranić, mentorica v programu Telovadba za zdravje
»Redna telesna aktivnost je pomembna za vse starostne skupine. S
premišljeno vadbo, prilagojeno zmožnostim posameznika, je možno
izboljšati mišično moč, povečati gibljivost in ohraniti ali celo
izboljšati motorične sposobnosti, kar ima blagodejne učinke tako na
zdravje kot tudi na splošno počutje. Prednosti telovadbe: manj
srčno-žilnih težav, manj padcev, zmanjšana verjetnost demence,
zmanjšanje izgube mineralne kostne mase, daljše življenje.«

Prijazno vas vabimo, da se vpišete v ponujene programe. Veseli nas, da bomo
lahko letos v Črnomlju telovadili v novi lastni telovadnici v zgornjem
nadstropju ljudske univerze (Kolodvorska 32c).

i
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vesna.vipavec@zik-crnomelj.si
07/30 61 390, 031 377 061

UNIVERZA ZA III. ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
Univerza za tretje življenjsko obdobje ponuja starejšim
odraslim različne možnosti za učenje, druženje, osebno
rast in aktivno življenje.

Udeleženci se družijo na številnih pohodih, oktober 2019.

V šolskem letu 2020/2021 bodo v okviru UTŽO potekale delavnice in predavanja
s področja zdravja, gibanja, kulturne dediščine, ročnih del, zeliščarstva,
kulinarike, učenja tujih jezikov in računalništva.

Leto se zaključi z ekskurzijo, julij 2020.

Vesna Vipavec, vodja UTŽO
»Starejšim odraslim je potrebno ponuditi čim več načinov in
poti za čim boljšo uporabo njihovih potencialov. Družbi lahko
prispevajo svoje znanje, izkušnje, nove ideje, prostovoljstvo.
UTŽO je pravi naslov za vse to.«

i

vesna.vipavec@zik-crnomelj.si
07/30 61 390, 031 377 061
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DNEVI ZELIŠČARSTVA
ZIK v sodelovanju s ponudniki izdelkov iz zelišč in
Zavodom za gozdove Slovenije, Območno enoto Novo mesto
pripravlja četrte

DNEVE ZELIŠČARSTVA V BELI KRAJINI
1. in 2. oktobra 2020
na Medgeneracijskem vrtu Kulturnega doma Črnomelj,
v Dragomlji vasi na Belokranjskem zeliščnem vrtu pod Gorjanci
ter na Jugorju pri Metliki v Čebelarsko-zeliščnem učnem parku.

Program bo namenjen otrokom, učencem in odraslim. Na sejmu si boste lahko
izmenjali semena in sadike ali jih podarili drugim, sodelovali na zeliščarskih
delavnicah, na stojnicah pa bodo ponudniki prikazali svojo dejavnost in
izdelke.

Izmenjava semen in sadik, oktober 2019.

Slavko Žagar, aromaterapevt in ekološki čebelar
»Bela krajina je čista, obsijana s soncem, bogata z zelišči, ki so
vsestransko uporabna za človeka, tako v zdravilstvu, kozmetiki
kot kulinariki. Z zeliščarstvom se prenaša tradicija in ohranja
znanje naših babic. Dnevi zeliščarstva pomembno vplivajo na
ozaveščanje ljudi in so dober primer povezovanja v okolju, kar
vpliva na razvoj zeliščarske dejavnosti.«

i
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irena.bohte@zik-crnomelj.si
07/30 61 384, 040 879 039

ŠTUDIJSKI KROŽKI
Študijski krožki nudijo priložnost za učenje v skupini, kjer se
združuje prijetno s koristnim. Delo poteka v majhnih
skupinah od 5 do 15 udeležencev, ki se učijo predvsem drug
od drugega, občasno pa jim pri učenju pomagajo
strokovnjaki z ustreznimi znanji. Krožke vodijo usposobljeni
mentorji v sodelovanju z animatorjem, ki je tudi član krožka.
ZIK že več kot četrt stoletja
izvaja študijske krožke s področja
gibanja za zdravje, zdrave
prehrane, ohranjanja kulturne in
naravne dediščine, spodbujanja
podjetništva.
25 let ŠK v Beli krajini, december 2019.

V šolskem letu 2020/21 bodo na ZIK-u delovali naslednji študijski krožki:
Divje rastoče orhideje
Bele krajine
Mentorica: Irena Bohte
07/30 61 384, 040 879 039
irena.bohte@zik-crnomelj.si

Tradicionalne belokranjske igre
Mentor: Tadej Fink
07/30 61 382, 040 329 933
tadej.fink@zik-crnomelj.si

Zgodbe o Kolpi
Mentorica: Nada Babič Ivaniš
07/30 61 383, 040 879 042
nada.babic@zik-crnomelj.si
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HOJTE K NAM PO ZNANJE
Vsako leto v času praznovanja občinskega praznika ljudska univerza povabi
Belokranjce, da obiščejo nove prostore, pogledajo predstavitve programov in
udeležencev, se seznanijo s pestro izobraževalno ponudbo in se vključijo v
programe, ki jih veselijo.

Andrej Kavšek, župan Občine Črnomelj
»Ljudska univerza je sodobna organizacija, ki uspešno črpa sredstva
iz evropskih skladov, kar je izredno dobrodošlo in pohvalno. Je
ugledna v okolju, ker omogoča prebivalstvu brezplačno vključevanje
v različne oblike izobraževanja in usposabljanja. S svojim
delovanjem pomembno prispeva k razvoju naše občine in cele Bele
krajine, za kar se zaposlenim na ljudski univerzi iskreno zahvaljujem
in jim želim uspešno delovanje tudi naprej.«

Občina Črnomelj spodbuja izobraževanje odraslih s sofinanciranjem
dejavnosti, v letu 2020 pa tudi z zagotavljanjem sredstev za obnovitvena dela
na ljudski univerzi. S svojim pozitivnim odnosom in odgovornim ravnanjem do
javnega zavoda, ki ga je ustanovila, prispeva k razvoju dejavnosti in
ustvarjanju novih zaposlitev za mlade.

ZIK si prav tako s
promocijskimi
dogodki
prizadeva predstaviti Belo
krajino kot okolje, ki
ponuja veliko priložnosti
za
ustvarjanje
novih
delovnih mest in za razvoj
inovativnih poslovnih idej.
Lovilci sanj lahko predstavljajo nov začetek, februar 2020.
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TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA
Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je najvidnejša
promocija izobraževanja in učenja v Sloveniji. Tudi
Belokranjci smo prepoznali potrebo po usmerjenem
vseživljenjskem učenju, saj se na pobudo Zavoda za
izobraževanje in kulturo Črnomelj, ki je od samega začetka
območni koordinator, 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.

Parada učenja v Črnomlju, maj 2019.

Dogodki v prvi polovici letošnjega leta so praznovanje jubilejnega
že 25. Tedna vseživljenjskega učenja prestavili na jesen.

Praznovali in učili se bomo od 4. septembra do 9. oktobra 2020.
Vabimo vas, da se nam tudi letos pridružite.
ZIK Črnomelj bo v vlogi koordinatorja TVU
na območju Bele krajine tudi v letu 2020.
Veseli bomo, če skupaj širimo
kulturo vseživljenjskega učenja!

i

mojca.frankovic@zik-crnomelj.si
07/30 61 385, 040 879 041

TVU bomo odprli s koncertom
belokranjske skupine Pulover,
ki bo v petek, 4. 9. 2020, ob 20. uri
na Medgeneracijskem vrtu
za Kulturnim domom Črnomelj
(v primeru dežja v notranjosti).
Vabljeni!
https://tvu25.acs.si
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KULTURA
Na kulturnih prireditvah v letu 2019, ki jih je organiziral ZIK,
je bilo

703 nastopajočih
in

2624 obiskovalcev.

60 let izobraževanja odraslih smo slavnostno praznovali v objemu kulture,
november 2019

stran
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V kinu je bilo

264 filmskih predstav
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Kino Črnomelj
90 let
Sokolskega kina Črnomelj
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8291 gledalcev

KINO ČRNOMELJ

Zavod za izobraževanje
in kulturo Črnomelj

KINO ČRNOMELJ
Ulica Otona Župančiča 1

Črnomaljski kino ima dolgo tradicijo, saj je v našem okolju prisoten že od časov
nemega filma in kinoaparatur, ki jih je poganjalo oglje. Je edini redno delujoči
kinematograf v Beli krajini. V dvorani kina pogosto gostimo številne slovenske
filmske ustvarjalce, ki svoje filme predstavijo v sproščenem pogovoru z
obiskovalci. Kino Črnomelj je član Art kino mreže Slovenije in Europa Cinemas.
Črnomaljski kino, ki vodi filmski program za vse tri belokranjske občine, sledi
novostim svetovne filmske produkcije in želi ustreči okusom vseh generacij.

Pogovor ob prvi projekciji letnega kina z ekipo filma Ne pozabi dihati, junij 2020.

V Kinu Črnomelj izvajamo naslednje programe:
redni filmski program
filmsko vzgojo od vrtca do srednje šole
filmski abonma - ženski filmski večeri (enkrat mesečno)
pogovori po različnih slovenskih filmih z njihovimi ustvarjalci
letni kino (na Medgeneracijskem vrtu za kulturnim domom)
ustvarjalne delavnice za otroke po filmskih projekcijah
organizacija rojstnodnevnih zabav z ogledom filma
projekt Slovenski film kot ogledalo časa (od leta 2002, predstavitev
slovenskih filmskih uspešnic, ki so zaznamovale določeno družbeno obdobje)
projekcije za različne ranljive ciljne skupine
projekcije filmov ob kulturnem prazniku (8. februar)
ta veseli dan kulture (3. december)
evropski art kino dan (oktober)
Janez Plevnik, redni obiskovalec Kina Črnomelj
»V črnomaljski kino sem začel hoditi že kot otrok, ko smo s
prijatelji gledali filme Bud Spencerja in Terrenca Hilla. Takrat se
spomnim, da je bila takšna gneča, da smo včasih sedeli tudi na
priklopnikih. Danes hodim v kino zaradi nostalgije in ker sem
lokalni patriot. Cena je ugodna in predvajajo se aktualni filmi.«
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90 let SOKOLSKEGA KINA ČRNOMELJ
5. oktobra 1930 je bil v Črnomlju ustanovljen sokolski kino. Ure filmskih
predstav so prilagajali železniškim povezavam, kasneje pa so se — brez
belokranjskega rivalstva — prilagajali tudi prebivalcem Metlike in Gradaca.
Časnik Jutro je kasneje poročal, da so filmske predstave bile vedno dobro
obiskane, veselilo pa jih je tudi dejstvo, da so filme poleg meščanov obiskovali
tudi kmetje in delavci iz okolice. Za revnejše sloje so celo solidarnostno znižali
cene vstopnic in jim tako omogočili kulturno udejstvovanje.

Videz črnomaljskega sokolskega doma
od 1928 do 1955 (hrani ZVKDS).

Novica o otvoritvi kina
v časniku Jutro, september 1930.

Pomemben jubilej črnomaljskega kina
bo deležen obelžitve tudi v Kulturnem
domu Črnomelj, nekoč Sokolskem
domu Črnomelj.
Vabljeni!

5. 10. 2020 ob 19.00: Sokolski zdravo!
predavanje Marjetke Balkovec Debevec: Utrip Črnomlja v času gradnje
sokolskega doma (slika družabnega in kulturnega življenja v tem obdobju s
poudarkom na delovanju sokolov in orlov ter črnomaljskem sokolskem kinu)
nastop metliških sokolov in pevskega zbora s sokolsko himno
7. 10. 2020 ob 19.00: Črnomaljski kinoljubci
pogovor o kinu nekoč in danes s črnomaljskimi kinoljubci
razstava starih časopisnih člankov, plakatov in fotografij o kinu skozi čas
9. 10. 2020 ob 19.00: Napolnimo spet kino
projekcija sodobnega slovenskega filma s spremljevalnimi dejavnostmi v
organizaciji z ostalimi mestnimi ustanovami, zavodi
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DOMOVINA JE KULTURA: stalna razstava

Ste vedeli, da so se v Kulturnem domu
Črnomelj oblikovali temelji slovenske države
in parlamenta?
In da je v stavbi delovalo prvo Slovensko
narodno gledališče?

SNG je v Črnomlju igral tudi evropske klasike
(Moliere: Namišljeni bolnik), november 1944. - (Foto: Edi Šelhaus, hrani MNZS)

VSEBINA?
Z namenom obeležitve zgodovinsko pomembnih dogodkov bo v zgornji avli
Kulturnega doma Črnomelj postavljena stalna razstava z imenom »Domovina je
kultura«, ki bo zaobjemala dogajanje na prvem osvobojenem ozemlju leta
1944 in 1945, zasedanje SNOS, delovanje Slovenskega narodnega gledališča
v stavbi ter ustvarjanja številnih kulturnikov in umetnikov v Črnomlju v času
osvoboditve.
KLJUČNE TOČKE?
Poleg razstave bo na voljo še ogled filma o osvobojenem ozemlju z igranimi
vložki in pričevanji domačinov ter umetnikov, vključena pa bo tudi plesna
animacija in proslavljanje svobode iz takratnih časov. Skozi razstavo bo s
pomočjo interaktivnih iger, igranja vlog, didaktičnih gradiv in avdiovizualnih
efektov moč spoznati pomembnost domovine in kulture, ki stopata z roko v roki
v vseh časih in narodih.
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(slika v ozadju: Fotografijo hrani MNZS, februar 1944.)

OGLED RAZSTAVE?
Razstava bo predvidoma zaživela konec letošnjega leta 2020 ali v začetku
naslednjega. Postavitev bo vključevala aktivnega obiskovalca, ki bo spoznal
pomembno vlogo domovine in kulture, ter bo namenjena tako vzgojnoizobraževalnim ustanovam kot tudi posameznikom in turistom. Razstavo v
stavbi, ki je v lasti Ministrstva za kulturo, financira Občina Črnomelj.
Vsak slovenski šolar in Slovenec vsaj enkrat
v Kulturnem domu Črnomelj!

KAJ PRAVIJO DRUGI?
Mojca Turk, arhitektka in muzejska oblikovalka
»Kako narediti sodobno razstavo v spomeniško zaščitenem
objektu, da bo zadostovala edukativnim in estetskim
kriterijem? Interaktivno želimo prikazati stavbo povezane
kulturne in državotvorne vsebine (čas belokranjskega
osvobojenega ozemlja 1944–1945). Obiskovalce bomo
pritegnili k aktivnemu sodelovanju, zato razstava ne bo
klasično muzejska in bomo v večini lažje uporabili moderne
tehnologije, kot so ekrani in projekcije, ki kar najmanj
posegajo v originalno arhitekturo kulturnega doma,
oblikovanje pa bo po principu "arhitektura v arhitekturi", kar
pomeni, da bodo elementi samostojni in premakljivi.«
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GLAS MLADIH
Glas mladih je z 42-letno tradicijo
neuveljavljene glasbenike v Sloveniji.

najstarejši

festival

za

mlade

Mladi pevci, raperji, kantavtorji in glasbene skupine lahko sodelujejo v štirih
različnih kategorijah: osnovnošolski glas mladih, avtorski glas mladih in
bendovski glas mladih. Vabimo tudi povezovalce programa.

Avdicije za
Glas mladih 2020
bodo 17. oktobra 2020
v Kulturnem domu
Črnomelj.

Najboljši na Glasu mladih - v ospredju
skupina Posebni gostje, november 2019.

Finale Glasa mladih 2020
bo 21. novembra 2020 v
Kulturnem domu
Črnomelj*.

Najboljše bosta izbrala občinstvo in
petčlanska strokovna komisija uveljavljenih
slovenskih glasbenikov. Zmagovalce čakajo
privlačne glasbene nagrade.
* v primeru epidemije bomo festival izpeljali
v e-obliki.

Nina Suljić z najboljšo avtorsko
skladbo Glasa mladih, november 2019.

Duet Nika&Nejc je prejel nagrado
založbe Nika records, november 2019.

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

ŽUPANČIČEVA FRULICA
Župančičeva frulica je v letu 2020 praznovala 30 let spodbujanja literarne
ustvarjalnosti in govorniških spretnosti mladih. Gre za natečaj, kjer sodelujejo
mladi pesniki in deklamatorji iz okoli 100 slovenskih krajev.
Najboljši po izboru strokovnih komisij se občinstvu predstavijo na zaključnem
srečanju. Najboljši osnovnošolski in srednješolski pesnik prejme Župančičevo
frulico, najboljši osnovnošolski deklamator pa pastirski rog.
Razpis za 31. srečanje najboljših mladih pesnikov in deklamatorjev bomo
objavili 23. januarja 2021 na dan rojstva Otona Župančiča.

Na frulici vsako leto sodeluje preko 200 mladih pesnikov
in deklamatorjev iz vseh koncev Slovenije, junij 2018.

Zaključno srečanje najboljših Župančičeve frulice 2021
bo 11. junija 2021 v Črnomlju.
Katarina Gomboc Čeh, zmagovalka Župančičeve frulice 2012
»Nagrada za najboljšo srednješolsko pesnico Župančičeve frulice mi je
predstavljala priznanje in to, kaj poezija v resnici zmore, da spregovori
namesto nas. To spoznanje me je spremljalo v nadaljevanju ob študiju
in tudi kasneje, ko sem prejela novo nagrado, izdala svojo knjigo ter še
danes, ko nadaljujem ustvarjanje kot avtorica. Župančičeva frulica je
zelo pomembno vplivala name.«

Oglejte si Župančičevo frulico 2020 na

YouTube

i

Župančičeva e-frulica 2020

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

D

KIPARSKA KOLONIJA MLADIH
Mednarodna kiparska kolonija mladih Črnomelj je ena kolonij v Sloveniji in je
namenjena likovno nadarjenim učencem zadnje triade osnovnih šol.
Prijavite se, če se radi likovno izražate in se želite družiti s sovrstniki iz
Slovenije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine ter Italije pod mentorstvom
uveljavljenih kiparjev in ob pomoči študentov likovne pedagogike Pedagoške
fakultete Ljubljana.
Kiparili boste lahko v delavnicah: keramika, instalacija, montažna plastika in
siporeks.

14. Mednarodna kiparska
kolonija mladih Črnomelj
bo potekala
spomladi 2021 v Črnomlju.

Delo „Samoća“ avtorice
Anastasije Graovac iz
Novega Sada bo za nagrado
vlito v bron, junij 2020.

Kiparjenje v glini je zelo priljubljeno med
mladimi likovniki, april 2019.

Zmagovalec kolonije se bo za
nagrado
udeležil
hrvaške
mednarodne kolonije mladih
Ernestinovo, s katero naša
kolonija strokovno sodeluje že
od samega začetka.
Posebno nagrado bo podarilo
podjetje Livartis in najboljše
kiparsko delo odlilo v bron.
„Model ki sedi na kavču in gleda mobitel“
avtorice Lee Bergant iz Ljubljane je najboljše
kiparsko delo kolonije, junij 2020.

i
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kolonija.mladih@zik-crnomelj.si
07/30 61 382, 040 329 933

FILMSKI TABOR KOLPA
Filmski tabor Kolpa je namenjen osnovnošolcem in srednješolcem med 14 in 19
let starosti, ki imajo radi film in bi o njem radi izvedeli več oziroma celo
razmišljajo o nadaljevanju šolanja v tej smeri.
Filmski tabor Kolpa ponuja nepozabno druženje med sovrstniki ob reki Kolpi v
Beli krajini in možnost ustvarjanja v treh atraktivnih filmskih delavnicah:
filmska igra, filmski scenarij in režija, dokumentarni film. Filmski tabor Kolpa
se zaključi s projekcijo nastalih filmov.

Na filmskem taboru se lahko razvijejo ljubezenske
zgodbe, ki niso napisane v scenariju, junij 2015.

Snemanje ob reki Kolpi mladim filmarjem vedno
ostane v nepozabnem spominu, junij 2015.

Filmski tabor Kolpa 2021
bo potekal ob reki Kolpi konec junija.

Foto: Željko Stevanić

Martin Turk, filmski režiser in scenarist
»Zame je filmski tabor Kolpa kratek, ampak intenziven skok v
filmsko ustvarjanje, ki je nabit z mladostno radovednostjo in željo
po spoznavanju kreativnega dela. V treh dneh se sproži veliko
ustvarjalne energije, ki združuje in razveseljuje vse udeležence.
V svetu, kjer smo vse bolj prisiljeni v virtualni svet, daje tabor
možnost realnega druženja, spoznavanja novih ljudi in novih
krajev. Udeleženci se iz tabora vsakič vračajo domov polni
pozitivnih čustev in z občutkom, da filmski svet le ni tako
oddaljen, kot si ga včasih predstavljajo.«

i

filmski.tabor-kolpa@zik-crnomelj.si
07/30 61 382, 040 329 933
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GLEDALIŠKA DEJAVNOST
GLEDALIŠKA SKUPINA ZIK
Deluje že 21 let in v statistiki prešteva 18 celovečernih predstav, poletnih
gledaliških šol z javnimi produkcijami, celo vrsto manjših nastopov ter
sodelovanj. Trenutno v društvu deluje okrog 17 navdušenih gledališčnikov,
njihova zadnja predstava, ki so jo odigrali, pa je bila igra Govorice
(N. Simon). Jeseni 2020 bodo v Črnomlju ponovili poletno produkcijo, novo
premiero pa načrtujejo jeseni 2021.

ZIK TEATER
Usmerja se v razvoj ljubiteljskega gledališča med mladimi v Beli krajini.
Mladostniki od 15 do 35 let so v različnih sekcijah vključeni v proces nastanka
gledališke predstave in razvoj kulture v domačem kraju. Člani pripravljajo
avtorske gledališke predstave, oblikujejo različne proslave, recitale in kulturne
prireditve. Zadnja predstava najstarejše sekcije je nosila naslov Tango za tri
(N. Schweiger), novo premiero pa načrtujejo konec leta 2021.

Mladi, se želite pridružiti ZIK Teatru?
Pišite na: nastasja.schweiger@zik-crnomelj.si

Premiera GS ZIK vedno napolni dvorano,
marec 2019. (FOTO: Jan Kocjan)

ZIK Teater je obeležil 75 let delovanja
SNG v Črnomlju, november 2019.

Urška Smolič, igralka v ZIK Teatru
»Gledališčniki smo v letu 2019 postali del ZIK Teatra, a ne samo
to: postali smo tudi prijatelji. Avtorski scenariji naše režiserke
tako vsako leto na odru oživijo drugačne, a vedno sporočilno
aktualne zgodbe. Tekom teh treh let je tudi gledališka
umetnost pri meni iz hobija prerasla v ljubezen, obiskovanje
gledaliških predstav pa je (upam) postala navada in veselje širši
množici ne le Črnomaljcev, ampak obiskovalcem z vseh koncev
Bele krajine in tudi izven njenih meja.«
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DOBRODELNA PRIREDITEV JASNA
Tradicionalna prireditev se od leta 2008 organizira v
spomin na pokojno sodelavko ZIK Črnomelj Jasno
Šeruga Muren. Na »Jasni« se tradicionalno
predstavijo po večini domači, belokranjski
ustvarjalci. Zbrana sredstva so namenjena različnim
društvom, ki s svojim delovanjem bogatijo družbeno
življenje v Beli krajini.
Doslej je Dobrodelna prireditev
Jasna
pomagala:
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 in Gledališki skupini in
AV LAB-u Kluba belokranjskih študentov, Gledališki skupini Kulturnega društva
Stari trg ob Kolpi ter Vokalni skupini Kresnice KUD Božo Račič Adlešiči.

V Beli krajini premoremo tudi krasno fantovsko petje - Vokalna skupina Duma, januar 2020.

Dobrodelna prireditev Jasna 2021 bo
konec januarja v Kulturnem domu Črnomelj.

i

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

31

STARŠI STARŠEM
Program v obliki neformalnih predavanj, pogovornih krogov in druženj za starše
in otroke omogoča izmenjavo znanj s področja razvoja in vzgoje otrok, pomena
zdrave prehrane in gibanja ter nudi kakovostno preživljanje prostega časa med
starši in druženje staršev s svojimi otroki.
Urška Šavli, zunanja koordinatorica projekta
»Projekt Starši staršem smo zasnovali v sodelovanju z ZIK-om, ki
nam je omogočil druženje angažiranih staršev. V Beli krajini
imamo veliko staršev z izjemnimi sposobnostmi in posebnimi
znanji, ki smo si jih v obliki predavanj zaprtega tipa podelili med
sabo. Medse smo povabili tudi dve zunanji predavateljici, ki sta
nam strokovno razložili sočutno vzgojo in organizacijo
gospodinjstva.«

TEDEN OTROKA
V začetku oktobra tradicionalno pripravljamo niz gledaliških predstav, delavnic
in projekcij filmov za najmlajše, njihove starše in stare starše.
Teden otroka 2020 bo v znamenju filma, saj letos Kino Črnomelj praznuje 90
let črnomaljskega sokolskega kina. Program v tednu otroka bomo dopolnili z že
restavriranimi kopijami slovenskih otroških in mladinskih filmov.
Obiskovalci kina se bodo lahko seznanili s prostori Kina Črnomelj, kdo upravlja
kino, izvedeli bodo, kaj se skriva za zaprtimi vrati, kako deluje kino in na
kakšen način ter od kod izvirajo zvoki in slike.

Teden otroka bodo zaznamovale različne filmske projekcije.
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NOVOLETNI DIRENDAJ
Novoletni direndaj poskrbi, da
zadnji mesec leta preživite kar se
da pestro.
Vabimo vas v Kulturni dom
Črnomelj
na
niz
različnih
delavnic, predavanj, gledaliških
predstav, koncertov, filmskih
projekcij in drugih dogodkov za
vse generacije.
Otroci uživajo v različnih ustvarjalnih
delavnicah, december 2017.

BELOKRANJSKA PLESNA HIŠA
Belokranjska plesna hiša je
delavnica
ob
živi
glasbi
tamburašev in godcev.
Gre za prijetno druženje ljudi
različnih
generacij
ob
spoznavanju
in
učenju
belokranjskih ljudskih plesov.
Idealna priložnost za vse, ki ste
vedno hoteli plesati plese, kot
so: Lepa Anka, Pobelo polje,
Hruške, jabuke, slive, Mutasto
kolo, Šrotiš in druge, a za to
nikoli
niste
imeli
prave
priložnosti ali poguma. Zdaj je
čas za to!

Udeleženci spoznajo okoli 15 belokranjskih
ljudskih plesov, december 2019.

Belokranjska plesna hiša bo potekala
2., 9. in 16. decembra 2020
med 19.00 in 20.30
v različnih krajih po Beli krajini.

i

tadej.fink@zik-crnomelj.si
07/30 61 382, 040 329 933
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KULTURA POD KROŠNJAMI

Utrinki poletnih dogodkov na Medgeneracijskem vrtu, 2020.

Na Medgeneracijskem vrtu za Kulturnim domom
Črnomelj se je kljub oteženim razmeram zaradi
koronavirusa skozi letošnje poletje odvijal sklop kulturnih
dogodkov na prostem s krovnim imenom Kultura pod
krošnjami. Podobno kulturno dogajanje bo v prihodnosti
postalo tradicionalno vsak junij, julij in avgust.
Vsak petek smo na zelenici v letnem kinu pod krošnjami predvajali filme,
nekaterim med njimi pa so sledili tudi pogovori z ustvarjalci. Torki so bili
namenjeni raznim kulturnim dogodkom: folklori, starim ljudskim igram in
turizmu Bele krajine, predavanju o pomenu črnomaljskega kulturnega doma,
umetniškim delavnicam za otroke, kiparski forma vivi mladih umetnikov,
opazovanju zvezd in nebesnih teles s teleskopi, koncertu mladih glasbenikov in
pogovornemu večeru s Svetlano Makarovič in Matejem Šurcem. Za vsakega
nekaj!

Naslednje poletje vabljeni na Kulturo pod krošnjami 2021!
Program bo objavljen v začetku junija 2021 na www.zik-crnomelj.eu.
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SPREMLJAJTE NAS!

www.zik-crnomelj.eu

f
fb.me/ZIK.Crnomelj

zik_crnomelj

ZIK Črnomelj

Želite enkrat tedensko prejemati naš koledar
kulturnih dogodkov, kino spored in izobraževanj?
Prijavite se na: info@zik-crnomelj.si

NAGRADNA ZIKOKRIŽANKA
Rešite nagradno križanko, ki je v celoti vezana na dejavnost in delovanje ZIK
Črnomelj. Odgovore nanjo najdete v priloženem katalogu.
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Vodoravno:
4. Študijski krožek divje rastočih ...
6. Učno in svetovalno podporo pri učenju nudi ... (krajše)
11. V kulturnem domu je leta 1944 začel delovati ... (krajše)
13. NPK program.
16. Univerza za starejše krajše.
17. Od 4. septembra do 9. oktobra 2020 bo potekal ... (krajše)
18. Ljudska univerza krajše.
19. Črnomaljski kino 5. oktobra 2020 praznuje ... let.
20. Gledališka dejavnost za mlade.
21. Neformalni program za starše.

Navpično:
1. Osnovna šola za ... je lani štela 66 udeležencev.
2. Nov športni prostor na ljudski univerzi.
3. Kulturni projekt za mlade, ki je letos praznoval 30 let.
5. Najstarejši kulturni projekt.
7. Naslov nove stalne razstave o SNG in SNOS v kulturnem domu.
8. Ustanoviteljica ZIK Črnomelj.
9. Ljudska univerza je leta 2019 praznovala ... let.
10. Program gibanje za zdravje: ... hoja.
12. Na področju zaposlovanja vam svetujejo v Svetovalnem središču ...
14. Kulturni dom Črnomelj je kulturni spomenik ... pomena.
15. Število enot ZIK Črnomelj.

Fotografijo ali geslo rešene križanke s svojimi podatki pošljite na e-naslov
info@zik-crnomelj.si ali pa jo dostavite oziroma preko pošte pošljite na eno
izmed enot do 30. septembra 2020. Med pravilnimi prejetimi odgovori bomo
izžrebali nekaj prejemnikov nagrad (brezplačen program Telovadba za
zdravje, knjižica ZIK, dve kino vstopnici).

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
Enota Kulturni dom
Ulica Otona Župančiča 1, 8340 Črnomelj
T: 07/30 61 392
Enota Ljudska univerza
Kolodvorska cesta 32c, 8340 Črnomelj
T: 07/30 61 390
info@zik-crnomelj.si
www.zik-crnomelj.si

