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Urednica Gea Gregorič 



Predgovor 

 

Časopis Zikopis je nastal v okviru izbirnega predmeta Šolsko 

novinarstvo, kjer smo pobližje spoznali delo novinarjev, pisanje novic 

in različne oblike javnega sporočanja. Soglasno smo se odločili, da se 

bomo tudi sami preizkusili v vlogi novinarjev in opravili intervjuje z 

ZIK-ovimi zaposlenimi ter udeleženci programa Osnovne šole za 

odrasle. In nastal je časopis, ki ga sedaj držite v rokah. Namen 

časopisa pa ni le spoznavanje novinarskega poklica, ampak tudi 

spoznavanje ljudi, ki jih vsako jutro srečujemo na hodnikih, pa o njih 

ne vemo prav veliko. Namen časopisa je tudi spoznavanje ustanove, 

kateri pripadamo in katera nam nudi možnost dokončanja izobrazbe. 

Nenazadnje pa je namen časopisa krepitev naših sporazumevalnih 

veščin in sporazumevalnega bontona, ki jih bomo v življenju slej kot 

prej potrebovali. 

 

Zato vljudno vabljeni k prebiranju našega prvega samostojnega 

šolskega časopisa, Zikopisa. 

 

Novinarji in urednica 

  



Intervju z direktorico ZIK-a, 

Nado Žagar 
Nada, pozdravljeni, predstavite 

se. 

Sem Nada Žagar, direktorica ZIK-

a.  

 

Kaj ste študirali? 

Študirala sem sociologijo, po 

diplomi še ekonomijo. 

 

Kaj imate najraje pri svojem 

delu? 

Najraje imam delo z ljudmi, to pomeni z udeleženci, sodelavci, s 

poslovnimi partnerji v okolju. 

 

Kaj je vaše delo tukaj? 

Vodim delo dveh enot, enoto kulturnega doma in ljudske univerze. 

Kulturni dom je bil zgrajen leta 1928, ZIK pa ima tukaj svoje prostore  

od leta 1982. Skrbim za zaposlovanje strokovnih delavcev, za urejanje 

prostorskih pogojev in financiranje. 

 

Koliko let že delate tukaj? 

Na ZIK-u sem že 32 let. 

 

Glede na to da imate stresno službo, me zanima, kako preživljate 

prosti čas.  

Rada imam sprehode z mojo psičko Taro. Rada kolesarim, poleti plavam 

v Kolpi in se družim s prijatelji. 



Intervju z Vesno 

Vipavec 

 
Vesna, pozdravljeni. Predstavite se. 

Sem Vesna Vipavec. Živim v Črnomlju, po 

poklicu sem diplomirana ekonomistka v 

vzgoji in izobraževanju sem zaposlena 25 

let.  

 

Koliko časa že delate na ZIK-u? 

Na ZIK-u sem zaposlena 10. leto. 

 

Kaj je vaše delo tukaj? 

Tukaj opravljam pisarniška dela, skrbim za program udeležencev za 3. 

življenjsko obdobje (za upokojence), vodim programe gibanja 

(telovadba). Občasno delam na blagajni v KD. 

 

Glede na to da imate stresno službo, me zanima, kako preživljate 

prosti čas. 

Od pomladi do jeseni preživljam svoj prosti čas na bližnjem vikendu, 

kjer imam njivo in veliko rož. Ko mi dopušča čas, se rada odpravim na 

morje. V zimskem času pa izdelam tudi ročna dela, pogledam kak 

dober film in preberem kakšno knjigo. 

 

  



 

Intervju z Mojco 

Frankovič 

 

Mojca lepo pozdravljeni. Predstavite se. 

Jaz sem Mojca Frankovič, imam 2 otroka, 

živim v Črnomlju in stara sem 39 let. 

 

Kaj ste študirali? 

Študirala sem pedagogiko in andragogiko, 

študij sem končala leta 2005. 

 

Kaj je vaše delo tukaj? 

Vodim osnovno šolo za odrasle in delam na različnih projektih. 

 

Koliko časa delate tukaj? 

Tukaj delam 12let. 

 

Kaj imate najraje pri svojem delu? 

Delo z ljudmi, še posebej pa mi je všeč, ko opazim napredek, uspeh in 

zadovoljstvo udeležencev. Prav tako mi je pri mojem delu všeč to, da 

imam super sodelavce. 

Glede na to da imate stresno službo, nas zanima, kako preživljate 

prosti čas. 

Zdi se mi, da je služba lahko prijetna, tudi če je stresna. Pomembno 

je, da so odnosi z sodelavci in udeleženci dobri ter da se medsebojno 

spoštujemo. Zelo rada imam svojo službo. Rada pa imam tudi prosti 

čas, ki ga preživljam aktivno in športno, saj rada tečem ter obiskujem 

vaje za sproščanje reiki v športnem centru, prav tako vrtnarim. Zelo 

cenim čas z družino in prijatelji in nikoli ne gledam televizije.  



Kratki intervjuji z udeleženci 

izobraževanje odraslih 

 

 

Aleksander Šustar, 10. 1. 2002 

V osnovno šolo za odrasle ga je napotil Zavod za zaposlovanje. Tukaj 

bo dokončal svojo izobrazbo, trenutno pa je v 6. razredu. V osnovni 

šoli se počuti odlično, meni, da je vzdušje zelo sproščeno. Najljubši 

predmet mu je slovenščina, najljubša učiteljica pa Gea. 

 

Denis Kosec, 21. 3. 1988 

V osnovno šolo za odrasle hodi, da bi dokončal svojo izobrazbo ter se 

zaposlil. Veliko mu pomeni denarna pomoč, ki jo mesečno prejme v 

obliki štipendije. Trenutno je v 6. razredu. Najrajši ima matematiko, 

najljubša učiteljica pa mu je Tadeja. Tukaj se počuti super.  

 

Đorđe Švarc, 31. 1. 1984 

V Osnovni šoli za odrasle je že končal 5. razred, trenutno pa obiskuje 

6. razred. Počutje v šoli opisuje kot sproščeno in zanimivo, še 

posebno sedaj, ko ima več sošolcev. Veliko se je že naučil, še 

posebno pa uživa pri matematiki. Najljubša učiteljica mu je 

učiteljica matematike, Tadeja. 

 

Simona Kosec, 2. 11. 2004 

Simona je najmlajša udeleženka Osnovne šole za odrasle. Zalomilo se 

ji je v 6. razredu, saj ji je bila razlaga v redni šoli prehitra in 

dolgočasna. Tukaj se počuti odlično, prav tako ji ogromno pomeni 

štipendija na koncu meseca. Najljubši predmet ji je glasbena 

umetnost pri učiteljici Žani, mnenja pa je, da so vse učiteljice v šoli 

zelo prijazne. 

 



 

 

Marjana Poljakovič, 6. 11. 1999 

Marjano je poslal Zavod za zaposlovanje. V osnovni šoli za odrasle 

mora opraviti še 8. in 9. razred. Šolo si želi dokončati v tem šolskem 

letu in nato poiskati službo. Najboljša učiteljica ji je Gea, najljubši 

predmet pa Državljanska in domovinska kultura ter etika (DDKE). V 

šoli ji je zelo lepo, o zaposlenih ima zelo pozitivno mnenje. 

 

Leonardo Rosić, 29. 9. 2004 

Njegova želja je, da bi uspešno dokončal osnovno šolo in se nato 

vpisal v srednjo poklicno šolo. Trenutno je v 8. razredu  Pravi, da se 

tukaj počuti veliko boljše, kot se je v redni osnovni šoli, saj tam ni 

imel veliko prijateljev, prav tako si učiteljice niso vzele toliko časa 

za dodatno razlago in pogovor. Najljubši učiteljici sta mu Gea in 

Sanda, učiteljica kemije. 

 

Teresita Hudorovac, 23. 8. 2004 

Na ZIK-ovo osnovno šolo je prišla letos in že dobila ogromno novih 

prijateljev. V razredu in na šoli se počuti odlično. Zadovoljna je tudi 

z ocenami, ki jih je do sedaj dobila. Njeni najljubši učiteljici sta 

učiteljica matematike, Tadeja ter učiteljica slovenščine, Gea. 

 

Almir Brezar, 9. 4. 2004 

V Osnovno šolo za odrasle je prišel letos oktobra, saj se mu je v redni 

osnovni šolo zalomilo v 7. razredu. Najbolj uživa pri pouku 

slovenščine in med odmori, kjer s sošolci in prijatelji spijejo kavo. Na 

šoli se počuti super, saj so učiteljice veliko bolj sproščene in 

prijazne.  

 



 

 

 

 

 

 

  

Teo Plut, 20. 4. 2002 

Do sedaj je uspešno opravil 7. razred, trenutno obiskuje osmega. 

Šolo bi rad čim hitreje opravil. Ima zelo pozitivno mnenje o šoli, kot 

najboljše pa izpostavlja to, da lahko v enem šolskem letu opraviš 

dva razreda. Najbolj uživa pri izbirnih predmetih in DDKE. 

 

Nenad Grm, 13. 9. 1993 

Na ZIK-ovi osnovni šoli za odrasle je opravil že 5., 6., in 7. razred.  

Trenutno obiskuje 8. razred, kjer mu je najljubši predmet postal 

DDKE.  Splošno vzdušje na šoli se mu zdi super, najbolj pa uživa med 

odmori. 

 

 

Udeleženci našega programa so prišli v Osnovno šolo za odrasle iz 

različnih razlogov, z različnimi cilji, različno stopnjo motivacije in 

različnim predznanjem. Razredne skupnosti so tako zelo 

heterogene, saj se z zgoraj naštetimi razlikami soočamo tudi z 

velikimi starostnimi razlikami med udeleženci. Vsi pa imajo skupen 

cilj in ta je uspešno zaključiti osnovnošolsko izobrazbo, ki je, kot se 

vsi strinjajo, odskočna deska na pot k poklicu. Učitelji se trudimo, 

da bi udeležencem poleg teoretičnega, formalnega znanja predali 

tudi marsikatero neformalno, praktično znanje. Trudimo se, da bi 

jih prav tako izobrazili na sporazumevalnem, osebnostnem in 

čustvenem področju, torej celostno, saj se, kot radi rečemo, učimo 

celo življenje. Pogoji za uspešnost učiteljev in udeležencev pa so 

vsekakor medsebojno spoštovanje, potrpežljivost in občutek 

varnosti. Okolje, v katerem delamo, je prav gotovo edinstveno in 

specifično, kot tudi vsak izmed naših udeležencev.  

– Gea Gregorič 

 



Intervju s Tajano 

Špundak Franko 

 

 

Tajana, lepo pozdravljeni. Predstavite 

se. 

Sem učiteljica matematike v Osnovni 

šoli za odrasle in predavateljica 

računalništva.  

 

Kaj je vaše delo tukaj? 

V osnovni šoli učim 8. in 9. razrede matematiko, prav tako pa vodim 

tečaje računalništva za zaposlene, brezposelne in upokojence. 

 

Koliko časa že delate tukaj? 

Na ZIKU sem zaposlena 2 leti. 

 

Glede na to da imate stresno službo, me zanima, kako preživljate 

prosti čas? 

Prosti čas preživljam z družino, v naravi ali doma. Veliko tudi berem 

leposlovje in strokovno literaturo. Obožujem znanstveno fantastiko, 

zato rada berem knjige in gledam filme na to tematiko. 

  



Intervju z učiteljico Sando 

Kostelac 

 

Sanda, pozdravljeni, predstavite se.  

Sem Sanda Kostelac, profesorica gospodinjstva 

in kemije.  

 

Kaj je vaše delo tukaj? 

Na ZIK-u sem zaposlena kot učiteljica kemije in naravoslovja. 

Sodelujem tudi pri drugih ZIK-ovih projektih, trenutno v programu 

Aktiviraj se v Novem mestu in Črnomlju, kjer vodim skupino 

brezposelnih oseb. 

 

Koliko časa ste že zaposleni tukaj? 

Na ZIK-u sem najprej 1 leto delala kot zunanja sodeloavka, saj sem 

takrat zaključevala študij. Od oktobra letos, pa sem tukaj redno 

zaposlena. 

 

Glede da imate stresno službo, me zanima, kako preživljate prosti 

čas? 

Ko imam prepolno glavo, se rada sproščam ob sprehodih v naravi, z 

energijo pa me napolni tudi družina in prijatelji. Prosti čas rada 

preživljam z družino in prijatelji, rada se sprehajam in hodim na izlete. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


