
TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 2022
9. maj - 12. junij 2022

Datum Ura Kraj izvedbe Ime aktivnosti Kratek opis aktivnosti (min 100 znakov) Podizvajalec

9. 5. 2022 9:00 - 10:30
Ljudska univerza ZIK 

Črnomelj Delavnica finančnega opismenjevanja
Delavnica finančnega opismenjevanja, poravnave obveznosti, varčevanja, e-
bančništvo, varnost na internetu za udeležence programov Socialne aktivacije. NLB

9. 5. 2022 9:00 Vrtec Črnomelj, enota Loka Telovadimo skupaj
Vrtčevske otroke bo obiskala Šola zdravja Kanižarica. Vsi skupaj bodo razgibali telo, 
sledilo bo druženje na vrtčevski zelenici. Vrtec Črnomelj, enota Loka

9. 5. 2022 11:00 - 12:30
Ljudska univerza ZIK 

Črnomelj Delavnica finančnega opismenjevanja
Delavnica finančnega opismenjevanja za udeležence programa Računalniška pismenost 
za odrasle: e-bančne storitve in varnost na internetu. NLB

10. 5. 2022
10:00 - 12:00
17:00 - 19:00

Ljudska univerza ZIK 
Črnomelj

Otvoritveni dogodek TVU 2022: Hojte k nam 
po znanje

Predstavitev novih prostorov Ljudske univerze Črnomelj in izobraževalnih 
programov, ki jih izvajamo. ZIK Črnomelj

10. 5. 2022 10:30 - 12:00
Ljudska univerza ZIK 

Črnomelj Delavnica izdelave rož iz krep papirja
Vabljeni na delavnico izdelave rož iz krep papirja v okviru dogodka Hojte k nam po 

znanje ZIK Črnomelj. Anica Jesih

10. 5. 2022 10:30 - 12:00
Ljudska univerza ZIK 

Črnomelj Delavnica izdelave lovilcev sanj
Vabljeni na delavnico izdelave lovilcev sanj v okviru dogodka Hojte k nam po znanje 

ZIK Črnomelj. Teja Vrankar

10. 5. 2022
10:30 - 12:00
17:00 - 19:00

Ljudska univerza ZIK 
Črnomelj Delavnica peke črnomaljskih prest

Vabljeni na delavnico peke črnomaljskih prest z Bernardo Kump. Delavnica bo potekala 
v okviru dogodka Hojte k nam po znanje. Medeni butik Bibi

10. 5. 2022 19.00 - 20.00 Društvo upokojencev Semič
Ustvarjalna delavnica vazice iz odpadnega 

materiala

Prijazno vabljeni, da se nam pridružite na ustvarjalni delavnici ZNAŠ, NAUČI DRUGEGA 
– SKUPAJ DO CILJA, ki bo potekala v torek, 10. 5. 2022, ob 19.00 v prostorih Društva 
upokojencev Semič. Delavnica bo potekala v okviru Tednov vseživljenjskega učenja. 
Na delavnici, ki je namenjena vsem generacijam, bomo izdelovali okrasne vazice iz 

odpadnega materiala. Material boste prejeli na delavnici. Svetovalno središče Pokolpje

10. 5. 2022 10:00 Kulturni dom Črnomelj Župančičeva frulica
Učenci 4., 5. in 6. razreda Osnovne šole Mirana Jarca Črnomelj bodo z deklamacijami 

sodelovali na predizboru Župančičeve frulice OŠ Mirana Jarca Črnomelj

10. 5. 2022 10:00 Hiša sadeži družbe Metlika Računalništvo za starejše
Vabljeni v Hišo sadeži družbe Metlika na računalniško delavnico za starejše z 

mentorico Minno Pečavar HSD Metlika

10. 5. 2022 19.00 - 20.00 Kulturni dom Črnomelj
Odprte vaje Folklorne skupine Lepa Anka 

Črnomelj
Predstavitev belokranjskih ljudskih plesov in delavnica za obiskovalce v sklopu priprav 

skupine na Jurjevanje 2022.
Folklorna skupina Lepa Anka 

Črnomelj

11. 5. 2022 10:00 - 12:00 Mestni trg Metlika Hoj, gremo na kavo Druženje prostovoljcev RK Metlika z oskrbovanci Doma starejših občanov Metlika.
Rdeči križ Slovenije - območno 

združenje Metlika

11. 5. 2022 9:00 - 12:00 Vinica - Žeželj Zdrav duh v zdravem telesu
Pohod na razgledno točko Žeželj za uporabnike Varstveno delovnega centra Črnomelj, 

enota Vinica in Črnomelj. VDC Črnomelj, enota Vinica

11. 5. 2022 17:00 - 19:00 HSD Črnomelj Hobotnice za nedonošenčke

Predstavili vam bomo prokejt Hobotnice za nedonošenčke. Naše prostovoljke že od 
septembra vsako sredo kvačkajo hobotnice za male borce. Izdelane hobotnice bomo 

podarili SB Novo mesto. HSD Črnomelj

12. 5. 2022 6:45 -  9.00 Adria Dom Dan za kakovost izobraževanja odraslih
Zaposleni ZIK-a si bodo pogledali način sprmljanja in razvoj akakovosti v podjetju 

Adria Dom, njihovo vitko podjetje in inovativni projekt. Adria Dom

12.5.2022 10:00 - 11:00 Ozara Črnomelj
Spoprijemanje s čustveno stisko v času 

negotovosti
Izobraževalno delavnico spoprijemanja s čustveno stisko v času negotovosti bo izvedla 

psihologinja dr.Tanja Ravnjak za člane društva Ozara. Ozara Slovenija, enota Črnomelj

12.5.2022 9:30-12:30 Metlika Pohod in obisk Galerije Kambič 
Pohod  z obiskom Galerije Kambič - ogled razstave Koupa-belokranjska dediščina na 

sodoben način, ki bo potekal pod strokovnim vodstvom

ŠENT - slovensko združenje za 
duševno zdravje, Dnevni center 

Metlika

12. 5. 2022 11:00 VDC Črnomelj Beremo skupaj - S teboj je lahko
Uporabniki Varstveno delovnega centra Črnomelj bodo brali in uprizorili knjigo S teboj 

je lahko učencem OŠ Mikle Šobar Nataše. VDC Črnomelj
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12. 5. 2022 17:30 - 19:00
Ljudska univerza ZIK 

Črnomelj Miselna telovadba

V programu miselna telovadba udeleženci spoznajo kako funkcionirajo človeški 
možgani in predvsem, kaj lahko sami storimo, da spodbudimo njihovo delovanje in tudi 
v zrelih letih ohranimo dober spomin, saj je znano, da spomin peša, če ga ne urimo.  

Spoznali bodo različne vaje za urjenje spomina, jih na zabaven način skupaj preizkusili 
v skupini, dobili bodo tudi koristna navodila in primere za 'domačo telovadbo oz. 

nevrobiko'.
Univerza za tretje življenjsko 

obdobje

12. 5. 2022 18:00
Kreativna hiša mladih (bivši 

hotel Lahinja) Literarni pogovor z Josipom Fabino
Literarni pogovor z Josipom Fabino je namenjen vsem ljubiteljem poezije. Gre za 

medgeneracijski dogodek. Knjižnica Črnomelj

13. 5. 2022 10:00 - 12:00 Kulturni dom Metlika Kviz mladi člani RK
Kviz za mlade člane Rdečega križa Slovenije 

iz prve pomoči, pravil ceste in zgodovine Rdečega križa.
Rdeči križ Slovenije - območno 

združenje Metlika

13. 5. 2022 10:00 Vrtec Črnomelj, enota Čardak Babica bere
Strokovni delavci so v svoje skupine povabili babice, ki bodo otrokom prebrale 

pravljico ali pripovedovale zgodbe. Vrtec Črnomelj, enota Čardak

13. 5. 2022 dopoldne Ljubljana Ekskurzija učencev gasilskega krožka

Učitelj in mentor gasilskega krožka Darjan Grudnik organizira v sodelovanju z OŠ Loka 
in Gasilsko zvezo Črnomelj strokovno ekskurzijo v Ljubljano. Učenci si bodo ogledali 
Gasilsko brigado Ljubljana, regijski center za obveščanje Ljubljana in Izobraževalni 

center za zaščito in reševanje Ig. OŠ Mirana Jarca Črnomelj

13. 5. 2022 16:00 Center za krepitev zdravja Prva pomoč pri otroku

Zdravstveni delavci Centra za krepitev zdravja ZD Črnomelj bodo strokovnim delavcem 
vrtca pokazali, kako ravnati v primeru zadušitve, čebeljega pika, opeklin. Seznanili se 

bodo s pravilno tehniko umetnega dihanja in masažo srca. Vrtec Črnomlej, enota Čardak

13. 5. 2022 18:00
Sejna soba Centra za krepitev 

zdravja Črnomelj
Delavnica temeljnih postopkov oživljanja 

(TPO) z uporabo AED
Delavnica TPO z uporabo AED je namenjena vsem, ki si želijo pridobiti ali osvežiti 

znanja o temeljnih postopkih oživljanja ter uporabo defibrilatorja.
Center za krepitev zdravja 

Črnomelj

13. 5. 2022 19.00-20.00 Kulturni center Semič
Predstavitev knjige Lidije Basarac: Med 

trohnobo in spomini
Predstavitev knjige kartkih belokranjskih zgodb Lidije Basarac. Dogodek bo v zgornji 

avli Kulturnega centra Semič. Krajevna knjižnica Semič

14. 5. 2022 19.00-20.00 Kulturni center Semič Regijsko srečanje odraslih FS
Predstavitev različnih folklornih plesov Dolenjske, Bele krajine in Posavja s poudarkom 

na kulturni dediščini. KC Semič
15. 5. 2022

16. 5. 2022 9:00 - 10:00
Ljudska univerza ZIK 

Črnomelj Delavnica finančnega opismenjevanja
Delavnica finančnega opismenjevanja za udeležence programa Univerze za tretje 

življenjsko obdobje: e-bančne storitve in varnost na internetu. NLB

16. 5. 2022 9:00 - 11:00
Ljudska univerza ZIK 

Črnomelj Delavnica o veganstvu in presni prehrani
Delavnica o veganstvu in presni prehrani za udeležence programa socialna aktivacija z 

ga. Suzano Plut. Suzana Plut

16. 5. 2022 16:00 Vrtec Čardak Telovadba - način življenja
Medgeneracijsko druženje na vrtčevskem igrišču in zelenici v enoti Čardak. Otroci 

starostne skupine 3 - 4 let in stari starši telovadijo s strokovno delavko Andrejo Janež.  Vrtec Črnomelj, enota Čardak

16. 5. 2022 16:00 Center za krepitev zdravja Delavnica Obvladovanje nespečnosti

Na delavnici se udeleženci seznanijo z motnjami spanja, pomembnostjo kvalitetnega 
spanca in posledicah pomanjkanja le-tega. Udeleženci spoznajo tudi tehnike, ki so jim 

lahko v pomoč pri obvladovanju nespečnosti: higieno spanja in druge kognitivno-
vedenjske tehnike, praktično pa bodo preizkusili tudi nekatere tehnike sproščanja. 

Obvezna predhodna prijava na simona.stirn@zik-crnomelj.si 
Center za krepitev zdravja 

Črnomelj

16. 5. 2022 17:00 Vrtec Čardak Telovadba - način življenja
Medgeneracijsko druženje na vrtčevskem igrišču in zelenici v enoti Čardak. Otroci 

starostne skupine 4 - 5 let in stari starši telovadijo s strokovno delavko Andrejo Janež.  Vrtec Črnomelj, enota Čardak

16. 5. 2022 17.00 - 18.00 OŠ Dragatuš
Odprte vaje Otroške folklorne skupine 

Dragatuš
Predstavitev delovanja otroške folklorne skupine v sklopu priprav na festival 

Jurjevanje 2022 Otroška folklorna skupina Dragatuš

17. 5. 2022 8:00 Posočje Ekskurzija devetošolcev v Posočje
Učenci 9. razreda Osnovne šole Mirana Jarca Črnomelj se bodo odpravili na ekskurzijo 

v Posočje. OŠ Mirana Jarca Črnomelj

17. 5. 2022 10:00 Kulturni dom Črnomelj Ogled filma Košarkar naj bo
Učenci 4., 5., in 6. razreda in zlati bralci si bodo v Kulturnem domu Črnomelj ogledali 
film Košarkar naj bo. Ogledu bo sledil pogovor s posateljem Primožem Suhadolčanom. OŠ Mirana Jarca Črnomelj
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17. 5. 2022 10:00 Hiša sadeži družbe Metlika Izmenjava rabljenih oblačil

V Hišo Sadeži Družbe Metlika vas vabimo na delavnico "Izmenjava rabljenih oblačil".
Če vam kakšen poseben kos garderobe manjka, ga pridite iskat, v kolikor vam kakšna 

oblačila delajo gužvo, pa jih prinesite k nam. Hiša sadeži družbe Metlika

17. 5. 2022 10:00 - 12:00 Hiša sadeži družbe Črnomelj Šiviljska reciklaža

Kdo danes nima oblačil, ki se nalagajo v omarah? Na delavnici recikliranja bomo stara 
oblačila, kot so srajce, majice, jeans... predelali v nove izvirne kose. Lepo vabljeni v 

HSD Črnomelj vsi, ki ste vešči šivanja ali to še niste. Hiša sadeži družbe Črnomelj

17. 5. 2022 17:00 - 19:00 Krajevna knjižnica Semič
Svetovalna točka Svetovalnega središča 

Pokolpje

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj vas vabi v Krajevno knjižnico Semič, kjer 
bo v okviru svetovalne točke Svetovalnega središča Pokolpje potekalo informiranje in 

svetovanje o možnostih izobraževanja tako za zaposlene kot brezposelne osebe in 
upokojence. V kolikor ste brezposelni, pa boste lahko pripravili svoj življenjepis in 

napisali vlogo za zaposlitev. Svetovalno središče Pokolpje

17. 5. 2022 17:00 Knjižnica Črnomelj Razstava Talenti

Vabljeni na otvoritev razstave Talenti - razstave mladih likovnikov v knjižnici ob 17. 
uri na vrtu pred knjižnico. Tokrat svoja dela razstavlja Žana Pinterič, dijakinja 3. 

letnika Gimnazije Novo mesto. 
V primeru slabega vremena bo dogodek v Kreativni hiši mladih (bivši Hotel Lahinja). Knjižnica Črnomelj

17. 5. 2022 18:00 - 20:00
Spominska hiša Otona 

Župančiča Vinica Trajnost je v ponovni uporabi

Vas zanima izdelava nakita? Vabljeni na delavnico izdelave nakita iz peres, ki bo v 
torek, 17. 5. 2022, ob 18. uri v Spominski hiši Otona Župančiča v Vinici. Z nami bo 
mentorica Teja Vrankar. Izdelajte si svoj lastni nakit, bodite ustvaralni in se nam 

pridružite.
RIC Bela krajina, ZIK - študijski 

krožek

17. 5. 2022 18: Društvo upokojencev Semič Pletenje košar

Vabljeni vsi, ki vas zanima, kako se pletejo košare. Med upokojenci imamo dva 
rokodelca, ki se s pletenjem košar ukvarjata že vrsto let. učita mlajše generacije in 

svoje izdelke razstavljata na različnih rokodelskih razstavah. Društvo upokojencev Semič

18. 5. 2022 9:00-10:30
Ljudska univerza ZIK 

Črnomelj Delavnica Uvod v čuječnost

Čuječnost, umetnost bivanja v sedanjem trenutku, prinaša številne prednosti, 
predvsem pa vrača moč vplivanja na naše mišljenje, počutje in vedenje. Udeleženci 

delavnice bodo spoznali osnove čuječnosti in na kakšne načine jo lahko vnesejo v svoj 
vsakdan, da postanejo bolj prisotni in zavestni akterji v svojem življenju. Obvezna 

predhodna prijava na simona.stirn@zik-crnomelj.si 
Center za krepitev zdravja 

Črnomelj

18. 5. 2022 10:00 - 12:00 Hiša sadeži družbe Črnomelj Kosilo iz divje rastočih rastlin
Vabljeni v Hišo sadeži družbe Črnomelj na delavnico priprave kosila iz divje rastočih 

rastlin z mentorico Alenko Kukman. Alenka Kukman

18. 5. 2022 10:00 - 12:00 Hiša sadeži družbe Metlika Izdelovanje voščilnic
V Hišo Sadeži družbe Metlika vas vabimo na delavnico izdelovanja voščilnic v 

sodelovanju s Šent Metlika. Hiša sadeži družbe Metlika

18. 5. 2022 10:00 - 12:00 Ljudska knjižnica Metlika
Svetovalna točka Svetovalnega središča 

Pokolpje

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj vas vabi v Ljudsko knjižnico Metlika, kjer 
bo v okviru svetovalne točke Svetovalnega središča Pokolpje potekalo informiranje in 

svetovanje o možnostih izobraževanja tako za zaposlene kot brezposelne osebe in 
upokojence. V kolikor ste brezposelni, pa boste lahko pripravili svoj življenjepis in 

napisali vlogo za zaposlitev. Svetovalno središče Pokolpje

18. 5. 2022 17:00 Hiša sadeži družbe Metlika Šahovska delavnica

V kolikor želite odigrati dobro partijo šaha, potem ste vabljeni v Hišo Sadeži Družbe 
Metlika. Z vami bo Gregor Skoliber. 

Delavnica se izvaja individualno ob predhodnem naročilu na telefonsko številko 070 
753 110 (Gregor) ali 051 785 217 (HSD). Hiša sadeži družbe Metlika

18. 5. 2022 19:30 Kulturni dom Črnomelj
Slovenska politika v pesmi in besedi: retorične 

vragolije Zdravka Zupančiča

Kako govorijo in nastopajo politiki? So dobri govorniki? Kje najdemo njihove napake? V 
predstavi nastopajoči razgali mračne skrivnosti javnega nastopanja v politiki. 

Izobraževalni dogodek je potresen z modrostjo antike in kratkimi video citati o vrlinah 
in hibah političnih zvezdnikov. Na koncu dogodka so bo dr. Zdravko Zupančič spopadel 
s pobudami, ki jih bo občinstvo med predstavo na različne načine pošiljalo v zbirko za 

razpravo in brez zadržkov delil svoje izkušnje s področja javnega govorjenja in 
nastopanja. Šola retorike Z&Z
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19. 5. 2022 10:00 - 12:00
Ljudska univerza ZIK 

Črnomelj Zasaditev in ureditev zeliščnega vrta Zikosad
Udeleženci programov socialne aktivacije ZIK Črnomelj bodo z zeliščarko Alenko 

Kukman uredili in dopolnili zeliščni vrt Zikosad. Hiša sadeži družbe Črnomelj

19. 5. 2022 10:00 OŠ Mirana Jarca Črnomelj Podelitev Bralne značke

Za učence, ki so uspešno opravili Bralno značko, bomo na šoli pripravili prireditev, na 
kateri jim bo pisateljica Nataša Konc Lorenzutti svečano podelila priznanja o uspešno 

opravljeni Bralni znački. OŠ Mirana Jarca Črnomelj
19. 5. 2022 10:00 Hiša sadeži družbe Metlika Mandale z Vesto Vanell Vabljeni v Hišo sadeži družbe Metlika na delavnico Mandale z Vesto Vanell. Vesta Vanell

19. 5. 2022 11:00 Balinišče na Majerju Tekmovanje v balinanju
Tekmovanje v balinanju med uporabniki Varstveno delovnega centra Črnomelj in 

učenci OŠ Milke Šobar Nataše. VDC Črnomelj 

19. 5. 2022 16:00 Hiša sadeži družbe Metlika Kreativna delavnica
V Hiši Sadeži družbe Metlika vas vabimo na kreativno delavnico. Izdelovali bomo 

priročne izdelke, s katerimi se bomo predstavili na Dnevu prostovoljstva v Ljubljani. Hiša sadeži družbe Metlika

19. 5. 2022 17:30 - 19:00
Ljudska univerza ZIK 

Črnomelj Miselna telovadba

V programu miselna telovadba udeleženci spoznajo kako funkcionirajo človeški 
možgani in predvsem, kaj lahko sami storimo, da spodbudimo njihovo delovanje in tudi 
v zrelih letih ohranimo dober spomin, saj je znano, da spomin peša, če ga ne urimo.  

Spoznali bodo različne vaje za urjenje spomina, jih na zabaven način skupaj preizkusili 
v skupini, dobili bodo tudi koristna navodila in primere za 'domačo telovadbo oz. 

nevrobiko'.
Univerza za tretje življenjsko 

obdobje

19. 5. 2022 18:00 - 21:00 Hiša sadeži družbe Črnomelj Šahovska delavnica
Vabljeni na igro šaha v Hišo Sadeži družbe Črnomelj. Vabljeni vsi, začetniki, ljubitelji 

šaha in poznavalci. HSD Črnomelj

19. 5. 2022 19.00-20.00 Kulturni center Semič Belokranjske podobe, otvoritev razstave

Prijazno vabljeni na otvoritev slikarske razstave Zveze paraplegikov Slovenije z 
belokranjskimi podobami. Razstavo bo odprl predsednik Zveze paraplegikov Slovenije, 

g. Dane Kastelic, program pa bodo popestrili učenci 5. razreda OŠ Belokranjskega 
odreda Semič. Razstava bo na ogled do 14. junija 2022. Zveza paraplegikov Slovenije

20.5.2022 10:00 Hiša sadeži družbe Metlika Veganska kulinarika z Vesno Dupor

Hiša sadeži družbe Metlika vas vabi na kuharsko delavnico Veganska kulinarika z Vesno 
Dupor. Vabljeni na slastne brezmesne dobrote in ideje za živalim in zdravju prijazno 

hrano. Hiša sadeži družbe Metlika

20. 5. 2022 11:00 - 12:00 VDC Črnomelj, enota Vinica Življenje nekoč in danes
Uporabniki Varstveno delovnega centra Črnomelj, enota Vinica se bodo na okrogli mizi 

pogovarjali o življenju nekoč in danes. VDC Črnomelj, enota Vinica

20. 5. 2022 16:00 Hiša sadeži družbe Metlika Družabne igre
V Hiši sadeži družbe Metlika se radi družimo ob igrah, kot je monopoli, človek ne jezi 

se in karte. Če želite prijetno popoldne, se nam pridružite. Hiša sadeži družbe Metlika

20. 5. 2022 17.00-22.00 Hiša dobrot Metlika
Delavnica peke belokranjske pogače, razstava 

Hrana in vino V času Vinske vigredi delavnica peke belokranjske pogače in razstava Hrana in vino Društvo kmečkih žena Metlika

21. 5. 2022 9:00 Gasilski dom Semič Kolesarsko potepanje
Društvo upokojencev Semič vabi na medgeneracijsko kolesarsko potepanje po Občini 

Semič. Zberemo se ob 9. uri pri gasilskem domu Semič. Društvo upokojencev Semič

21. 5. 2022 12.00-22.00 Hiša dobrot Metlika
Delavnica peke belokranjske pogače, razstava 

Hrana in vino V času Vinske vigredi delavnica peke belokranjske pogače in razstava Hrana in vino Društvo kmečkih žena Metlika
22. 5. 2022

23. 5. 2022 9:00 Obrh pri Podturnu Ogled destilarne in čokoladnice Berryshka
Udeleženke programa Aktiviraj se v Novem mestu in Črnomlju si bodo ogledale 

destilarno in čokoladnico Berryshka v Obrhu pri Podturnu.
Aktiviraj se v Novem mestu in 

Črnomlju

23. 5. 2022 18.00-19.00 Ljudska knjižnica Metlika Bralni klub za odrasle

Skupina odraslih bralcev se srečuje enkrat mesečno in si z branjem širi svoje obzorje. 
Skupaj se odločijo za knjigo, ki jo bodo do naslednjič prebrali, na srečanju pa se 

pogovarjajo o prebranem, debatirajo, delijo mnenja in svoje misli. Tokrat bo beseda 
tekla o knjigi z naslovom Stara mama v koprivah. Ljudska knjižnica Metlika

24. 5. 2022 10:00 Hiša sadeži družbe Metlika Računalništvo za starejše
Vabljeni v Hišo sadeži družbe Metlika na računalniško delavnico za starejše z 

mentorico Minno Pečavar HSD Metlika
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24. 5. 2022 10:00 - 12:00 Hiša sadeži družbe Črnomelj Šiviljska reciklaža

Kdo danes nima oblačil, ki se nalagajo v omarah? Na delavnici recikliranja bomo stara 
oblačila, kot so srajce, majice, jeans... predelali v nove izvirne kose. Lepo vabljeni v 

HSD Črnomelj vsi, ki ste vešči šivanja ali to še niste. Hiša sadeži družbe Črnomelj

24. 5. 2022 18:00
Ljudska univerza ZIK 

Črnomelj
Kamišibaj gledališče– zgodbe med sliko in 

besedo
Strokovni sodelavci programa Osnovna šola za odrasle se bodo poučili o možnostih 

uporabe papirnatega gledališča v pedagoškem delu. Osnovna šola za odrasle

25. 5. 2022
9:00 - 13:00
17:00 - 19:00 Kulturni dom Črnomelj Parada učenja - dan učečih se skupnosti

Parada učenja 2022 z imenom Poklicijada - promocija poklicev na interaktiven način. S 
Poklicijado želimo predstaviti udeležencem različne poklice, ki jih na trgu dela 

primanjkuje ter jih na zanimiv način informirati in spodbuditi k spoznavanju možnosti 
in priložnosti v lokalnem okolju, raziskovanju trga dela ter sprejemanju odločitev o 

karieri in nadaljnji izobraževalni poti. 
Parada učenja 2022 bo potekala v dopoldanskem in popoldanskem delu. Dopoldanski 
del bo namenjen predstavitvi poklicev, popoldanski del pa je namenjen kulturnemu 

programu, gledališki predstavi za otroke in ustvarjalnim delavnicam. ZIK Črnomelj

25. 5. 2022 9:00 - 13:00 Kulturni dom Črnomelj Predstavitev poklica - digitalni marketing Osnovnošolci bodo v okviru Parade učenja spoznali poklic digitalnega marketinga.

RTM svetovanje in storitve, Darjan 
Zlobec; Podjetniški inkubator; 

Starkmat agencija
25. 5. 2022 9:00 - 13:00 Kulturni dom Črnomelj Predstavitev poklica - bančnik Osnovnošolci bodo v okviru Parade učenja spoznali poklic bančnika. Sabina Pucelj
25. 5. 2022 9:00 - 13:00 Kulturni dom Črnomelj Predstavitev poklica - oblikovalec kovin Osnovnošolci bodo v okviru Parade učenja spoznali poklic oblikovalca kovin. Srednja šola Črnomelj
25. 5. 2022 9:00 - 13:00 Kulturni dom Črnomelj Predstavitev poklica - natakar Osnovnošolci bodo v okviru Parade učenja spoznali poklic natakarja. Alen Šišić s.p.
25. 5. 2022 9:00 - 13:00 Kulturni dom Črnomelj Predstavitev poklica - gradbeni poklici Osnovnošolci bodo v okviru Parade učenja spoznali gradbene poklice. Šolski center Novo mesto
25. 5. 2022 9:00 - 13:00 Kulturni dom Črnomelj Predstavitev poklica - vojak Osnovnošolci bodo v okviru Parade učenja spoznali poklic vojaka. Vojašnica Franca Uršiča Novo mesto
25. 5. 2022 9:00 - 13:00 Kulturni dom Črnomelj Predstavitev poklica - policist Osnovnošolci bodo v okviru Parade učenja spoznali poklic policista. Policijska postaja Črnomelj

25. 5. 2022 9:00 - 13:00 Kulturni dom Črnomelj Predstavitev poklica - gasilec Osnovnošolci bodo v okviru Parade učenja spoznali poklic gasilca.
Prostovoljno gasilsko društvo 

Črnomelj

25. 5. 2022 9:00 - 13:00 Kulturni dom Črnomelj Predstavitev poklica - medicinska sestra Osnovnošolci bodo v okviru Parade učenja spoznali poklic medicinske sestre.
Anita Zajec Kambič, Center za 

krepitev zdravja Črnomelj

25. 5. 2022 9:00 - 13:00 Kulturni dom Črnomelj Predstavitev poklica - zeliščar Osnovnošolci bodo v okviru Parade učenja spoznali poklic zeliščarja.
Vesna Műller (Bee Queen) in Silvija 

Špehar s.p.
25. 5. 2022 9:00 - 13:00 Kulturni dom Črnomelj Predstavitev poklica - predelovalec sadja Osnovnošolci bodo v okviru Parade učenja spoznali poklic predelovalca sadja. Zvonko Žagar s.p.
25. 5. 2022 9:00 - 13:00 Kulturni dom Črnomelj Predstavitev poklica - Turistični vodnik Osnovnošolci bodo v okviru Parade učenja spoznali poklic turističnega vodnika. RIC Bela krajina
25. 5. 2022 9:00 - 13:00 Kulturni dom Črnomelj Predstavitev poklica - mesar Osnovnošolci bodo v okviru Parade učenja spoznali poklic mesarja. Andrej Skukan s.p., Mesarstvo Pepe

25. 5. 2022 9:00 - 13:00 Kongresni trg, Ljubljana Nastop folklorne skupine 

Učenci folklornega krožka bodo nastopili na mednarodnem festivalu Igraj se z mano. 
Festival se bo odvijal na Kongresnem trgu v Ljubljani in združeval glasbene, plesne in 

gledališke nastope, obkrožen pa bo s številnimi inovativnimi delavnicami in 
inovacijskimi kotički. OŠ Mirana Jarca Črnomelj

25. 5. 2022 10:00 Hiša sadeži družbe Metlika Delavnica peke piškotov
Hiša sadeži družbe Metlika vas vabi na delavnico peke piškotov. Spekli bomo slastne 

domače piškote, s katerimi se bomo posladkali ob kavi in čaju. HSD Metlika
25. 5. 2022 17:00 Kulturni dom Črnomelj Gledališka predstava za otroke Gledališka predstava za otroke Kaj bom, ko bom velik? v izvedbi Gledališča Smejček Gledališče Smejček

25. 5. 2022 17:00 Hiša sadeži družbe Metlika Šahovska delavnica

V kolikor želite odigrati dobro partijo šaha, potem ste vabljeni v Hišo Sadeži Družbe 
Metlika. Z vami bo Gregor Skoliber. 

Delavnica se izvaja individualno ob predhodnem naročilu na telefonsko številko 070 
753 110 (Gregor) ali 051 785 217 (HSD). Hiša sadeži družbe Metlika

25. 5. 2022 17:45
Medgeneracijski vrt za KD 

Črnomelj Športno rekreativna delavnica
Anže Weiss bo prek športno rekreativne delavnice za otroke predstavil poklic 

športnika. Anže Weiss
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25. 5. 2022 17:45
Medgeneracijski vrt za KD 

Črnomelj Kreativna delavnica Miha Henigsman bo prek kreativne delavnice za otroke predstavil poklic umetnika. Miha Henigsman

25. 5. 2022 17:45
Medgeneracijski vrt za KD 

Črnomelj Kulinarična delavnica
Kulinarična delavnica za otroke z Alenko Kukman. Pripravili boste domačo nutello in 

skutin zeliščni namaz. Alenka Kukman

26. 5. 2022 10:00 OŠ Mirana Jarca Črnomelj Zborovski BUM

Učenci otroškega in mladinskega pevskega zbora se bodo udeležili Zborovskega BUM-a, 
ki bo potekal na igrišču za telovadnico OŠ Mirana Jarca Črnomelj. Na njem se bodo 

predstavili različni pevski zbori iz različnih belokranjskih osnovnih šol in skupaj zapeli 
deset pesmi.

OŠ Mirana Jarca Črnomelj in JSKD 
Črnomelj

26. 5. 2022 10:00 Mercator center Medvode Turizmu pomaga lastna glava

Učenci turističnega krožka se bodo udeležili zaključne turistične tržnice v okviru 
tekmovanja turizmu pomaga lastna glava, ki bo potekala v Mercator centru v 

Medvodah. Nanjo so se uvrstile šole, ki so na regijskem tekmovanju osvojile zlato 
priznanje. OŠ Mirana Jarca Črnomelj

26. 5. 2022 17:30 - 19:00
Ljudska univerza ZIK 

Črnomelj Miselna telovadba

V programu miselna telovadba udeleženci spoznajo kako funkcionirajo človeški 
možgani in predvsem, kaj lahko sami storimo, da spodbudimo njihovo delovanje in tudi 

v zrelih letih ohranimo dober spomin, saj je znano, da spomin peša, če ga ne urimo. 
Spoznali bodo različne vaje za urjenje spomina, jih na zabaven način skupaj preizkusili 

v skupini, dobili bodo tudi koristna navodila in primere za 'domačo telovadbo oz. 
nevrobiko'.

Univerza za tretje življenjsko 
obdobje

26. 5. 2022 18:00 - 21:00 Hiša sadeži družbe Črnomelj Šahovska delavnica
Vabljeni na igro šaha v Hišo Sadeži družbe Črnomelj. Vabljeni vsi, začetniki, ljubitelji 

šaha in poznavalci. HSD Črnomelj

26. 5. 2022 20.00 Kulturni dom Metlika Žganjekuha v Slamni vasi

Kako je običaj žganjekuhe potekal v Slamni vasi, si lahko ogledate v filmu Kulturnega 
društva "Vezilo".Gre za šesti igrani film Kulturnega društva. Idejni vodja, avtor, 

scenarist in snemalec je Janez Pezdirec - Šokleč iz Slamne vasi.
Ljudska knjižnica Metlika in JSKD 

OI-Metlika

27. 5. 2022 8:00 Gorenjska Ekskurzija šestošolcev na Gorenjsko
Učenci 6. razreda Osnovne šole Mirana Jarca Črnomelj se bodo odpravili na ekskurzijo 

na Gorenjsko. OŠ Mirana Jarca Črnomelj

27. 5. 2022 10:00
Dom starejših občanov 

Črnomelj Pojemo in plešemo
Otroci iz vrtca bodo s svojim obiskom razveselili oskrbovance Doma starejših občanov 

Črnomelj. Skupaj bodo zapeli in zaplesali na ploščadi pred domom. Vrtec Črnomelj, enota Čardak

27. 5. 2022 10:00 - 12:00 Hiša sadeži družbe Črnomelj Delavnica izdelave zeliščnih sirupov
Vabimo vas na delavnico izdelave zeliščnih sirupov. Delavnico bo vodil Marko Veselič, 

prostovoljec Hiše sadeži družbe Črnomelj. HSD Črnomelj

27. 5. 2022 15:30 - 18:30 Stadion Loka Črnomelj Ali sem fit - test hoje na 2 km

Želite izvedeti, ali ste fit? Vabimo vas na Test hoje na 2 km v petek, 27. maja 2022 
med 15.30 in 18.30 uro. Na podlagi rezultatov bomo izračunali vaš indeks telesne 

zmogljivosti. Testiranje bo potekalo na Stadionu Loka Črnomelj. Vabljeni!
Center za krepitev zdravja 

Črnomelj

27. 5. 2022 16:00 Hiša sadeži družbe Metlika Družabne igre
V Hiši sadeži družbe Metlika se radi družimo ob igrah, kot je monopoli, človek ne jezi 

se in karte. Če želite prijetno popoldne, se nam pridružite. Hiša sadeži družbe Metlika

27. 5. 2022 19:00 - 20:30 Muzejska hiša Semič
Predstavitev knjige Divje rastoče orhideje Bele 

krajine v naravi in na vezeninah

Na dogodku bo avtor knjige Jernej Kavšek predstavil knjigo Divje rastoče orhideje Bele 
krajina v naravi in na vezeninah. Članice študijskega krožka bodo pripravile razstavo 

vezenin z motivi divje rastočih orhidej. Kulturni center Semič

28. 5. 2022 20.00-21-30 Kulturni center Semič Apotropeja

Z letošnjo plesno-glasbeno predstavo bo skupina publiki postregla z različnimi 
koreografijami z območja slovenskega etničnega ozemlja ter z raznolikostjo glasbenih 
priredb, kostumov in plesnih rešitev gotovo navdušila prav vsakega gledalca. Predstava 
Apotropeja bo na odru povezala skoraj sto članov različnih generacij pevcev in 
plesalcev Folklorne skupine Tine Rožanc ter njihov raznolike glasbene zasedbe FS ŽKUD Tine Rožanc

28. 5. 2022 9.00-12.30 Športna dvorana SŠ Črnomelj Simon Party Praznovanje ob obletnici društva, brezplačne predstavitvene vadbe RC Simon

29. 5. 2022 18:00 - 21:00
Festival alpskega cvetja 

Bovec
Predstavitev knjige Divje rastoče orhideje bele 

krajine v naravi in na vezeninah

Na dogodku bo avtor knjige Jernej Kavšek predstavil knjigo Divje rastoče orhideje Bele 
krajina v naravi in na vezeninah. Članice študijskega krožka bodo pripravile razstavo 

vezenin z motivi divje rastočih orhidej.
ZIK študijski krožek Orhideje in 

vezenine
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30. 5. 2022 10:30 - 12:00
Ljudska univerza ZIK 

Črnomelj Predavanje o različnih oblikah zasvojenosti

Vabimo vas na predavanje g. Tonija Kočevarja iz društva Srečanje o različnih oblikah 
zasvojenosti in predstavitev Svetovalnice Srečanje.

Svetovalnica srečanje deluje v Črnomlju z namenom, da vam ob soočanju z različnimi 
težavami sodobnega življenja prisluhnejo v vašem lokalnem okolju - to je blizu doma. 
Svetujejo s področij različnih zasvojenosti, partnerskih in družinskih odnosov, vzgojnih 

težav ter najrazličnejših duševnih stisk. Društvo Srečanje

30. 5. 2022 12:00
Ljudska univerza ZIK 

Črnomelj Ocenite svoje spretnosti z vprašalnikom SVOS

Udeleženci programov socialne aktivacije bodo s pomočjo vprašalnika SVOS (Spletni 
vprašalnik za ocenjevanje spretnosti) ocenili svoje spretnosti. Svetovalka Svetovalnega 

središča Pokolpje jim bo nato individualno interpretirala rezultate vprašalnika. Svetovalno središče Pokolpje

30. 5. 2022 18.00 - 19.30 Ljudska univerza ZIK Dan za kakovost izobraževanja odraslih
Na srečanju Komisije za kakovost ZIK bo potekal pogovor o opravljenih aktivnostih na 

področju spremljanja in razvoja kakovosti ter o načrtu izvedbe samoevalvacije. ZIK Črnomelj

30. 5. 2022 19:00 - 20:00 Ljudska univerza ZIK
Medgeneracijska glasbeno-ustvarjalna 

delavnica

Vabimo vas na medgeneracijsko glasbeno-ustvarjalno delavnico na Ljudsko univerzo, 
ZIK Črnomelj. Starši, pripeljite svoje otroke, dedki in babice pa vnučke. Veselo in 

ustvarjalno bo. Svetovalno središče Pokolpje

31. 5. 2022 7:30
Medgeneracijski vrt za 

Kulturnim domom Telovadba s Šolo zdravja
Jutranja telovadba na prostem s Šolo zdravja na Medgeneracijskem vrtu za Kulturnim 

domom Črnomelj. Z vadbo "1000 gibov" bomo krepili telo in duha. Šola zdravlja Črnomelj

31. 5. 2022 9:00 Avtobusna postaja Metlika Sprehod okoli Metlike

Če si želite družbe in sprehoda v prekrasno naravo naše lepe pomladne Metlike, ste 
vabljeni s Hišo sadeži družbe Metlika in Stanislavo Rozalijo Bajuk, da se skupaj 
sprehodimo okoli Metlike. Dobimo se ob 9. uri pred avtobusno postajo Metlika. HSD Metlika

31. 5. 2022 10:00 - 12:00 Hiša sadeži družbe Črnomelj Šiviljska reciklaža

Kdo danes nima oblačil, ki se nalagajo v omarah? Na delavnici recikliranja bomo stara 
oblačila, kot so srajce, majice, jeans... predelali v nove izvirne kose. Lepo vabljeni v 

HSD Črnomelj vsi, ki ste vešči šivanja ali to še niste. Hiša sadeži družbe Črnomelj

31. 5. 2022 14:00 Osnovna šola Metlika Ocenite svoje spretnosti z vprašalnikom SVOS

Člani Društva upokojencev Metlika bodo s pomočjo vprašalnika SVOS (Spletni vprašalnik 
za ocenjevanje spretnosti) ocenili svoje spretnosti. Svetovalka Svetovalnega središča 

Pokolpje jim bo nato individualno interpretirala rezultate vprašalnika. Svetovalno središče Pokolpje

31. 5. 2022 18.00 Kulturni dom Črnomelj Malo drugačna žaba: gledališka premiera
Uprizoritev gledališke predstave z lokalno tematiko v izvedbi otrok iz Vrtca Otona 

Župančiča Črnomelj, ki deluje v sklopu ZIK Črnomelj. ZIK Črnomelj

1. 6. 2022 10:00 Vrtec Črnomelj, enota Čardak Zaplešimo skupaj
Otroci in zaposleni zaplešejo skupaj s Folklorno skupino Lepa Anka. Otroci bodo prek 

medgeneracijskega povezovanja spoznavali ljudske plese in pesmi. Vrtec Črnomelj, enota Čardak

1. 6. 2022 10:00 - 12:00 CSD Metlika
Svetovalna točka Svetovalnega središča 

Pokolpje

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj vas vabi v CSD Metlika, kjer bo v okviru 
svetovalne točke Svetovalnega središča Pokolpje potekalo informiranje in svetovanje o 

možnostih izobraževanja tako za zaposlene kot brezposelne osebe in upokojence. V 
kolikor ste brezposelni, pa boste lahko pripravili svoj življenjepis in napisali vlogo za 

zaposlitev. Svetovalno središče Pokolpje

1. 6. 2022 11:00
Vrt pri bivalni enoti VDC 

Črnomelj Spoznajmo Martina Krpana
Uporabniki Varstveno delovnega centra Črnomelj, skupina Lunca, bodo ob zgodbi in 

zabavnem preverjanju znanja spoznali Martina Krpana. VDC Črnomelj

1.6.2022 17:00 - 18:30 Kulturni dom Dragatuš Divja zelišča v naravi 
Vabimo vas na delavnico Divja zelišča v naravi – nabiranje zelišč v okolici Dragatuša. 

Zbirno mesto je pred Kulturnim domom Dragatuš. Svetovalno središče Pokolpje

2. 6. 2022 9:00 Srednja šola Črnomelj Ocenite svoje spretnosti z vprašalnikom SVOS

Dijaki Srednje šole Črnomelj bodo s pomočjo vprašalnika SVOS (Spletni vprašalnik za 
ocenjevanje spretnosti) ocenili svoje spretnosti. Svetovalka Svetovalnega središča 

Pokolpje jim bo nato individualno interpretirala rezultate vprašalnika. Svetovalno središče Pokolpje

2. 6. 2022 11:00 - 12:00 VDC Črnomelj, enota Vinica Zgodbe iz podstrešja
Uporabniki Varstveno delovnega centra Črnomelj, enota Vinica si bodo ogledali muzej 

rokodelke Ivanke Sajovic iz Drenovca pri Vinici. VDC Črnomelj, enota Vinica

3. 6. 2022 8:00 Notranjska Ekskurzija sedmošolcev na Notranjsko
Učenci 7. razreda Osnovne šole Mirana Jarca Črnomelj se bodo odpravili na ekskurzijo 
na Notranjsko. OŠ Mirana Jarca Črnomelj



TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 2022
9. maj - 12. junij 2022

Datum Ura Kraj izvedbe Ime aktivnosti Kratek opis aktivnosti (min 100 znakov) Podizvajalec

3. 6. 2022 8:00 Primorska Ekskurzija osmošolcev na Primorsko
Učenci 8. razreda Osnovne šole Mirana Jarca Črnomelj se bodo odpravili na ekskurzijo 
na Primorsko. OŠ Mirana Jarca Črnomelj

3. 6. 2022 17.00-19.00 Kulturni center Semič Predavanje o cepljenju
Vabljeni na predavanje o aktualni temi o cepljenju. Z vami bodo člani Društva za 
biološko in dinamično gospodarjenje LAN Bela krajina in predavateljica Karin Rižner. Društvo LAN

3. 6. 2022 20.30 - 22.00 OŠ Dragatuš Odprte vaje Folklorne skupine Dragatuš

Predstavitev delovanja skupine v sklopu priprav na festival Jurjevanje 2022. Izvedba 
krajše animacijske delavnice belokranjskih ljudskih pesmi in plesov za zunanje 
obiskovalce. Folkorna skupina Dragatuš

4. 6. 2022
5. 6. 2022

6. 6. 2022 7:00 - 13:00 Gasilski dom Metlika Krvodajalska akcija
RK Slovenije - območno združenje Metlika vabi na redno krvodajalsko akcijo, ki v 

Gasilskem domu Metlika. Dajte majhen del sebe za dobro drugega.
Rdeči križ Slovenije - območno 

združenje Metlika

6. 6. 2022 17:00 - 19:00
Medgeneracijski vrt za KD 

Črnomelj Izmenjevalnica oblačil

Se vam nabira prah na oblačilih, ki jih že leta niste vzeli iz omare in ne veste, kaj bi z 
njimi? 

Prinesite jih na izmenjevalnico oblačil, kjer bodo hitro našla novega lastnika, vi pa 
boste svojo garderobo posodobili z modnimi kosi, ki jih bodo prinesli drugi obiskovalci. Program socialne aktivacije MOST

7. 6. 2022 9:00 - 11:00 Okolica Črnomlja Sprehod po okolici Črnomlja
Vabimo vas na sprehod po okolici Črnomlja, da razgibamo telo in razbistrimo um. 

Odhod izpred HSD Črnomelj ob 9.00. Hiša sadeži družbe Črnomelj

7. 6. 2022 10:00 - 11:00
Ljudska univerza ZIK 

Črnomelj
Namestitev atlasa, prvega vratnega vretenca 

po metodi HumanUP
Vabimo vas na predavanje o atlasu, prvem vretencu, in njegovem pomenu za naše 

zdravje in življenje. Če želite storit nekaj dobrega za svoje zdravje, se nam pridružite. 
Združenje za boljše življenje 

HumanUP

7. 6. 2022 10:00 - 12:00 Hiša sadeži družbe Črnomelj Šiviljska reciklaža

Kdo danes nima oblačil, ki se nalagajo v omarah? Na delavnici recikliranja bomo stara 
oblačila, kot so srajce, majice, jeans... predelali v nove izvirne kose. Lepo vabljeni v 

HSD Črnomelj vsi, ki ste vešči šivanja ali to še niste. Hiša sadeži družbe Črnomelj

7. 6. 2022 10:00 Hiša sadeži družbe Metlika Računalništvo za starejše
Vabljeni v Hišo sadeži družbe Metlika na računalniško delavnico za starejše z 

mentorico Minno Pečavar HSD Metlika

7. 6. 2022 10:00 Kulturni dom Črnomelj Ogled filma Snežni leopard
Ogled filma Snežni leopard je namenjen udeležencem programa Osnovna šola za 

odrasle ZIK Črnomelj. Osnovna šola za odrasle

8. 6. 2022 9:00 - 10:30
Ljudska univerza ZIK 

Črnomelj
Delavnica: Kako v procesu staranja ohraniti 

moč?

S starostjo upada mišična masa, kar lahko oteži kvaliteto življenja. V delavnici se 
bomo naučili, kako v vsakdan vključiti gibanje in primerno prehrano, da bomo v 

starosti ostali v kondiciji ter izboljšali svoje zdravje. Svojo moč boste lahko preizkusili 
tudi s stiskom pesti.

Center za krepitev zdravja 
Črnomelj

8. 6. 2022 10:00
Prostori Društva upokojencev 

Semič Beremo skupaj

Ob dnevu Primoža Trubarja pripravljamo dogodek Beremo skupaj, kjer se bomo 
medgeneracijsko povezali PZDU Dolenjske in Bele krajine ter osnovnošolci OŠ 

Belokranjskega odreda Semič. V uvodnem delo bomo predstavili Primoža Trubarja in 
njegovo delo, sledil bo zabaven kviz. Predstavili bomo knjigo Neverjetnice, člani pa 

bodo brali ali recitirali svoja literarna dela. Društvo upokojencev Semič

8. 6. 2022 17:00 Hiša sadeži družbe Metlika Šahovska delavnica

V kolikor želite odigrati dobro partijo šaha, potem ste vabljeni v Hišo Sadeži Družbe 
Metlika. Z vami bo Gregor Skoliber. 

Delavnica se izvaja individualno ob predhodnem naročilu na telefonsko številko 070 
753 110 (Gregor) ali 051 785 217 (HSD). Hiša sadeži družbe Metlika

9. 6. 2022 9:00 - 10:30
Sejna soba Centra za krepitev 

zdravja Črnomelj

Individualni posvet: meritve krvnega sladkorja 
(na tešče), krvnega tlaka, analiza sestave 

telesne mase (TANITA)

S pomočjo rezultatov meritev bodo strokovnjaki iz CKZ svetovali o krepitvi zdravja in 
zdravem življenjskem slogu v vseh starostnih obdobij.

Obvezna prijava na tel. št. 07 30 61 723 oz. 07 30 61 755 ali po e-pošti ckz@zd-
crnomelj.si. 

Center za krepitev zdravja 
Črnomelj

9. 6. 2022 10:00 Hiša sadeži družbe Metlika Mandale z Vesto Vanell Vabljeni v Hišo sadeži družbe Metlika na delavnico Mandale z Vesto Vanell. Vesta Vanell



TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 2022
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9. 6. 2022 16:00 Hiša sadeži družbe Metlika Izdelovanje čestitk
Hiša sadeži družbe Metlika vas vabi na delavnico, kjer bomo s tehniko odtisov 

izdelovali voščilnice. Hiša sadeži družbe Metlika

9. 6. 2022 17:00
Ljudska univerza ZIK 

Črnomelj Likovna raziskovanja skozi kolaž
Delavnica kolaža je namenjen udeležencem programa Osnovna šola za odrasle ZIK 

Črnomelj. Osnovna šola za odrasle

9. 6. 2022 18:00 - 21:00 Hiša sadeži družbe Črnomelj Šahovska delavnica
Vabljeni na igro šaha v Hišo Sadeži družbe Črnomelj. Vabljeni vsi, začetniki, ljubitelji 

šaha in poznavalci. Hiša sadeži družbe Črnomelj

10. 6. 2022 10:00 Vrtec Črnomelj, enota Majer Pravljična ura s knjižničarko
Najmlajši otroci Vrtca Črnomelj, enota Majer se bodo seznanili z otroško literaturo in 

spoznali knjižničarko Bredo. Vrtec Črnomelj, enota Majer

10. 6. 2022 10:00 - 12:00 Hiša sadeži družbe Črnomelj Ustvarjalna delavnica
Vabljeni v Hišo sadeži družbe Črnomelj na ustvarjalno delavnico. Pripravljali bomo 

izdelke za poletni tabor. Hiša sadeži družbe Črnomelj

10. 6. 2022 16:00 Hiša sadeži družbe Metlika Družabne igre
V Hiši sadeži družbe Metlika se radi družimo ob igrah, kot je monopoli, človek ne jezi 

se in karte. Če želite prijetno popoldne, se nam pridružite. Hiša sadeži družbe Metlika

11. 6. 2022 18:00 Kulturni dom Črnomelj Zaključna prireditev 32. Župančičeve frulice
Zaključna prireditev tekmovanja osnovnošolskih deklamatorjev in pesnikov ter 

srednješolskih pripovedovalcev in pesnikov. ZIK Črnomelj

12. 6. 2022 18:00 Krajinski park Lahinja Sprehodimo se po domačih logih

Pohod zaposlenih Vrtca Črnomelj po Krajinskem parku Lahinja. 
Krajinski park Lahinja se nahaja v osrčju Bele krajine in obsega območje naravne in 
kulturne dediščine zgornjega toka Lahinje. V parku je prevladujoči naravni element 

voda v različnih pojavnih oblikah, ki je oblikovala številne naravne pojave in rastlinske 
ter živalske vrste. Vrtec Črnomelj


