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20. 9. 2022
17.00

Jaz in očka tečeva
Pridi na že sedmi tradicionalni tek z očkom (ali dedkom) in si priteci svojo 
medaljo. Sodelujejo otroci v starosti od 3 do 6 let. 
Obvezne prijave: Enota vrtec Sonček Semič, OŠ Belokranjskega odreda 
Semič ali TIC Semič, tel. 040/ 625 148, e-mail: tic@kc-semic.si

zelenica pri 
Kulturnem 

centru Semič

Enota vrtec 
Sonček Semič

21. 9. 2022
15.30 – 
18.30

Preizkus hoje na 2 km - delavnica Ali sem fit?
Pod strokovnim vodstvom Centra za krepitev zdravja BK boste opravili preizkus 
hoje na 2 km po delu Kraške učne poti od Lebice do Krupe. Glede na vaše 
rezultate boste pridobili nasvete strokovnjaka o ustrezni telesni dejavnosti. 
Delavnica je namenjena starejšim od 18 let. 

pri cerkvi sv. 
Mihaela na Trati 

pri Semiču

Center za krepitev 
zdravja Bela krajina

26. 9. – 21. 
10. 2022

Beli zajček
Otroci bodo očistili kožušček zajčku, tako da bodo peš prehodili vsaj del poti do 
vrtca. Za vsak tak prihod bodo otroci z belo nalepko prelepili umazan zajčkov 
trebušček. Starši, pomagajte svojemu otroku, da bo zajček čim prej spet 
postal bel, in tako svojim malčkom pokažite, kako lahko skupaj pripomoremo k 
čistejšemu in varnejšemu okolju.

vrtec Sonček 
Semič

Enota vrtec 
Sonček Semič

26. – 30. 9.
2022 

Kokoška Rozi
Učenci vseh razredov in učitelji bodo sodelovali tako, da bodo na trajnostni 
način prihajali v šolo in tako spodbujali gibanje ter v šolskem okolišu zmanjšali 
motoriziran promet. 

OŠ 
Belokranjskega 
odreda Semič

OŠ Belokranjskega 
odreda Semič

27. 9. 2022
8.30 – 12.00

Šolska ulica
Zaprli bomo del Šolske ulice s parkiriščem pred vrtcem Sonček Semič. Tako 
bodo ta dan učenci in otroci iz vrtca pridobili dodatne površine za izvajanje 
različnih športnih aktivnosti.

Šolska ulica 
od začetka do 
konca objekta 
vrtca Sonček 

Semič

OŠ Belokranjskega 
odreda Semič in 

Enota vrtec Sonček 
Semič

29.  9. 2022
16.00 – 
18.00

30. 9. 2022
9.00 – 12.00

Meritve v Zdravstveni postaji Semič – individualna srečanja
Na srečanjih, ki so namenjena starejšim od 19 let, boste pridobili strokovne 
informacije na podlagi meritev krvnega sladkorja, krvnega tlaka, analize sestave 
telesne mase kot podporo, ki bo s spremembo življenjskih navad vodila k bolj-
šemu počutju in zdravju. Obvezne prijave: ZD Črnomelj, tel. 07/62 05 723.

Zdravstvena 
postaja Semič

Center za krepitev 
zdravja Bela krajina

1. 10. 2022
9.00

Na Smuk mimo klopce ljubezni
Društvo upokojencev Semič vabi na jesenski pohod iz Semiča na Smuk mimo 
razgledne točke s klopco ljubezni. V primeru slabega vremena bo pohod 
prestavljen.

Štefanov trg 
pred Občino 

Semič

Društvo upokojencev 
Semič

5. 10. 2022
10.00

Zvišan krvni tlak in uporaba merilcev krvnega tlaka – delavnica
Na delavnici bodo udeleženci pridobili najpomembnejše znanje o zvišanem 
krvnem tlaku, veščine za njegovo obvladovanje in pravilno izvajanje 
samomeritev. Članstvo v Društvu upokojencev Semič ni pogoj za udeležbo 
na delavnici. 

prostor Društva 
upokojencev 

Semič, Vajdova 
ul. 8

Center za krepitev 
zdravja Bela krajina

Vsak 
torek v 
septembru 
9.00

Kolesarska potepanja
Društvo upokojencev vabi na kolesarska potepanja po občini Semič in njeni 
okolici. Pridružite se jim lahko z navadnimi ali električnimi kolesi. Možnost 
izposoje e-kolesa v KC Semič po predhodni rezervaciji na tel. št. 040 625 148. 
V primeru slabega vremena ne kolesarijo.

zbirno mesto: 
gasilski dom 

Semič

Društvo upokojencev 
Semič

»Izstopimo iz avta in stopimo skupaj.«

V septembru bomo v sodelovanju z OŠ Belokranjskega odreda Semič označili PEŠ KAŽIPOT 
iz osrednjega parkirišča pri gasilskem domu v Semiču. Za lažjo orientacijo bomo postavili na 

Štefanovem trgu smerokaz do pomembnih naravnih znamenitosti.   

Vsi dogodki so brezplačni.

Semič, 2022

OBČINA SEMIČ

LOKACIJA ORGANIZATOR

3. 9. 2022
12.30

Peš in z vlakom na raziskovanje
Zbrali se bomo na železniški postaji v Semiču. Z vlakom se bomo odpeljali 
do Rožnega Dola. Od tam se bomo peš napotili do Radohe in nato nazaj na 
železniško postajo Semič. Štartnine ni, vožnja z vlakom je brezplačna, malica 
in pijača pa iz nahrbtnika. Obvezne prijave: TIC Semič, tel. 040/ 625 148, 
e-mail: tic@kc-semic.si 

zbirno mesto: 
železniška 

postaja Semič

Kulturni center 
Semič in Planinsko 

društvo Semič

5. 9. 2022
16.00

Tečaj nordijske hoje in teka
Kako aktivirati 90 % svojih mišic? Pridite na tečaj nordijske hoje in teka v orga-
nizaciji Centra za krepitev zdravja BK. Predvidena so štiri srečanja.
Obvezne prijave: ZD Črnomelj, tel. 07/62 05 723 ali e-mail:                            
tatjana.gregoric@zd-crnomelj.si

zbirno mesto: 
pred Kulturnim 
centrom Semič

Center za krepitev 
zdravja Bela krajina

9. 9. 2022
7.30

Človek razgibaj se
Jutranja telovadba ob 1000 gibih je lahko še bolj zanimiva, če vanjo vključimo še 
veliko kocko in figure za skupinsko igro Človek razgibaj se. Pridružite se nam.

pred Kulturnim
centrom Semič

Šola zdravja 
Semič

13. 9. 2022
19.00

Telesna aktivnost – recept za zdravo in mobilno starost
Na delavnici bo Leja Kambič predstavila pozitivne učinke dosledne telesne 
aktivnosti, da bo življenje starejših lepše, čim dlje mobilno in zdravo. Pridite v 
udobnih oblačilih in obutvi.

Kulturni center 
Semič

Šola zdravja 
Semič

16. – 22. 9. 
2022

Parkirni dan
Za čas trajanja Evropskega tedna mobilnosti bomo parkirišče pri Telovadnici 
Partizan spremenili v igrišče in tako pridobili dodatne površine za izvajanje 
različnih aktivnosti otrok in učencev v centru Semiča.

parkirišče na 
Šolski ulici v 
Semiču ob 
Telovadnici 

Partizan

OŠ Belokranjskega 
odreda Semič in 

vrtec Sonček Semič

16. – 22. 9.
2022

Eko kviz in kolesarjenje
Učenci od 6. do 9. razreda bodo šli na krajši kolesarski izlet, nato pa izvedli 
eko kviz na temo trajnostne mobilnosti.

OŠ 
Belokranjskega 
odreda Semič

OŠ Belokranjskega 
odreda Semič

16. – 22. 9.
2022
9.00

Jutranje razgibavanje
Starejši otroci vrtca Sonček se bodo razgibavali s članicami Šole 
zdravja Semič in poleg krepitve telesnega in duševnega zdravja utrjevali 
medgeneracijsko sodelovanje.

igrišče pri vrtcu 
Sonček Semič

Šola zdravja 
Semič

19. 9. 2022
17.00 

Spoznaj, preveri in odpelji 
Na delavnici boste lahko preverili stanje vašega kolesa, dobili koristne nasvete 
glede nakupa, opreme in vzdrževanja. Seznanili vas bomo s sistemom izposo-
je e-koles, ki jih boste lahko v času delavnice brezplačno preizkusili.

Štefanov trg pred 
Občino Semič

Kulturni center 
Semič in Špica 

servis




