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VABILO 

Študijska ekskurzija v občino Kočevje 
  pod vodstvom prof. Janeza Koželja 

ponedeljek, 6. september 2021 

 

 

 

 

Spoštovane, spoštovani, 

 

Skupnost občin Slovenije vas vabi na študijsko ekskurzijo v občino Kočevje in sicer pod 

strokovnim vodstvom prof. Janeza Koželja, mestnega arhitekta in podžupana Mestne 

občine Ljubljana. Dogodek poteka v okviru projekta Podpora izvajanju urbane politike in 

programa URBACT, ki ga po naročilu Ministrstva za okolje in prostor izvajata IPoP – Inštitut 

za politike prostora in Skupnost občin Slovenije (SOS).  

Največji izziv sodobnega urbanega razvoja predstavlja predvsem celovit in trajnostni urbani 

razvoj, ki je na sončni strani Alp, ob meji s Hrvaško, natančneje v občini Kočevje, prepoznan 

kot uspešen in zgleden.  
 

Cilj študijske ekskurzije je prenos usmeritev upravljanja s prostorom v skladu s celovitim 

in trajnostnim urbanim razvojem, ki je med drugim vezan tudi na doseganje in ohranjanje 

skladne podobe naselij in krajine v Sloveniji.  

 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Trajnostni_razvoj
https://sl.wikipedia.org/wiki/Trajnostni_razvoj


 
 

   
 

OPIS PROGRAMA 
 

Študijska ekskurzija bo potekala v občini Kočevje, ki se sooča z različnimi prostorskimi, 

družbenimi in gospodarskimi izzivi (obmejna lega v državi, oddaljenost od večjega mestnega 

središča, razpršena gradnja, odseljevanje mladih, ipd.). Občina kljub različnim izzivom 

uspešno zagotavlja pogoje za višjo kakovost življenja svojih občanov in občank. Slednje občina 

uresničuje z rednim vlaganjem v okolje in trajnostni razvoj, spodbujanjem ustvarjalnega okolja 

in vzpostavljanjem pogojev za gospodarski razvoj  ter ustvarjanjem novih delovnih mest z 

višjo dodano vrednostjo. 

Vsebina ekskurzije je zasnovana na način, da so v program vključeni tako lokalni kot drugi 

strokovnjaki mestnih in preostalih občin Slovenije.  

Na ekskurziji bomo s pomočjo različnih strokovnjakov s področja urejanja prostora in prava 

znova vzpostavili dialog za izboljšano delovanje na lokalni ravni na področju objektov, javne 

opreme in površin, zelenega sistema (zelenih elementov) in posegov v prostor. Dialog bo 

naslavljal vsebino kot tudi izmenjavo praktičnih znanj in izkušenj.  

Uvodoma bosta prof. Janez Koželj, mestni arhitekt in podžupan MO Ljubljana in Jasmina 

Vidmar, generalna sekretarka Skupnosti občin Slovenije, izpostavila smotrnost odgovorne 

rabe prostora za doseganje in ohranjanje skladnega videza naselij in krajine na Slovenskem.  

V nadaljevanju bodo predstavniki Ministrstva za okolje in prostor ter Skupnosti občin 

Slovenije predstavili njihovo pripravljalno delo (predlog nabora elementov, predlog ankete, 

analiza slovenske in tuje prakse, ipd.) v sodelovanju z Urbanističnih inštitutom Republike 

Slovenije in ožjo delovno skupino za pripravo odloka o urejanju podobe naselij in krajine pri 

SOS. Ožja delovna skupina je bila ustanovljena med študijsko ekskurzijo na Avstrijsko 

Koroško jeseni 2020, kar nakazuje na dolgoročnost delovanja URBACT-ovih aktivnosti.                                                                                                                      

 

Prav tako bodo predstavljeni nadaljnji koraki trajnostnega sodelovanja v okviru priprave 

odloka o urejanju podobe naselij in krajine. Prvi korak se nanaša na korake občin, katerih 

predstavniki so del Mreže občin oz. Strateške delovne skupine za pripravo odloka o urejanju 

podobe naselij in krajine, da določijo območja, ki jih bodo urejali z Odlokom. Drugi korak 

predstavitve se nanaša na sodelovanje občin, ki so bile izbrane za pripravo vzorčnih odlokov, 

z namenom, da določijo območja, ki se bodo urejala z Odlokom ter opredelijo želje glede 

oblikovanja izbranih elementov. 

 

 

 



 
 

   
 

 

Slika 1: Občina Kočevje z bogato naravno, zgodovinsko in kulturno dediščino (foto: Jošt Gantar) 

 

Po kosilu bomo naredili krožno pot po občini Kočevje. Sprehodili se bomo ob reki na 

Kočevskem, to je reki Rinži, ki velja tudi za značilno kraško ponikalnico. Sprehod bomo 

nadaljevali v smeri mestnega jedra, trga in pomembnejših ulic, kjer si bomo ogledali predvsem 

izgled in trajnostno rabo urbanega prostora. Pot do izhodiščne lokacije TIC Jezero, ki se nahaja 

ob samem Kočevskem jezeru, bomo nadaljevali po trasi - poti za kolesarje in pešce, ki je v 

letošnjem načrtu izgradnje. 

 

V skladu s programom, bodo po krajšem premoru s strani Tanje Štajdohar Urh, višje 

svetovalke za urejanje prostora na Občini Kočevje in predstavnika iz IPoP – Inštituta za 

politike prostora, predstavljene projektne oživitve ter drugi vidnejši projekti občine Kočevje z 

okolico, ki naslavljajo predvsem trajnostno rabo prostora na lokalni ravni v obdobju zadnjih 

petih let. 
 

 

Prijazno vabljeni k udeležbi in prijavi! 

Lep pozdrav, 

 

Jasmina Vidmar, l. r.  

Generalna sekretarka Skupnosti občin Slovenije 



 
 

   
 

 

Slika 2: Primer trajnostne urbane regeneracije mestnega jedra Kočevja (foto: Marjan Kapele)  

 

TRAJNOSTNA MOBILNOST  
 

Udeleženci študijske ekskurzije se do občine Kočevje pripeljejo z lastnim ali javnim prevozom. 

Svetujemo, da se udeleženci ekskurzije, ki prihajate iz iste regije, medsebojno povežete in 

organizirate pri prevozih. V ta namen so v prijavnici postavljena dodatna vprašanja (npr. Ali 

ste pripravljeni ponuditi prevoz? Soglašate s posredovanjem kontakta?). Podpora pri 

koordinaciji prevozov na podlagi prejetih prijavnic poteka med 30. avgustom in 3. 

septembrom preko ana.plavcak@skupnostobcin.si . 

PRIJAVA 
 

V želji, da se ekskurzije udeleži čim več strokovnjakinj in strokovnjakov iz področja za urejanje 

prostora in graditve ter drugih zainteresiranih zaposlenih na občini, je prijava obvezna, 

udeležba pa plačljiva z minimalno kotizacijo (25 evrov, ddv vključen).  

V primeru prepozne odpovedi udeležbe (po 1.9.2021) bo morala biti kotizacija vseeno 

poravnana, saj zajema stroške organizacije in priprave programa, pogostitve ter ddv. 

Prijavite se lahko do ponedeljka, 30. 8. 2021 do 16. ure oziroma do zapolnitve mest na: 
https://skupnostobcin.si/dogodek/studijska-ekskurzija-v-obcino-kocevje/ 

 

mailto:ana.plavcak@skupnostobcin.si
https://skupnostobcin.si/dogodek/studijska-ekskurzija-v-obcino-kocevje/


 
 

   
 

 

OKVIRNA ČASOVNICA PROGRAMA 

 

9.00   Zbir udeležencev v TIC jezero (Trdnjava 3, 1330 Kočevje) 

9.15  Uvodni  pozdrav 

                           - Prof. Janez Koželj, mestni arhitekt in podžupan Mestne občine Ljubljana  

                           - Jasmina Vidmar, generalna sekretarka Skupnosti občin Slovenije 

9.30              Pregled priprave odloka za urejanje podobe naselij in krajine 

                          Nadaljnji koraki sodelovanja 

                           - Predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, Skupnosti občin Slovenije  

10.30              Odmor za kavo 

10.45                 Razprava  

             - Udeleženke in udeleženci strokovne ekskurzije            

12.00              Kosilo 

14.00  Strokovni sprehod po občini Kočevju  

                          - Predstavniki Občine Kočevje  

                          - Prof. Janez Koželj, mestni arhitekt in podžupan Mestne občine Ljubljana 

15.30                Odmor (počitek ob jezeru) 

16.00                Predstavitev projektov oživitve občine Kočevje z okolico          

                          - Tanja Štajdohar Urh, Višja svetovalka za urejanje prostora na Občini Kočevje 

                          - Predstavnik IPoP  - Inštituta za politike prostora 

  

Program je okviren predvsem zaradi časovnice, ki je odvisna od zunanjih dejavnikov (npr. ponovni val 

epidemije novega koronavirusa), na katere organizator ne more vplivati. Organizator si pridržuje 

pravico do sprememb programa. Pri izvedbi programa v obdobju stanja izrednih okoliščin, organizator 

priporoča upoštevanje splošnih priporočil NIJZ za preprečevanja širjenja okužbe koronavirusa. 


