
Kdaj? Kje? Kaj? Kdo? 

Ponedeljek, 16. 
9. 2019

9.00 – 10.00 Turistični kompleks Jezero Otvoritvena novinarska konferenca 
Predstavitev Evropskega tedna mobilnosti 2019 v Kočevju, otvoritev razširitve sistema Kolu in predstavitev 
novih projektov za trajnostno mobilnost. 

RC Kočevje Ribnica, Občina Kočevje 

18.00 – 19.00 Zbirno mesto: pred Občino 
Kočevje 

Voden urbani sprehod 
Je naše mesto prijazno pešcem, kaj lahko izboljšamo in kakšno mesto si želite v prihodnosti? 

Občina Kočevje 

Torek, 
17. 9. 2019

8.00 – 9.00 
9.00 – 11.00 

Mestna ploščad* Jutranja telovadba  
Svetovanje o zdravi prehrani in meritve krvnega sladkorja, tehtanje na maščobnem analizatorju, ipd. 

Center za krepitev zdravja Kočevje 

9.00 – 12.00 Mestna ploščad* Koordinacijski poligon za mlajše otroke 
Spremljanje otrokovega gibalnega občutenja prek različnih gibalnih nalog in vzorcev gibanja. 

ZD Kočevje 

9.00 – 11.00 Središče mesta* Igrišče v mestu  
Središče mesta bodo zavzeli predšolski otroci in prvošolci in ga spremenili v risarsko platno. Predstavitev 
didaktičnih pripomočkov za aktivnosti otrok. 

Vrtec Kočevje, OŠ Ljubo Šercer 

9.00 – 19.00 Središče mesta* Spretnostni poligon za kolesarje  
Obvladajte kolo: osnovni položaj na kolesu, pravilno zaviranje, zavijanje, navezovanje zavojev … 

MTB trail center, Energija 

9.30 – 10.30 Športna dvorana Kočevje – 
travnik** 

Prikaz nordijske hoje 
Športna rekreacija, kjer s hojo krepimo celotno telo. Program vodi David Gole. 

Center za krepitev zdravja Kočevje 

10.00 – 14.00 Mestna ploščad* Premagovanje mestnih ovir na vozičku 
Poligon z ovirami, sprehod z invalidskim vozičkom, namizni tenis na invalidskem vozičku, delavnica slikanja 
z usti. 

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine 

10.00 – 11.00 Zbirno mesto: pred Občino 
Kočevje 

Voden urbani sprehod 
Je naše mesto prijazno pešcem, kaj lahko izboljšamo in kakšno mesto si želite v prihodnosti? 

Občina Kočevje 

15.00 – 17.00 Mestna ploščad* Prostor za zdravje 
Stojnica s ponudbo zdrave prehrane, različne meritve ter prikaz temeljnih postopkov oživljanja in uporabe 
AED 

ZD Kočevje in Center za krepitev zdravja 
Kočevje 

16.00 – 17.00 Mestna ploščad* Prikaz reševalne akcije 
Reševalci, gasilci in policisti bodo letos pripravili prikaz reševalne akcije v primeru prometne nesreče z 
udeležbo pešca. 

NMP ZD Kočevje, GZ Kočevje in Policijska 
postaja Kočevje 

Sreda, 
18. 9. 2019

8.00 – 9.00 

9.00 – 11.00 

Mestna ploščad* Jutranja telovadba  
Svetovanje o zdravi prehrani in meritve krvnega sladkorja, tehtanje na maščobnem analizatorju, ipd. 
Prikaz temeljnih postopkov oživljanja in uporabe AED 

Center za krepitev zdravja Kočevje 

9.30 – 10.30 Športna dvorana Kočevje – 
travnik** 

Prikaz nordijske hoje 
Športna rekreacija, kjer s hojo krepimo celotno telo. Program vodi David Gole. 

Center za krepitev zdravja Kočevje 

17.00 – 18.00 Zbirno mesto: pred Pokrajinskim 
muzejem Kočevje 

Mestne poti nekoč  
Voden sprehod po nekaterih ključnih prometnih točkah Kočevja v preteklosti. Spoznajte kako je naše 
mesto živelo nekoč. Vodi Vesna Jerbič Perko. 

Pokrajinski muzej Kočevje 

18.00 – 19.00 Tržnica Kočevje Varen korak, varni prehodi za pešce 
Voden pogovor s predstavniki Avto moto društva Kočevje o prehodih za pešce s predstavijo vseh izvedenih 
testiranj in ukrepov. 

Avto moto društvo 

Četrtek, 
19. 9. 2019

8.00 – 9.00 

9.00 – 11.00 

Mestna ploščad* Jutranja telovadba  

Svetovanje o zdravi prehrani in meritve krvnega sladkorja, tehtanje na maščobnem analizatorju, ipd. 

Center za krepitev zdravja Kočevje 

9.30 – 10.30 Športna dvorana Kočevje – 
travnik** 

Prikaz nordijske hoje 
Športna rekreacija, kjer s hojo krepimo celotno telo. Program vodi David Gole. 

Center za krepitev zdravja Kočevje 

16.30 – 18.30 Zbirno mesto: mestna ploščad* Kolesarjenje s KD Melamin  
Za treking ali gorska kolesa. Starši lahko otroke odložite pri MTB centru, kjer bomo kasneje pot tudi 
zaključili, z druženjem ob prigrizku.  

Kolesarsko društvo Melamin 

Petek, 
20. 9. 2019

8.00 – 12.30 Središče mesta 3. Tek po ulicah Kočevja za učence OŠ Zavod za šport Občine Kočevje 

9.00 – 12.00 Mestna ploščad* Spoznajte nas - predstavitve zavodov in organizacij na stojnicah 

Občinska uprava Kočevje: načrti za urejanje prometa in javnih površin, zbiranje predlogov za ime trga 
Zavod Sopotniki: storitev brezplačnih prevozov za starejše in prostovoljnega dela 
ZD in Center za krepitev zdravja: kotiček z zdravimi prigrizki in nasveti za zdravo življenje 
Center ponovne uporabe: delavnice in trgovina na prostem 
Podjetniški inkubator Kočevje in Ljudska univerza: dejavnosti za 3. življenjsko obdobje, šolska pomoč, 
robotkanje, interaktivni program, darila 
Zavod Kočevsko: predstavitev pohodnih in kolesarskih poti 
Pokrajinski muzej Kočevje: Promet nekoč in danes skozi uganke, igre, zgodbe 
Knjižnica Kočevje: S knjigo naokoli - odnesi rabljeno knjigo, nagradna igra  
Komunala Kočevje: pravilno ločevanje odpadkov 
Zakladi Kočevske: predstavitev in degustacija tuje kuhinje 
Glasbena šola Kočevje: predstavitev programov in glasbeni nastop 

Medeni dnevi 
Medeni zajtrk – predstavitev različnih jedi iz medu in degustacija 
Ustvarjalne delavnice in predstavitev čebelarstva 

Občina Kočevje in javni zavodi, Turistično 
društvo Kočevje 

17.00 – 20.00 Mestna ploščad* Plesno popoldne – delavnice 
17.00 – 17.30 Urshine mažorete 
17.30 – 18.00 Jasmin družabni plesi & hip hop 
18.00 – 18.30 Rusalka jazz ples 
18.30 – 19.00 KUD Godba Mažorete in twirling 
19.00 – 19.30 OK Založba hip hop 
19.30 – 20.00 Rusalka akrojoga 

Delavnice za otroke 
Ustvarjalne delavnice in učenje starih iger 

Zakladi Kočevske  
Predstavitev in degustacija tuje kuhinje 

Plesni studio Rusalka, Plesni studio Jasmin, 
Kočevske mažorete, Glasbena šola Kočevje 

Klub mladih Kočevje 

Zakladi Kočevske 

Sobota, 
21. 9. 2019

8.00 – 18.00 Mestna ploščad Doživite Kočevsko 
Vikend kulinaričnih, kulturnih in ustvarjalnih doživetij: tekmovanje v kuhanju divjačinskega golaža, peka 
velikanskega jabolčnega štrudlja, rokodelski sejem, ustvarjalne delavnice, folklorni nastopi in glasbena 
skupina Počeni Škafi! 

Turistično društvo Kočevje 




