
Urbani sprehodi Jane’s Walk so približno uro in pol dolgi vodeni sprehodi po 
mestnih četrtih, ki ozaveščajo o pomenu pešačenja po vsakdanjih opravkih 
in poudarjajo učinek, ki ga imajo lahko pešci na urejanje mestnega prostora. 
Namenjeni so povezovanju prebivalcev s sosedi in sosesko in spodbujanju 
pripadnosti območju bivanja. Obenem sprehodi odpirajo priložnost za pogovor 
o težavah, s katerimi se stanovalci dnevno soočajo, ter omogočajo oblikovanje 
pobud, kako soseske narediti privlačnejše in prijetnejše za življenje. 
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	NAPIŠI KRAJ (CAPS LOCK): CELJE, "KARE 9"
	NASLOV SPREHODA (CAPS LOCK): ŽIVETI V STAREM MESTNEM JEDRU
	dan, datum, ura: sreda,  7. maj 2014,  ob 16.00
	lokacija izhodišča: Krekov trg, Celje
	organizator(ji): Metro SR, zavod za prostor Savinjske regije, tel. 03 4900 409
	vodja sprehoda (ime in priimek): dr. Mojca Furman Oman in mag. Gorazd Furman Oman
	opis poti: Staro mestno jedro Celja je še dobro desetletje nazaj fizično in mentalno služilo kot središče mesta. Tam so se nahajale vse ključne oskrbne in storitvene dejavnosti. Ko si rekel, da »greš v mesto«, se je vedelo, da v staro mestno jedro. Hkrati je bilo tudi živeti v starem mestnem jedru prestiž starih meščanskih družin. S povojno urbanizacijo se je kvaliteta življenja selila na obrobje, staro mestno jedo pa je bilo prepuščeno stagnaciji. Kakšno je življenje v mestnem jedru danes? Kje ga vidimo v prihodnosti? Kaj lahko posamezniki kot lastniki zemljišč oz. kot stanovalci in uporabniki sami storimo za večjo kvaliteto bivanja v mestnem jedru? Odgovore na vprašanja bomo iskali na primeru "kareja 9", to je na območju med Levstikovo, Stanetovo, Cankarjevo in Aškerčevo ulico.
	zemljevid: 


