
kraj in čas začetka sprehoda: 

  

pot sprehoda:                  vodila nas bo od II. OŠ po Mestni četrti Slavko Šlander, 
primerna je za pešce vseh starosti, namenjena je vsem, 
ki se radi sprehajajo, še posebej šolarjem in njihovim 
staršemi

sodelujoči:

 

kontakt: 

zaključek sprehoda:  
vpliv vremena: 
vstopnina: dobra volja  

nedelja, 5. maj 2013 ob 17.00, 
začetek pred II. OŠ (Slavko Šlander), 
Ljubljanska c. 46, Celje

na poti bomo v diskusiji sodelovali vsi pešci, o pomenu 
pešačenja (v šolo) nam bo spregovoril ravnatelj II. OŠ, 
prof. Igor Topole, o priložnostih pešačenja po Mestni 
četrti Slavko Šlander pa tudi njen predsednik, g. Alojz 
Melavc

organizator sprehoda: Zavod METRO SR v sodelovanju z II. OŠ Celje in Mestno 
četrtjo Slavko Šlander
Mojca Furman Oman (mojca@metro-sr.org), 
tel 03 4900 409, gsm 031 555 201
predvidoma ob 18.30 na začetni točki
sprehod bo izveden tudi v primeru dežja1
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Jane’s walk 2013, Celje

Urbani sprehod Jane's Walk 5. maj 2013 v Celju / 
danes grem v šolo peš!

V letošnjem letu se Celje že drugič pridružuje globalni akciji urbanih sprehodov, ki pod 
imenom ''Jane's Walk'' po celem svetu potekajo prvi vikend v mesecu maju. Sprehodi 
obeležujejo ime in ideje Jane Jacobs, celjski sprehod pa bo prav tako kot ostali sprehodi po 
svetu ozaveščal o pomenu pešačenja po 
vsakdanjih opravkih - poudarek bo na pomenu pešačenja v šolo - ter spodbujal povezovanje 
prebivalcev s sosedi in sosesko.

o vplivu pešcev na urejanje mestnega prostora in 

Na sprehodu se bomo sprehajalci vživljali v otroški svet in njihovo percepcijo prostora, 
otroci bodo z nami delili izkušnje iz svojih poti v šolo, odraslim sprehajalcem bomo 
prisluhnili, kje in zakaj najraje pešačijo, predvsem pa bomo skupaj ugotavljali naslednje: 
 ... so šolske poti naših otrok dovolj varne in zanimive in kako jih izboljšati, da bodo   
    naši otroci radi in pogosto pripešačili v šolo?
 ... je javni prostor dovolj atraktiven in javno dostopen, da privlači čim več uporabnikov 
    različnih starostih skupin?
 ... so pešpoti varne in ustrezno speljane, da motivirajo prebivalce k pešačenju po 
    vsakdanjih opravkih? 

Da bo sprehod lažje potekal, smo pripravili načrt poti z vmesnimi postanki (točkami), 
kjer bomo še posebej pozorno pogledali na javni prostor, po katerem pešačimo; vidne 
sledi bomo pustili v obliki skic, napisov, komentarjev, ki jih bomo napisali s kredami; 
pisna pobuda bo ob konsenzu vseh udeležencev po zaključku posredovana pristojnim 
službam. 
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