URB A NI S PREH O D I

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.

LJUBLJANA, SPODNJA ŠIŠKA
ŠOLSKI SPREHOD
torek, 6. maj 2014, ob 16.00

izhodišče: Železniška postaja pred pivovarno v Spodnji Šiški
organizacija: IPoP, Pazi!Park
vodja sprehoda: Maja Simoneti z gosti: vzgojiteljico Matejko Preksavec in
učiteljem Milanom Pipanom
Neža, Lev, Zoran in Izidor hodijo vsak dan peš v vrtec in šolo. So srečni otroci, ki
imajo šolo blizu in jim ni treba v šolo z avtom. Na poti gotovo doživjo marsikaj
zanimivega. Sprehodili se bomo z njimi in se pogovarjali o tem, kako doživljajo pot
v šolo oni in njihovi starši, pa tudi o tem, kako hodijo v šolo njihovi prijatelji. Včasih
je večina otrok hodila v šolo peš, danes se večina pelje z avtom. Nekatere starši
vozijo v šolo, ker drugače ne gre, drugi zato, ker se jim zdi pot v šolo preveč
nevarna za pešačenje. Z leti otroci, ki pešačijo, začnejo hoditi v šolo sami, medtem,
ko se vozači še vedno vozijo s starši. Strokovnjaki, pediatri, psihologi in ekologi se
strinjajo, da peš hoja koristi zdravju ljudi in okolja. Pešačenje je začelo zadnje čase
postajati ponovno popularno prav zato, ker je koristno za zdravje in za okolje. Z
ureditvami za pešce, novimi potmi, počivališči in drugimi programi ob poti pa
postane pešačenje koristno tudi za naselje samo. Na sprehodu se bomo
pogovarjali tudi o ureditvah, ki prispevajo k temu, da je hoja v vrtec in šolo kar
najbolj prijetna in varna.
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