
 

KAKO SE BOMO SPREHAJALI LETOS… 

Letošnje leto, leto pandemije in omejitve 

druženja, postavlja vse sodelujoče v akciji 

Jane's Walk pred velik izziv. Sprašujemo se, ali 

lahko dosedanje načine promocije idej Jane 

Jacobs prilagodimo tako, da se bo njen glas o 

pomenu mest slišal tudi letos? 

 

Idejni vodje urbanih sprehodov, kanadska 

organizacija Jane's Walk1, ki se jim lokalni 

organizatorji v Celju z veseljem pridružujemo, 

so se odločili, da sprehode tudi letos izvedemo. 

Letošnji sprehodi bodo precej drugačni, 

prilagodili pa jih bomo tako, da se bodo ideje 

Jane Jacobs slišale kljub praznim mestnim 

ulicam. Morda je prav to čas, da se vsi skupaj 

zavemo, kako velik je pomen mest in kako 

pomembna je priložnost srečevanj, ki nam jih 

mesta nudijo. 

 

Stopimo skupaj na urbani sprehod Jane's Walk 

v Celju tudi letos! 

 

Glasu Jane Jacobs tokrat v Celju ne širimo 

skozi fizične sprehode, pač pa na drugačne, 

alternativne oblike, ki tokrat ne vključujejo 

druženja ljudi v fizičnem prostoru mesta. Z 

 
1 https://www.janeswalkfestivaltoronto.com/  

akcijo se letos že devetič priključujemo 

svetovnemu dogodku Jane's Walk in tako v 

slovenskem merilu ostajamo eno redkih mest s 

tako dolgo tradicijo in kontinuiteto urbanega 

sprehajanja ter širjenja idej Jane Jacobs. 

 

O SPREHODIH JANE'S WALK…  

Slovenski koordinator2 sprehode predstavlja 

takole: Pobuda Jane’s Walk izhaja iz Toronta, 

njen namen pa je širiti dragocena sporočila 

Jane Jacobs in popularizirati živost mest, ki se 

poraja preko povezanosti prebivalcev z 

bivalnim okoljem, sosedi in obiskovalci. 

Urbani sprehodi Jane’s Walk potekajo po svetu 

vsak prvi konec tedna v maju in promovirajo 

urejanje mest po meri pešcev. Namen 

sprehodov Jane’s Walk je ponovno odkriti 

skrite razsežnosti naših mest z očmi pešca in 

radovednega opazovalca. Odkriti kaj je tisto, 

kar morajo vsebovati pešcu prijazne ureditve in 

kaj dela naše ulice in trge varne za prebivalce 

in obiskovalce, obenem pa povezovati ljudi v 

prizadevanjih za vsakodnevnemu življenju 

prijazne mestne četrti.  

 

V zadnjih desetletjih se je po vsem svetu 

razširilo zavedanje, da mesta z živahnim 

vsakdanjim utripom, s pestro ponudbo 

programov v objektih in s takšnimi ureditvami 

javnega prostora, ki prebivalce spodbujajo, da 

po vsakdanjih opravkih hodijo peš, svojim 

prebivalcem omogočajo višjo kakovost 

življenja. Dobra hodljivost mest, kot 

poimenujemo prijaznost mestnega okolja za 

pešačenje, zelo pomembno prispeva k 

2 http://ipop.si/urbani-sprehodi-janes-walk  

psihofizičnemu zdravju in varnosti prebivalcev 

ter mestnega okolja. Obenem pešačenju 

prilagojena organiziranost mesta spodbuja tudi 

razvoj lokalnega gospodarstva, kot so lokalne 

trgovine, storitvene dejavnosti ali kreativne 

industrije. Hodljivost mesta omogoča razvoj 

intenzivnih in raznolikih družbenih vezi ter 

tako bogati vsakdanje življenje prebivalcev in 

krepi socialni kapital, ki predstavlja ključni vir 

razvojne moči lokalnih skupnosti. 

 

V Torontu so bili prvi tovrstni sprehodi 

organizirani leta 2007, leto po smrti Jane 

Jacobs. Od 2009 naprej sprehode gosti tudi 

vedno več mest izven Kanade, od leta 2011 so 

med njimi tudi slovenska mesta. V Celju 

sprehode organiziramo od leta 2012 dalje, 

zavod Metro SR je v Celju do sedaj uspešno 

sodeloval že osemkrat. Letošnja izvedba 

dogodka bo za vse nas velik izziv, saj bomo 

iskali povsem nove načine promocije idej Jane 

Jacobs. 

 

JANE'S WALK 2020 V CELJU… 

Celjski sprehod je letos prestavljen v digitalno 

okolje, spodbuja pa vse sprehajalce, da se 

sprehodijo po zgodovini celjskih urbanih 

sprehodov in nato v Celju na individualnih 

sprehodih preverijo, kaj se spremenilo od 

izvedbe preteklih sprehodov dalje.  

 

Vabimo vas, da ponovite katerega od izvedenih 

sprehodov, ki so opisani v tem letaku; več 

podatkov o posameznih sprehodih pa najdete 

tudi na naši spletni strani. 

 SPREHOD PO ZGODOVINI  

CELJSKIH UBRANIH SPREHODOV 

 JANE'S WALK 2020 V CELJU 
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V letu 2012 smo se v Celju prvič pridružili 

globalni akciji, sprehajali smo se po starem 

mestnem jedru Celja in iskali svetle primere, 

ki so mesto poživljali. Sprehodili smo se po 

šestih točkah, na katerih smo v skupni debati 

ugotavljali, katere so prednosti starega 

mestnega jedra in katere vsebine ga bogatijo, 

ali je pomembna tudi njihova umestitev v 

prostor, kako mesto doživljamo uporabniki - 

pešci in kako vpliv pešcev na razvoj mesta 

vidijo Celjani. Predvsem pa smo ugotavljali, da 

ima mestno jedro Celja velik potencial za 

vsebinsko prenovo z vključitvijo inovativnih, 

kulturnih, umetniških in podobnih vsebin. Kaj 

nas je leta 2012 še posebej pritegnilo? 

 

Promenada ob Savinji in uspešna vključitev 

nove knjižnice v koncept promenade, na kateri 

se Celjani srečujemo in družimo, ker 

predstavlja utrip mesta, je bila naša prva točka. 

Takrat smo si zaželeli, da bi ob njej nanizali 

več vsebine za otroke, da bi se kolesarji na njej 

vsaj upočasnili, da bi jo uporabljali za spontane 

ulične nastope, da bi jo podaljšali »do 

Logarske doline in Celjske koče« ... 

 

Gosposka ulica, pasaža pri Leonardu je bila 

prepoznana kot lep primer oživljenega 

prehoda, ki nas je na eni strani z odprtimi 

vitrinami vabila k sladicam, na drugi strani pa 

prav tako z vabljivimi izložbami skozi steklene 

površine omogočala poglede v notranjost, k 

drobni ponudbi butičnih izdelkov, kot so jih že 

nekdaj ustvarjale spretne roke Gosposke ulice. 

Na Gosposki so nam bile všeč ponudba in 

butiki, želeli pa smo si več zelenja, manj 

avtomobilov, urejene izložbe vzdolž ulice, 

obnovljene fasade, več rokodelskih delavnic, 

večjo ponudbo sladic in sladoleda v mestu. 

 

Atelje Mihaele Jezernik, ki se je v tistem letu 

skrival na dvoriščni strani enega od karejev 

mesta, rahlo odmaknjen od glavnih mestnih 

peš promenad, je bil naš naslednji postanek. 

Kljub skriti legi pa je unikatna oblikovalka 

vedno povabila naključne mimoidoče, da so 

pokukali skozi odprta pritlična okna njene 

ustvarjalnice. Všeč nam je bila umetnost in 

majhni ateljeji, ki bogatijo mestno ponudbo, 

pogrešali pa smo več umetniških zvrsti v 

mestnem jedru, festivale, umetniške kolonije… 

 

Vila Malina, lokal ob glavni promenadi 

mestnega jedra, je v tistem letu otroke vabil s 

pestro vsebino in kvalitetno ponudbo. Preplet 

delavnic, ustvarjalnic, praznovanj, atraktivno 

oblikovane izložbe, lesenih in didaktičnih igrač 

je bil recept, ki je pritegnil mimoidočega pešca. 

Ugotavljali smo, da se mestno jedro prazni 

(takrat je zaprla vrata tudi legendarna trgovina 

Lovec), trgovska ponudba pa se je selila na 

obrobje, v nakupovalna središča. Predlagali 

smo, da se v mestu spodbuja trgovine s 

konceptom, inovativno ponudbo, novo 

ponudbo (npr. vegetarijanske restavracije, 

svetovalnice za zdravo življenje), ...  

 

Takrat še precej nova celjska tržnica, nastala je 

na mestu stare tržnice v letu 2009, je že od 

nekdaj predstavljala vsakodnevno družabno 

točko Celjanov, ki s košarami in vrečkami, 

brez avtomobila, mimogrede opravijo drobne 

dnevne nakupe. Všeč nam je bila ponudba 

svežega in domačega sadja in zelenjave, dobra 

in zdrava hrana, prijaznost branjevk, njihovi 

nasveti, druženje in srečevanje. Tržnica v 

zavesti Celjanov predstavlja »srce mesta« in 

tudi takratni sobotni vrvež na tržnici je potrdil 

naše ugotovitve. 

 

Sprehod smo zaključili v atriju lokala 

Branibor, kjer smo razmišljali, ali je prenova 

atrijev lahko priložnost za staro mestno jedro 

in kakšen je recept za to prenovo. 

 

KAKO SE JE NADALJEVALO…  

Osem let v življenju mesta ni prav dolgo 

obdobje, pa vendar smo v tem kratkem času na 

polovici takrat izpostavljenih svetlih primerov 

mestnega življenja doživeli povsem drugačno 

zgodbo – vabimo sprehajalce, da poiščete te 

kotičke v starem mestnem jedru in raziščete, 

kako so se te zgodbe končale in kaj jih je v 

mestnem jedru nadomestilo. 

 JANE'S WALK 2012 

 

(O)ŽIVIMO MESTO 
 

 

 



 

V letu 2013 smo se skupaj z II. OŠ Celje in 

prebivalci ter predstavniki mMestne četrti  

Slavko Šlander sprehodili po delu soseske 

Otok od II. OŠ proti Čopovi ulici. Poudarek 

takratnega sprehoda je bil na pomenu 

pešačenja v šolo, o vplivu pešcev na urejanje 

mestnega prostora ter na spodbujanju 

povezovanja prebivalcev s sosedi in sosesko. 

 

Na poti smo odkrivali, kaj pešce k pešačenju 

privablja in katere ureditve so pešcem manj 

prijazne ali celo nevarne. Ravnatelj je poudaril, 

da je pešačenje izjemno pomembno z vidika 

zdravja, saj na podlagi dolgoletnega 

spremljanja telesnih sposobnosti otrok 

ugotavlja, da se danes otroci bistveno manj 

gibljejo in so posledično tudi težji kot pred 

desetletji. Predstavniki Mestne četrti so 

poudarili, da je ta del Celja dobro urejen za 

pešce, se pa trudijo na področju izboljšanja 

prometne varnosti zagotoviti varnejša 

prečkanja glavnih prometnic.  

 

V diskusiji smo razpravljali tudi o velikem 

pomenu dreves in njihovem blagodejnem 

vplivu na klimo sosesk, o možnostih 

izboljšanja bivalnih in varnostnih pogojev z 

ustreznimi zasaditvami in zelenimi barierami, o 

težavnem prečkanju Čopove ulice in 

Ljubljanske ceste zaradi velike pretočnosti 

prometa in podobno. 

 

Zaključna misel urbanega sprehoda je bila 

predvsem ta, da je za dvig kulture pešačenja 

potrebna že sama vzgoja otrok. Bistven vlogo 

lahko pri tem odigra partnersko sodelovanje 

stroke, šole in Mestne četrti, ki skupaj 

ustvarjajo varne, privlačne in zanimive peš poti 

v šolo. 

 

KAKO SE JE NADALJEVALO…  

Sodelovanje in povezovanje na sprehodu je 

spodbudilo projekt »(p)oživimo ulico«, ki smo 

ga v Zavodu Metro SR skupaj z II. OŠ Celje 

nato izvedli v jeseni 2013. Za temo projekta 

smo izbrali pešpot od osnovne šole do Čopove 

ulice, ki poteka ob železnici. Učenci so tako 

med drugim podali predloge, kako bi izboljšali 

izbrano pešpot z ureditvami, ki bi jih vabile k 

pešačenju v šolo. V naslednjih letih je MČ 

Slavko Šlander  poskrbela za asfaltiranje 

manjkajočega dela pešpoti, kar je prispevalo k 

večji varnosti pešcev.  

 

Urbani sprehod smo poleg tega jeseni 2013 

nadgradili z okroglo mizo z naslovom 

»Prispevek k oblikovanju urbanističnega 

razvoja mestne četrti Slavko Šlander« - aktivno 

državljanstvo pri urejanju prostora.  

 

 

 

 

 

 

 

Na javni tribuni smo izoblikovali skupen 

memorandum o viziji urbanističnega razvoja 

mestne četrti Slavko Šlander. V njem smo 

predlagali, da se za celotno območje izdela 

preveritev prometnega režima, še posebej 

mirujočega, in nato podajo rešitve zanj, kar je 

predpogoj za sprostitev javnih površin ter 

ponovno ureditev zelenih prostorov med 

stanovanjskimi objekti. Poseben poudarek je 

potrebno dati pešpotem, ureditvi kolesarskega 

omrežja ter vzpostavitvi in primernem 

oblikovanju skupnih površin za igro otrok, 

starejše občane, vrtičkarje. Predlagali smo, da 

se uredi Ljubljanska cesta v mestno 

promenadno, z možnostjo obojestranskega 

parkiranja ter ureditvijo varnih kolesarskih 

poti. Zapisali pa smo tudi željo, da se uredi 

javni potniški promet za celotno mesto, kar bo 

ključno pripomoglo k prometnim 

razbremenitvam tako soseske kot tudi ostalih 

delov mesta. 

 

Danes vabimo sprehajalce, da raziščete, kako 

se ta memorandum udejanja v praksi. Šolarje 

vabimo, da raziščejo, ali bolj pogosto pešačijo 

v šolo, ostale sprehajalce pa, da se sprehodijo 

po območju MČ Slavko Šlander in raziščejo, 

ali se je na področju pešačenja v tem času kaj 

spremenilo. 

 JANE'S WALK 2013 

 

DANES GREM V ŠOLO PEŠ! 
 

 

 



 

Leta 2014 nas je pot urbanega sprehoda vodila 

po delu starega mestnega jedra, imenovanem 

»Kare 9« (območje med Levstikovo, 

Stanetovo, Cankarjevo in Aškerčevo ulico). S 

predstavniki Mestne občine Celje, 

Nepremičnin Celje, Mestne četrti Center, 

Zavoda za varstvo kulturne dediščine ter 

prebivalci mestnega jedra in ostalimi občani 

smo se spraševali, 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.  

 

Skupna ugotovitev takratnega sprehoda je bila, 

da se je potrebno prenove tega dela mestnega 

jedra lotiti celostno. Dotedanje parcialne in 

prevečkrat stihijske rešitve so namreč v prostor 

vnesle zmedo in bistveno poslabšale tako 

kvaliteto bivanja kot posledično znižale 

vrednost nepremičnin.  

 

Udeleženci srečanja so se strinjali, da se mora 

bodoča prenova usmeriti v ozelenitve 

notranjosti kareja, s celovitim urejanjem in z 

vzpostavitvijo večje parkovne površine. 

Takojšen korak bi bil možen z nadzorovanim 

odprtjem otroškega igrišča v sklopu vrtca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danijelov Levček izven delovnih ur, s čimer bi 

lahko predvsem najmlajši našli svoj miren 

kotiček v sicer stihijskem kareju. 

 

Stihijske dovozne ceste znotraj kareja naj bi se 

preuredile in nadomestile z enotno servisno 

potjo. Večji del mirujočega prometa, predvsem 

za obiskovalce in postopoma tudi za stanovalce 

bi bilo potrebno premestiti v sosednjo garažno 

hišo, sproščene površine pa zasaditi in ozeleniti 

ter nameniti prebivalcem. 

 

Prebivalcem je potrebno na dvoriščih, ki so že 

od nekdaj služila kot servisi stavbam na obodu 

kareja, dopustiti možnost postavitve pomožnih 

objektov in sicer s čim bolj enotno podobo, pri 

tem pa je za lastniško razmejitev potrebno 

ohranjati obstoječe opečne zidove, že podrte pa 

rekonstruirati. 

 

Pred posegi bi bilo potrebno preveriti 

arheološki potencial tega območja ter ga v 

primeru odkritja pomembnejših ostalin 

vključiti v načrtovanje parkovnih površin.  

 

Pri urejanju območja je izredno pomembna 

njegova dostopnost. S povečanjem 

atraktivnosti območja se namreč pričakuje tudi 

večja želja in potreba po prehodnosti kareja. 

Zato naj bi se poskušalo čim bolj uporabiti 

obstoječe prehode v kare, ki pa morajo biti 

ustrezno urejeni, torej osvetljeni in 

nadzorovani, da ne prihaja do neželenih 

konfliktov. Poleg tega se pri nadaljnjem 

načrtovanju na obodu kareja predvidijo 

povsem novi dostopi v to območje. 

 

KAKO SE JE NADALJEVALO…  

Mestna občina Celje je pristopila k izdelavi 

celovitega dokumenta za prenovo kareja 9 in 

sicer k pripravi občinskega podrobnega 

prostorskega načrta, v katerem so preko javne 

razgrnitve sodelovali tudi prebivalci tega 

območja. V letu 2020 se sprejem prostorskega 

akta zaključuje, njegove ključne rešitve pa 

slonijo tudi na izhodiščih urbanega sprehoda iz 

leta 2014. 

 

 

 

 JANE'S WALK 2014 

ŽIVETI V STAREM 

MESTNEM JEDRU 
 

 

 



 

Na sprehodu leta 2015 smo se sprehajali po 

soseski Lava in ozaveščali o pomenu 

kvalitetno grajenih in oblikovanih javnih 

prostorov v tem delu Celja ter aktivno 

spodbujali vse uporabnike teh javnih prostorov 

pri njihovem raziskovanju. 

 

Na sprehodu smo iskali aktivne »prostore 

druženja« in ugotavljali, kako so nastali, s čim 

nas privlačijo, kdaj jih uporabljamo, kako 

skrbimo zanje, kaj nam pomenijo, kako jih je 

mogoče izboljšati in jih narediti še bolj 

atraktivne.  

 

Skupna ugotovitev je bila, da je druženja vse 

manj, odrasli otrok več ne spustijo na igrišče, 

ob številnih obšolskih dejavnostih jim zmanjka 

časa in energije za prosto igro. Tako so tudi 

igrišča vse bolj prazna, dejstvo pa je, da se tudi 

odrasli v javnem prostoru ne družimo dovolj. 

 

Kljub temu smo na Lavi še našli kotičke, kjer 

poteka vsakodnevno druženje; nekateri prostori 

druženja so nastali spontano, za ureditve 

drugih je pobudo dala celo skupnost 

stanovalcev sama, nekateri prostor druženja so 

bili potrebni obnove, nekaterim je manjkala 

vsebina, nekateri pa so živeli zaradi dodatne 

gostinske ponudbe.  

Ugotovili smo, da  »prostore druženja« 

dejansko ustvarjamo ljudje sami s svojo 

navzočnostjo in tudi odgovornostjo do javnih 

prostorov. Mestna oblast pa je tista, ki naj 

zazna potrebe v prostoru in morda vsaj z 

majhno pomočjo izboljša kvaliteto prostora, v 

katerem se bomo tako še raje družili. 

 

Konkreten predlog udeležencev takratnega 

sprehoda je bila zelo drobna intervencija, ki bi 

naredila druženje na Lavi še prijetneje, in sicer 

so sprehajalci pozvali k postavitvi košev za 

pasje iztrebke z vrečkami, prioritetno okrog 

vrtca kjer poteka pešpot, ob kateri je prav 

zaradi odsotnosti takih košev preveč pasjih 

iztrebkov za nemoteno sprehajanje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAKO SE JE NADALJEVALO…  

Sprehajalce vabimo, da se sprehodijo po Lavi 

in poiščejo še kak kotiček, ki je nastal v tej 

soseski. Ob tem pa naj preverijo, ali je bil 

poziv k postavitvi košev uspešen. 

 

 JANE'S WALK 2015 

PROSTORI DRUŽENJA V 

SOSESKI LAVA 

 

 

 
 



 

V letu 2016 smo se sprehajali po Kosovelovi 

ulici skupaj z dijaki Gimnazije Celje – Center. 

Z njimi smo preko celotnega šolskega leta 

2015/16 že sodelovali v delavnicah na temo 

trajnostnega urbanizma, dijaki pa so nato na 

urbanem sprehodu v konkretnem prostoru 

predstavili vizije razvoja posameznih območij 

ob Kosovelovi.  

 

Sprehodili smo se po posameznih točkah, ki so 

predstavljale konflikt med motornim prometom 

in pešci, ki so bile manj privlačne ali celo 

neprimerne za pešačenje, ki so predstavljale 

ovire v prostoru in podobno. Dijaki so k 

izdelavi vizij posameznih točk pristopili 

sistematično, skozi poznavanje načel 

celostnega in trajnostnega urbanizma, in so jih 

na simboličen način v prostoru tudi prikazali. 

 

Takratni urbani sprehod je poudarjal, da je 

Celje mesto, ki zaradi svojega majhnega merila 

in »kompaktne« zasnove omogoča 

obvladovanje mesta tudi z vrsto trajnostnih 

oblik mobilnosti. Kolesarjenje in predvsem 

pešačenje so v Celju mogoči po poteh, ki nam 

jih lahko zavida tudi marsikatero večje mesto. 

Bližina mestnega gozda in nabrežje Savinje sta 

aduta, ki se jih Celjani iz leta v leto vse bolj 

zavedamo.  

 

Ugotavljali smo, da ima ob tem mesto še vedno 

velik, neizkoriščen potencial, s katerim bi 

njegove prebivalce lahko še bolj motivirali k 

pešačenju in trajnostni mobilnosti - 

vzpostavitev peš in kolesarske povezave 

zaledja s centrom, ureditev varnih in privlačnih 

kolesarskih poti, omejitev motornega prometa 

v mestu, vzpostavitev učinkovitega sistema 

javnega prevoza in podobno.  

 

Celostno prometno načrtovanje se namreč v 

zadnjem desetletju bistveno spreminja - v 

tradicionalnem načrtovanju sta bila osrednji 

cilj pretočnost in hitrost, danes pa stopa v 

ospredje dostopnost in kakovost bivanja, iz 

osredotočenosti na avtomobile se danes 

usmerjamo na osredotočenost na človeka, 

infrastruktura pa postaja samo eden od načinov 

(in ne več edini način) doseganja širših ciljev. 

 

Dijaki so tako na sprehodu predlagali, da se ob 

Kosovelovi ukinejo parkirna mesta, ob šoli se 

na mestu parkirišč uredi park, uredijo se peš in 

kolesarske povezave na Kosovelovi z enotnim 

tlakom, umesti se igrišče, zasadijo se drevesa, 

postavijo klopi, ležalniki… Kosovelova ulica 

pa se spremeni v »dnevno sobo« mesta. 

 

KAKO SE JE NADALJEVALO…  

V naslednjih letih smo skupaj z dijaki  

Gimnazije Celje – Center nadaljevali s serijami 

delavnic na temo trajnostnega urbanizma in 

promocijo urejanja mest po meri pešca. 

Različni projekti so osveščali splošno javnost 

tudi o pomenu trajnostne mobilnosti, šola pa 

skupaj z Mestno občino Celje snuje projekt 

celovite prenove dela Kosovelove ulice, ki bo 

postala skupna javna površina srednjih šol.  

 

 JANE'S WALK 2016 

TRAJNOSTNA MOBILNOST 

- PREDLOGI ZA UREDITEV 

KOSOVELOVE ULICE 

 

 

 

 
 



 

Na sprehodu po starem mestnem jedru Celja 

smo leta 2017 »ugasnili« oči in poskušali 

začutiti mesto z vsemi ostalimi čutili. 

Sprehajalci so si prevezali oči in nato 

ugotavljali, ali lahko mesto doživljamo tudi z 

vonjem, sluhom in tipom, ali se lahko po mestu 

orientiramo brez uporabe vida, kako posamezni 

kotički mesta s svojo mikrolokacijo 

(ne)ugodno vlivajo na naša čutila,… Takratni 

sprehod smo izvedli z dijaki  Gimnazije Celje – 

Center. 

 

Sprehod je potekal od občine do Mohorjevega 

atrija ter proti središču mesta. Sprehajalci so 

ugotavljali, kako mesto diši, kako se po mestu 

orientiramo zgolj s sluhom, kakšen ritem imajo 

mestne stavbe ter kakšen občutek vzbujajo 

različni materiali mesta. Ugotavljali smo, da je 

Celje v mestnem jedru pešcem prijazno mesto, 

prebivalcem pa omogoča, da večino opravkov 

opravijo peš ali s kolesom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesto pa ima še veliko potenciala pri navezavi 

stanovanjskih sosesk kot so Lava, Ostrožno in 

Hudinja, z mestnim jedrom. Ugotavljali smo,  
da manjka kvalitetna povezava, ki bi 

spodbudila pešačenje in kolesarjenje iz teh 

delov mesta. 

 

KAKO SE JE NADALJEVALO…  

Mesto se je med tem opremilo s sistemom 

izposoje koles, zato sprehajalce vabimo, da se 

namesto na sprehod opravijo na preizkus 

kolesarjenja. Raziščejo naj, ali je Celje 

kolesarjem prijazno mesto tudi s sistemom 

kolesarskih stez.  

 

 

Podobno kot leto poprej, smo se v letu 2018 z 

dijaki Gimnazije Celje – Center sprehajali po 

mestnem jedru Celja z zavezanimi očmi. Ker 

nam je leta 2017 na urbanem sprehodu 

ponagajalo deževno vreme, smo s podobnim 

konceptom  sprehod ponovili in ga nadgradili 

leto kasneje. Dijake smo spodbujali, da mesto 

poslušajo, vonjajo, otipajo…  Celotna trasa 

sprehoda se je ob lepem vremenu  izvedla od 

Mestne občine, preko Mohorjevega atrija, po 

Prešernovi, do središča mesta in na Glavni trg. 

Sprehod smo zaključili z »grafitiranjem« po 

mestnem tlaku – sprehajalci so svoje vtise o 

mestnem jedru z barvnimi kredami napisali na 

tla in s tem spodbudili ostale Celjane, da 

razmislijo, kaj nam pomeni mestno jedro. 

 

KAKO SE JE NADALJEVALO…  

Sprehajalce vabimo, da na sprehodu uporabijo 

vse čute in opazujejo, kako naša zaznava mesta 

poteka tudi s sluhom, vonjem, tipom… 

 

 JANE'S WALK 2017 

 

ZAčutimMESTO 
 

 

 

 JANE'S WALK 2018 

 

ČUTEČ PO MESTU 
 

 

 



 

V letu 2019 smo se s prebivalci Lisc in 

predstavniki Mestne četrti Savinja sprehodili 

po soseski Lisce in skupaj opazovali dobre 

strani bivanja v soseski, ob tem pa so se 

porodile tudi mnoge pobude. Sprehod je 

potekal od otroškega igrišča na Grudnovi ulici, 

po obronkih mestnega gozda, do mostu čez 

Savinjo, pa nato po desnem bregu Savinje do 

ekološkega otoka in po Partizanski cesti proti 

izhodišču.  

 

Sprehajalci so predlagali, da se nabor njihovih 

pobud vključi v zaključno poročilo in 

posreduje na Mestno občino Celje s prošnjo za 

njihovo realizacijo.  

 

Tako smo opozorili na slabo prometno varnost 

v soseski ter pozvali k umiritvi prometa na 

Partizanski cesti. Pozvali smo k povečanju 

prometne varnosti na t.i. Čopovem mostu, na 

izboljšanje skupnih javnih površin soseske…  

Sprehajalci smo imeli na sprehodu tudi druge 

predloge, ki jih lahko uresničimo sami.  

 

 

 

Predlagali smo večjo povezanost in 

sodelovanje med sosedi, dogovorili smo se, da 

bomo vsaj enkrat letno organizirali skupni 

piknik v Liscah,…   

 

Sprehod v letu 2019 se je zaključil z 

medsosedskim piknikom, kot celota pa lahko 

zapišemo, da je bi z Jane's Walk 2019 dosežen 

dejanski namen takih sprehodov - povezovanje, 

spoznavanje in sodelovanje sosedov. 

 

KAKO SE JE NADALJEVALO…  

Pobude našega sprehoda smo strnili v skupen 

zapis in posredovali na Mestno občino Celje in 

Mestno četrt Savinja. Z veseljem lahko 

rečemo, da se je del pobud – še posebej zaradi 

aktivnega pristopa predstavnikov Mestne četrti 

- tudi uresničil. Obnovljeno je bilo otroško 

igrišče, postavljeni so bili dodatni koši za pasje 

iztrebke, upočasnitev prometa na Partizanski se 

počasi udejanja s talnimi označbami in 

občasnim merjenjem hitrosti, medsebojno 

obveščanje je ažurno, večina prebivalcev nas je 

zbrana v skupni »mailing« listi, na katero 

Mestna četrt redno pošilja obvestila, 

nameščena je nova informativna tabla,…  

 

Predlagamo, da sprehajalci po tem zgledu 

sodelovanja med prebivalci in Mestno četrtjo 

sami organizirajo urbane sprehode in tako sami 

vplivajo na izboljšanje kakovosti bivanja v 

»njihovih« delih mesta.  

 

 JANE'S WALK 2019 

ŽIVLJENJE MED REKO IN 

GOZDOM (URBANI 

SPREHOD PO LISCAH) 

 

 

 

 

 
 



 

JANES WALK 2020 V CELJU 

 

 

 

 

 
 

 

Sprehajalce vabimo, da se med 1. in 3. majem 

2020 pridružite akciji Jane's Walk, ki poteka 

tokrat na nekoliko drugačen način.  

 

Vsem urbanim sprehajalcem svetujemo 

naslednje: 

- sprehodite se sami, 

- upoštevajte navodila pristojnih organov 

glede zadrževanja na javnih mestih in 

- spremljajte aktualna obvestila glede 

omejitve gibanja na spletni strani 

Mestne občine Celje in spletni strani 

Urada Vlade RS za komuniciranje. 

 

Vse sprehajalce ob tem vabimo, da na 

individualnih sprehodih preverite, kaj se je 

spremenilo od izvedbe preteklih sprehodov 

dalje.  

 

Posnemite fotografijo in dodajte komentar ter 

ju do 3. maja 2020 posredujte na FB stran: 

 

 

 

 

  

 

O ZAVODU METRO SR… 

Zavod Metro SR je neodvisen raziskovalni 

zavod in nevladna organizacija na področju 

prostorskega načrtovanja, urbanizma, 

arhitekture in krajinske arhitekture, ki 

prioritetno na področju Savinjske regije skrbi 

za promocijo, izobraževanje in razvoj 

prostorske kulture. V zavodu Metro SR se 

ukvarjamo z raziskovalno, izobraževalno in 

promocijsko dejavnostjo. Odzivamo se na 

trenutne potrebe v prostoru in skozi raziskave, 

arhitekturne projekte, promocijske in 

izobraževalne dogodke ozaveščamo javnost, 

stroko, gospodarstvo in javno upravo o rešitvah 

in vizijah na področjih prostora. V svojem delu 

se ukvarjamo tako s formalno uveljavljenimi 

kot neformalnimi, inovativnimi oblikami 

demokratičnega urbanizma in spodbujanja 

aktivnejše participacije prebivalcev pri urejanju 

prostora.  

 

Pri organizaciji urbanih sprehodov Jane's Walk 

sodelujemo od leta 2012 dalje, urbane 

sprehode pa vsako leto podpre tudi Mestna 

občina Celje. V gradivu so navedeni samo 

celjski sprehodi v naši izvedbi.  

 

Pri organizaciji urbanih sprehodov so 

sodelovali: Mojca Furman Oman, Gorazd 

Furman Oman, Jaka Sedovnik, II. OŠ Celje, 

Gimnazija Celje – Center, MČ Slavko Šlander, 

MČ Center, MČ Savinja, Mestna občina Celje. 

 

Več o nas je dostopno na spletni strani in na: 

Zavod Metro SR, Grudnova ulica 6, 3000 Celje 

03 4900 409 / info@urbanisti.com / 

www.urbanisti.com  

 JANE'S WALK 2020 V CELJU 

https://www.facebook.com/events/224451242197711/
https://moc.celje.si/novice-in-obvestila/6667
https://www.gov.si/teme/koronavirus/
https://www.urbanisti.com/
mailto:info@urbanisti.com
http://www.urbanisti.com/

