HIP! HIP! HIP! SAVSKI HRIB!
Prenova otroškega igrišča na Linhartovi ulici ob Savskem hribu.

Lansko leto smo skupaj poskrbeli za prenovo košarkaškega igrišča
in Savskega hriba. Neuresničenih je ostalo še nekaj idej, predvsem za
otroško igrišče.
Na igrišču je trenutno veliko kvalitetnih kovinskih igral, ki pa žal ne
ustrezajo več varnostnim standardom (SIST EN 1176 in SIST EN 1177). Da bi
se izognili odstranitvi igral in osiromašenju igrišča pod pretvezo varnosti
vas vabimo, da skupaj zasnujemo prenovo. V letošnjem letu imamo
možnost pripraviti načrte prenove in delno nekaj idej celo uresničiti.
Da bi pridobili čim več svežih idej in mnenj ‘uporabnikov’ igrišča bomo v
aprilu in maju izvajali delavnice z otroci iz vrtca, šole in Rehabilitacijskega
centra Soča.
Želja je, urediti igrišče tako, da bo varno spodbujalo otroke, da več časa
preživijo na prostem, da s tem krepijo motorične in socialne spretnosti
in se predvsem družijo in ne ostajajo za računalniki.
Do sedaj smo že opravili varnostni pregled igral, se dogovarjali o
možnostih sodelovanja z MOL in začeli iskati donatorje. Veseli bomo
vaših mnenj, pobud in pomoči pri soustvarjanu našega skupnega
prostora.
Prosimo vas, če izpolnite kratek vprašalnik na hrbtni strani in letak
prinesete v nabiralnik Knjižnjice R E Č I v Domu skupnosti na Belokranjski
ulici 9.
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Knjižnica R E Č I
ponedeljek–petek: 16.00–19.00
sreda: 9.00–13.00 in
16.00–19.00,
sobota: 9.00–13.00

Ste kdaj zunaj pred blokom? Ob Savskem hribu, zelenici, košarkaškem ali otroškem igrišču?
DA

NE

Kdaj? (popoldne, dopoldne; poleti, pozimi, čez vikende, ko je sonce,...)

Zakaj?
_________________________________________________
_________________________________________________
Kaj bi vas pritegnilo ven?
__________________________________________________
__________________________________________________

____________________________________________________________________

Kje? (na otroškem ali košarkaškem igrišču, na zelenicah, na hribu, ...)
____________________________________________________________________

Kaj vam je najbolj všeč na igrišču in v okolici?
____________________________________________________________________

Kaj vas moti na igrišču in v okolici?
____________________________________________________________________

Imate predloge in pobude v zvezi s preureditvijo otroškega igrišča in okolice?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Želite, da vas obveščamo o vseh aktivnostih v zvezi z igriščem (kontakt):________________________________________
Želim sodelovati v (obkroži): delovnih akcijah, oblikovanju predlogov, izvedbi igral, iskanju sponzorjev, _____________

