MED VARNOSTJO, ZAŠČITNIŠKIMI PRAKSAMI, SPONTANIM GIBANJEM IN ŠPORTOM
Prof. dr. Gregor Jurak
Na podlagi tujih in lastnih raziskovalnih spoznanj o telesnem in gibalnem razvoju
otrok in mladine, spremembah v telesnem fitnesu, posledicah nezdravih življenjskih
slogov na zdravje otrok in mladostnikov ter stanju šolskega športnega prostora
opozarja na potrebe po večpodročnem strokovnem pristopu pri načrtovanju
oblikovanja javnega prostora, še posebej iz vidika gibalnih potreb različnih starostnih
skupin uporabnikov prostora.
Parcialni argumenti skupin deležnikov (npr. interes staršev za umestitev krožišča ali
parkirišča pred šolskim vhodom, sekanje vej na šolskem igrišču zaradi nevarnosti
padcev pri plezanju, problematiziranje vožnje s skirojem po javnih površinah zaradi
varnostnih zahtev, umestitev fitnesa na prostem za starostnike v sosesko za
zboljšanje njihove mobilnosti) pogosto otežujejo ali zamegljujejo celostno
obravnavanje prostora iz vidika gibalnih potreb različnih ciljnih skupin. Javni prostor
mora znova postati gibalni prostor za vse generacije, vendar z domišljenimi rešitvami
v sodelovanju vseh področnih strok. Skladno s tem je treba umestiti rešitve, ki bodo
ob čim boljšem zagotavljanju varnosti posameznika spodbujale k izvajanju gibalnih
struktur za ohranjanje ali zboljšanje njegove gibalne učinkovitosti.
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