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Sporočilo za javnost
ZA TAKOJŠNJO OBJAVO!

Kam so izginile klopice z Župančičevega sprehajališča?
V teh dneh ste mnogi opazili, da so ena za drugo izginjale klopice z Župančičevega
sprehajališča v Novem mestu. Dobili smo informacijo, da so klopice v prenovi in tako
povsem na varnem. Iz novomeškega RICa so nam namreč sporočili, da je obnova klopic del
projekta Po poti kultur, ki ga izvajajo do konca meseca junija.
Vodja projekta v RICu Maja Regina je pojasnila, da želijo projekt Po poti kultur, katerega
namen je predvsem spodbujanje medkulturnega dialoga in strpnosti, na drugačen način
predstaviti tudi širši javnosti ter narediti nekaj koristnega v lokalnem okolju, kar bo vidno
navzven in hkrati tudi trajno.
»Našo projektno idejo o obnovi klopic v centru Novega mesta smo združili z namero, ki jo je
imel Zavod Zora. Prišli smo do skupnega zaključka, da obnovimo klopice na Župančičevem
sprehajališču in tako popestrimo priljubljeno sprehajalno pot. Odločili smo se, da jih
opremimo z verzi Otona Župančiča, po katerem sprehajališče nosi svoje ime. Da pa bo vse
skupaj še v duhu medkulturnega dialoga, smo se strinjali, da bomo nekaj Župančičevih
verzov zapisali tudi v prevodih. V sodelovanju z društvom Est=etika smo pripravili načrt za
obnovo, trenutno pa intenzivno potekajo aktivnosti prenove.«
Slavnostno otvoritev prenovljenega sprehajališča bodo obeležili 18. junija z dogodkom
Literarni sprehod Klopice povezujejo. V družbi sarajevskih umetnikov in pod vodstvom
Klavdije Kotar se bomo podali na literarni sprehod. Zbor bo ob 18. uri na Pugljevi ulici (pod
Čajarno), zaključek pa pri t. i. Pumpnci. Otvoritvi se bosta pridružila častna gosta, in sicer
predstavnik ambasade Bosne in Hercegovine v Sloveniji ter župan Mestne občine Novo
mesto g. Gregor Macedoni.
Dogodek bo potekal v okviru RICeve Parade učenja in Tedna kultur, ki ga pripravlja DRPD
Novo mesto ter v počastitev praznovanja ob 650. obletnici ustanovitve Novega mesta.
Vabljeni!
Projekt Po poti kultur sofinancirata EU iz sredstev Evropskega sklada za vključevanje
državljanov tretjih držav in Ministrstvo za notranje zadeve RS.
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