
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. 

URBANI SPREHODI

URBANI SPREHODI JANE’S WALK 2013

 
izhodišče: 
organizacija:  
vodja sprehoda: 

NAPIŠI KRAJ (CAPS LOCK)

NAPIŠI NASLOV SPREHODA (CAPS LOCK)

napiši dan v tednu, datum (npr. 4. maj 2013), ob kateri uri (npr. ob 8.00)
napiši ime lokacije izhodišča

napiši kdo organizira
ime in priimek

Napiši opis in predstavitev tematike sprehoda oz. kratek opis poteka sprehoda, lahko 
seznam in imena posameznih postaj. 
 
V desno polje vnesi zemljevid sprehoda tako, da klikneš na polje in poiščeš sliko 
zemljevida.  
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Stanovanjsko naselje ob Tomšičevi

 Osnovna šola Mihe Pintarja - Toleda

Skrita kapela

   Zbirno mesto pred centrom Nova (pri uri, v 
   senci pod platano, pri sladoledarju)
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Glasbena šola

Podhod Mastodont

Vila Herberstein

   Žepni park ob Paki 

Velenje

4. maj ob 11:00
izhodišče: pred centrom Nova
organizacija: Tina Zaponšek - Pazi!park, Kaja Flis, Davor Dušanič, 
Bojan Pavšek - OPA:CELICA, v sodelovanju z občino Velenje.
vodja sprehoda: Tina Zaponšek, Kaja Flis

Velenje se bo v maju pridružilo globalni akciji urbanih sprehodov, ki 
pod imenom ”Jane’s Walk” po celem svetu potekajo prvi vikend v 
mesecu maju. Moderno Velenje ima talent v atraktivnih bližnjicah 
in kratkemu času s katerim lahko peš obvladamo celotno mestno 
središče in še kaj več.  Čas je danes skoraj odločilni faktor, da se 
namesto peš na pot podamo raje z avtomobilom. Pa je res hitreje? 
Ubiranje bližnjic na 2 nogah nas lahko pripelje daleč v relativno 
kratkem času, na poti pa spoznavamo nove ambiente, skrite kotičke 
in iskrive zgodbe, ki nam jih pripoveduje urbani prostor. 

Sprehod se bo zaključil predvidoma ob 12:30 na zadnji, 8. postaji 
sprehoda, od koder bomo odpešačili nazaj v center, morebiti kar 
na tržnico po sobotnih nakupih svoje najljubše zelenjave in sadja in 
nato domov. Peš, se razume. :)

URBANE BLIŽNJICE


