
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. 
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izhodišče: 
organizacija:  
vodja sprehoda: 

* Priporočamo, da na sprehodu nosite udobno obleko in obutev, pokrivalo in 
vodo v primeru sonca ter dežnik v primeru dežja.
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	lokacija izhodišča: Mestni trg pred občino
	organizator(ji): Paz! Park
	vodja sprehoda (ime in priimek): Mojca Črnič, Vlasta Damjanovič, Martina Auguštin 
	zemljevid: 
	NAPIŠI KRAJ (CAPS LOCK): METLIKA
	NASLOV SPREHODA (CAPS LOCK): ZA VAREN KORAK 
	dan, datum, ura: Sobota, 10. maj 2014, ob 17.00
	opis poti: Na letošnjem Metliškem sprehodu se bomo posvetili malce starejšim sprehajalcem v mestu, a ne bomo pozabili tudi na ostale. Skozi sprehod bomo izpostavili kvalitete in probleme v prostoru, predvsem pa se bomo osredotočili na priložnosti, ki jih ponuja Metlika za boljšo hodljivost in kvaliteto življenja.Prav tako bomo skušali skozi pogovor odkriti kakšna je bila Metlika pred leti in kako se je spremenila s perspektive pešca. Sprehod bomo tako začeli na Mestnem trgu pred občino, se sprehodili do Cerkve Sv. Nikolaja in po poti na Obrh nadaljevali sprehod do Zdravstvenega doma in naprej do Gale. Tu se bomo obrnili nazaj do Partnerja in naprej do Hotela, ter zaključili sprehod na Trgu svobode.


