
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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URBANI SPREHODI JANE’S WALK 2015

 
izhodišče: 
organizacija:  
vodja sprehoda: 

* Priporočamo, da na sprehodu nosite udobno obleko in obutev, pokrivalo in 
vodo v primeru sonca ter dežnik v primeru dežja.



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 2015

 
izhodišče: 
organizacija:  
vodja sprehoda: 

* Priporočamo, da na sprehodu nosite udobno obleko in obutev, pokrivalo in 
vodo v primeru sonca ter dežnik v primeru dežja.


	NAPIŠI KRAJ (CAPS LOCK): LJUBLJANA - ŠIŠKA
	NASLOV SPREHODA (CAPS LOCK): POT URBANE PREHRANE
	dan, datum, ura: Ponedeljek, 4. maj 2015, ob 16:00
	lokacija izhodišča: Stara Tržnica Šiška
	organizator(ji): Inštitut za politike prostora - IPoP
	vodja sprehoda (ime in priimek): Marko Peterlin
	opis poti: Sprehod bo potekal vzdolž Vodnikove ceste v Šiški, ki je zaradi svojega razvoja precej posebna ljubljanska vpadnica. Nekoč glavna vpadnica iz smeri Gorenjske je danes zanimiva mešanica ostankov nekdanje vasi in elementov iz vseh obdobij urbanega razvoja mesta. Po drugi strani ureditev javnega prostora danes kaže na prevladujoč avtomobilski značaj ceste z vrsto pasti za kolesarje in še več problematičnimi točkami za pešce, na katere bomo med sprehodom še posebej pozorni. Pot bomo opravili med delovnikom, v času popoldanskih vsakdanjih opravkov. Začeli jo bomo na Tržnici Šiška, se sprehodili preko soseske Na Jami do Vodnikove ceste, ki ji bomo nato sledili do Tržnice Koseze. Vmes se bomo ustavili ob kakšni od kmetij, se pogovarjali o možnostih za urbano vrtičkarstvo in preverili možnosti za dobro kosilo ob poti. Sproti bomo komentirali tudi ureditve z vidika prijaznosti za pešačenje po vsakdanjih opravkih.
	zemljevid: 


