
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 2016

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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	NAPIŠI KRAJ (CAPS LOCK): LJUBLJANA - ZGORNJA ŠIŠKA
	NASLOV SPREHODA (CAPS LOCK): UREDIMO VODNIKOVO
	dan, datum, ura: Nedelja, 8. maja 2016 ob 10:30
	lokacija izhodišča: na križišču Vodnikove in avtocestnega obroča
	organizator(ji): www.facebook.com/uredimo.vodnikovo
	vodja sprehoda (ime in priimek): Matevž Frančič, Marko Peterlin
	opis poti: Vodnikova cesta je ena zanimivejših ljubljanskih vpadnic s prav posebnim značajem. Ob njej se prepletajo različni urbanistični in kulturni vzorci, ki odražajo različna zgodovinska obdobja v razvoju tega dela mesta. Prometno-tehnična ureditev, ki je v več fazah nastala od sredine 60-tih let 20. stoletja, je prek vseh vzorcev vsilila enoten prometni profil, kar v več odsekih povzroča konflikte z grajeno strukturo ter v podrejen položaj postavlja tako pešce in kolesarje kot mestno zelenje. Na sprehodu, ki bo potekal od križišča Vodnikove z avtocestnim obročem do Vodnikove domačije se bomo izpostavili prostorske in druge kvalitete, značilnosti in posebnosti Vodnikove ceste, ter poskusili oblikovati predloge za urbanistične in prometne probleme trenutne ureditve. Sprehod je namenjen spoznavanju in povezovanju med prebivalci in drugimi uporabniki Vodnikove ter izmenjavi mnenj in pobud. Vabljeni!
	zemljevid: 


