
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): PODČETRTEK - TERME OLIMIA
	NASLOV SPREHODA (CAPS LOCK): PODČETRTEŠKA KROŽNA POT
	dan, datum, ura: petek, 6. maj 2016, ob 16.30
	lokacija izhodišča: parkirišče pred bloki, Slake 6, Podčetrtek
	organizator(ji): TD Podčetrtek
	vodja sprehoda (ime in priimek): Sabina Pavčnik, Karmen Bovha
	opis poti: Starejši prebivalci se še živo spominjajo sprehajalne poti z ulično razsvetljavo in drevoredom bobovcev, urejenih zelenjavnih in okrasnih vrtov ter gostiln, ki so pred drugo svetovno vojno privabljali številne obiskovalce tudi iz bolj oddaljenih krajev. Sprehod po Podčetrtku je tudi danes zanimiv za turiste nastanjene v Termah.    Na petkovem sprehodu se bomo sprehodili skozi Podčetrtek, do Atomskih in nazaj, odkrivali bomo zgodovino kraja in današnji prostor gledano skozi oči pešca. Pogovarjali se bomo o varni poti otrok v šolo, obstoječih prostorskih kvalitetah, nadgradnji obstoječih peš poti, planiranih novih ureditvah in tudi o tem, kje umeščati nove dejavnosti, da bodo te dostopne peš prebivalcem in tudi tistim, ki se pripeljejo v Podčetrtek po opravkih iz okoliških krajev. 
	zemljevid: 


