
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 - ŠIŠKA
	NASLOV SPREHODA (CAPS LOCK): BIVALNO MESTO
	dan, datum, ura: Petek, 6. maj 2016 ob 16h
	lokacija izhodišča: pred Plečnikovo cerkvijo v Šiški
	organizator(ji): Inštitut za politike prostora - IPoP
	vodja sprehoda (ime in priimek): Marko Peterlin
	opis poti: Osrednji del Šiške in Bežigrada zaznamuje kakovostno bivalno okolje, tako kot mnoga stara predmestja Ljubljane v širokem loku okoli mestnega središča. Na sprehodu od Šiške prek Bežigrada do Savskega naselja se bomo srečali s skoraj celotnim spektrom tipologij stanovanjskih stavb, od prostostoječih enodružinskih hiš, prek dvojčkov, vrstnih hiš, majhnih blokov, do večjih stolpičev in stolpnic. Prav tako bomo lahko spoznavali raznolike urbanistične sestave, ki so bili praviloma zasnovani kot celoviti sklopi stavb in odprtih površin, med vojnama kot kolonije kasneje kot soseske. Po poti se bomo posvetili tudi mestnemu zelenju in pomenu, ki ga ima za kakovostno bivalno okolje in privlačnost za pešačenje.
	zemljevid: 


