
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.



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 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.


	Untitled

	NAPIŠI KRAJ (CAPS LOCK): LJUBLJANA - BEŽIGRAD
	NASLOV SPREHODA (CAPS LOCK): ZELENO MESTO 
	dan, datum, ura: petek, 6. maj 2016, ob 16.30 
	lokacija izhodišča: Park na križišču Baragove in Vojkove ulice      (BUS št. 20 in 20Z)
	organizator(ji): IPoP - Inštitut za politike prostora 
	vodja sprehoda (ime in priimek): Maja Simoneti
	opis poti: Ena od značilnosti Ljubljane so zeleni klini: zelene površine, ki povezujejo središče mesta z naravnim zaledjem. Sprehod vzdolž Savskega zelenega klina bo priložnost za pogovor o vrstah in funkcijah zelenih površin ter o pomenu strateškega načrtovanja za njihov razvoj. V Zeleni sistem povezane površine zagotavljajo kakovost bivanja: zdravje ljudi, mestne narave in okolja ter lokalnega gospodarstva. Pomen mestnih zelenih površin se z razvojem povečuje. V 21. stoletju zelena infrastruktura prispeva k odpornosti mest na podnebne spremembe in ustvarja pogoje za preobrazbo iz sedečega v aktiven življenski slog. Urejene in povezane mestne zelene površine spodbujajo hojo: prispevajo k privlačnosti prostora za hojo po vsakdanjih opravkih, za rekreacijo in za sprehode zdravstvene in terapevtske, pa tudi študijske in turistične narave. 
	zemljevid: 


