
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 - CENTER
	NASLOV SPREHODA (CAPS LOCK): Politično mesto
	dan, datum, ura: Petek, 6. maja 2016 ob 16:00
	lokacija izhodišča: pred mestno hišo in Robbovim vodnjakom
	organizator(ji): Inštitut za politike prostora - IPoP
	vodja sprehoda (ime in priimek): dr. Pavel Gantar, Urban Jeriha
	opis poti: Sprehod po političnem mestu bo ogled mestnega središča in bližnjega zaledja. Ta sprehod nas bo vodil po vsakdanjih točkah, ki nosijo pomembno simbolno funkcijo. Komentirali bomo prostore zborovanj in obstoja javnosti. Sprehod bo torej po tistih mestih, kjer ste že bili in že demonstrirali. Pregledali bomo politične oz. upravne inštitucije ter ugotavljali, kako se srečujeta mesto in državne inštitucije. Sprehod se bo pričel pri mestni hiši ob 16:00. Pot nas bo vodila mimo Tromostovja do Prešernovega trga. Po Miklošičevi se bomo vzpeli do sodišča, nato pa mimo RTV-ja po Kolodvorski do spomenika na železniški postaji. Skozi podhod, preko Vilharjeve, do Severnega parka in mimo pokopališča Navje. Skozi Zeleno Jamo  bomo prišli do Topniške in pot nadaljevali skozi stari del Savskega naselja to zaključka pri Knjižnici REČI. Drugo polovico sprehoda bomo torej namenili opazovanju odnosa med ožjim središčem in območji v transformaciji. Vabljeni!
	zemljevid: 


