
URBANI SPREHODI JANE’S WALK 2014

URBANI SPREHODI 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 prebiv-
alcev s sosedi in sosesko in spodbujanju pripadnosti območju bi-
vanja. 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.MEDVODE - prostor za sprehod in zadrževanje

sobota, 3. maj 2014, ob 11h
izhodišče: pred knjižnico Medvode
organizacija: Anita Marković (Pazi!park)
vodja sprehoda: Anita Marković

Sprehodili se bomo skozi urbani del Medvod, ki se razteza vzdolž reke 
Sore in Save vse do njunega sotočja kjer se skriva staro mestno središče 
z mestno hišo in objekti kulturne dediščine. Naravni potek rek mesto 
razdvaja in ustvarja več aktivnih jeder, ki sama po sebi delujejo, vendar 
so med seboj slabo povezana. Na sprehodu bomo spoznali glavna 
žarišča dogajanja in razkrivali naravne ter kulturne potenciale mesta. 

Opazovali bomo fizične strukture in splošen utrip urbanega pro-
stora – privlačnost in opremljenost, delež zelenih površin in 
raznolikost funkcij v prostoru. Glede na to bomo ocenili prilago-
jenost prostora raznovrstnim uporabnikom ter opozorili na 
vlogo pešca, ki vpliva na živahnost ulice. Ovrednotili bomo tre-
nutno stanje dostopnosti, prehodnosti in preglednosti – na kaj 
se ljudje orientirajo v prostoru, kje se sprehajajo in zadržujejo.  
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zbirna točka pred mestno hišo in knjižnico

Mercator - prostor srečevanj

Prometni koridor

Stičišče - promet, vrtički, šport

kulturno upravno središče

Vstopna točka v Medvode

Sotočje

Staro mestno jedro

Donit

Urbani sprehodi Jane's Walk - M...

Urbani sprehodi Jane's Walk - Medv...

Trasa poti po urbanem delu Medvod

Zbirna točka pred mestno hišo in knji

Prometni tok

Mercator center - prostor srečevanj

Stičišče - promet, vrtički, šport

Kulturno upravno središče

Vstopna točka v Medvode 

Sotočje

Staro mestno jedro

Donit

Urbani sprehodi Jane's Walk - Medv...

Urbani sprehodi Jane's Walk - Medv...
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kontakt: pazipark@gmail.com


