
 

 

 

 
 
 

 

Vabimo vas na srečanje 

Urbani sprehodi Jane's Walk 2013: Uvodni dogodek 
 

Torek, 9. aprila 2013, ob 18h, Kreativna postaja Španski borci – Galerija Internacionala,  

prvo nadstropje Kulturnega centra Španski borci, Ljubljana 

 

Inštitut za politike prostora vabi na uvodni dogodek letošnjih sprehodov Jane’s Walk, ki bo v torek, 

9.4.2013 ob 18h v Kulturnem centru Španski borci v Ljubljani. Predstavili bomo urbane sprehode, 

njihov pomen za mreženje lokalnih nevladnih organizacij in urejanje mest, spregovorili bomo o 

preteklih izkušnjah in o napotkih za organizacijo letošnjih. Pridružili se nam bodo lanski sprehajalci 

in vodje sprehodov, končali pa ga bomo z druženjem in prosto razpravo. Na dogodek ste vabljeni vsi, 

ki cenite prijaznost mest za pešačenje, ki vas zanima kaj na to vpliva, in ki bi radi tudi sami prispevali 

k dobri hodljivosti mest. 

Sprehodi so del globalne akcije, v okviru katere vsako leto prvi konec tedna v maju pod imenom »Jane’s 

Walk« potekajo sprehodi v številnih mestih po svetu, letos bodo sprehodi 4. in 5. maja 2013. Lani sta po 

svetu tako število sodelujočih mest kot skupno število sprehodov doseglo nov rekord: potekalo je prek 600 

sprehodov v 85 mestih po 19 državah.  

Pri nas so bili bili urbani sprehodi prvič izpeljani pred dvema letoma, ko so štirje sprehodi v globalno mrežo 

mest vpeli Ljubljano. Lani je potekalo kar 14 sprehodov v devetih slovenskih mestih, sprehodom se je bilo 

mogoče pridružiti v Celju, Idriji, Kamniku, Kopru, Kranjski gori, Mariboru, Piranu, Škofji Loki, in v Ljubljani, 

kjer je potekalo šest sprehodov. Pobudo za akcijo je sicer dal Inštitut za politike prostora, a ključno vlogo pri 

izvedbi sprehodov so imele predvsem lokalne nevladne organizacije in povezani posamezniki, ki so 

sprehode ob podpori inštituta organizirali. Lani je pri organizaciji skupaj aktivno sodelovalo 12 nevladnih 

organizacij, prek 50 organizatorjev, vodij sprehodov in njihovih gostov pa je sodelovalo prostovoljsko. Pri 

izvedbi sprehodov so sodelovale tudi nekatere javne ustanove, ki so pri tem poudarjale svojo vlogo v 

lokalnem okolju, zlasti Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Center urbane kulture Kino Šiška ter Muzeji in 

galerije mesta Ljubljana. 

 

Vljudno vabljeni! 

 

 

 

 

Dodatne informacije: 

Inštitut za politike prostora, Tržaška 2, 1000 Ljubljana 

Telefon: 0590 63 683, Marko Peterlin 

E-pošta: ipop@ipop.si 

 

Projekt »Mreža za prostor – za krepitev NVO pri urejanju prostora« delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in 

Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje in javno upravo. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških 

virov, razvojne prioritete Institucionalna in administrativna usposobljenost, prednostne usmeritve Spodbujanje razvoja nevladnih 

organizacij, civilnega in socialnega dialoga. 
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