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Kons 6(mio) 

Bela vila, ki prihaja 

hladno je, a ona vztraja 

ringa ringa raja raja 

bliža se četrta vstaja 

6 milijonov, vsem dogaja 

župana bomo odnesli s kraja 

uzela ga magla, uzela ga raja. 

 

To je le ena izmed naših mojstrovin, ki smo jih predstavili na decembrskem sprehodu »Po 

prazničnem Mariboru«. Tako ali drugače s sladko-pekočimi dodatki popestrimo sprehode, ki 

jih mesečno pripravljamo in izvajamo, na njih pa informiramo mlade in mlade po srcu. 

 

 



Na ideji smo začeli graditi poleti 2012. Prvotna zasnova je temeljila na v tujini dobro znanih 

sprehodih »Jane's walk«. Hitro smo ugotovili, da se nam tovrsten način podajanja in 

izmenjave informacij zdi zelo smiseln. Obdržali smo bistvo urbanih sprehodov, ga nadgradili 

in približali lokalnemu okolju ter aktualnim dogodkom v našem mestu. 

 

Mesečni sprehodi tako temeljijo na druženju in problematiziranju izbrane teme. Na njih 

predstavimo pripravljen material in udeležence spodbudimo k premisleku. Težimo k 

aktivnemu vključevanju vseh sprehajalcev, saj menimo, da vsako mnenje šteje. Več različnih 

pogledov omogoča boljšo razpravo med sprehodom in razmislek po njem. Informiranje lahko 

poteka na več različnih načinov in ima širok spekter možnih učinkov. Pomembno se nam zdi, 

da si posameznik skozi lasten angažma, premislek in soočenje mnenj izoblikuje svoje stališče 

na podlagi kritičnega premisleka, iskanja pozitivnih in negativnih aspektov in upoštevanja 

različnih dejavnikov. S tem ko temo prenesemo na teren, omogočimo neposredno povezavo 

konceptov s konteksti in okoljem ter dejanskimi praksami, spodbujamo grajenje skupnosti in 

večanje solidarnosti. 

 

Posebej uspešen je bil nedaven sprehod, na katerem smo preverjali ustreznost prometne 

infrastrukture za invalidne osebe na vozičkih. Na vabilo sta se med drugimi odzvala 

tudi  predstavnik Sektorja za komunalo in promet Mestne občine Maribor ter predstavnik 

podjetja Nigrad d.d.. Tekom sprehoda smo se ustavili na problematičnih točkah. Opozorili 

smo na neustrezne klančine, luknje in ovire ter udeležence spodbudili k razpravi. Šlo je za 

neposredno izmenjavo informacij, izkušenj in mnenj med uporabniki cestne infrastrukture in 

predstavnikoma, odgovornima za ustreznost le te. Kritične točke smo dokumentirali in 

razmislili o možnih rešitvah, funkcionarji pa so obljubili spremembe. 

 

Mesečne sprehode pripravljamo in izvajamo prostovoljci skupine Stopinje mesta, MISC 

INFOPEKA, Pekarna Magdalenske mreže. 
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