
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 2019

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): ČRNOMELJ
	NASLOV SPREHODA (CAPS LOCK): URBANO DREVJE 
	dan, datum, ura: Nedelja 12. maj 2019, ob 16.00
	lokacija izhodišča: Pred trgovino Hofer
	organizator(ji): Skupina UZM v sklopu ŠK Trajnostni vrt (ZIK Črnomelj)
	vodja sprehoda (ime in priimek): Danijela Kure Kastelc, Martina Auguštin 
	opis poti: Urbani sprehod Jane's walk letos organiziramo kot nadaljevanje delovne akcije zasaditve novih urbanih sadik v mestu Črnomlju. Že kar nekaj časa opozarjamo na pomembnost urbanega drevja za mestni prostor in njegovega razvoja. Tokrat pa bomo tematiko opazovali iz strani pešca. Ogledali si bomo na novo zasajena drevesa, opozorili na kakovost sadik in kako pomembna je pravilna izbira sadik. Skupaj bomo poiskali kje so nekoč drevesa bila in iskali  nove prostore v Črnomlju, ki bi bile primerne za novo zasaditev. Pogovorili se bomo tudi o širšem, urbanističnem vidiku načrtovanja drevnine in o pomembnosti vzdrževanja zelenih površin v Črnomlju. Vse ideje bomo strnili v konkretne predloge. 
	zemljevid: 


