
V projektni pisarni ZRS Bistra Ptuj 
vodimo celoten projekt ter hkra-
ti izvajamo aktivnosti na lokalni 
ravni, Mestna občina Ptuj pa pri 
projektu sodeluje kot pridruženi 
partner. Projekt je bil odobren v 
okviru programa sodelovanja In-
terreg V-B, Podonavje. Sofinanci-
ran je iz dveh evropskih skladov 
– Evropskega sklada za regional-
ni razvoj (ESRR) in Instrumenta 

za predpristopno pomoč (IPA).
Glavni namen projekta je izbolj-
šanje ključnih pogojev za peša-
čenje in urejanje varnih pešpoti 
na Ptuju, obenem pa tudi pripra-
viti ukrepe in orodja za privlač-
nejšo hojo v mestu.
Pilotne akcije, ki smo jih izvedli 
v starem mestnem jedru: izdela-
va strategije in akcijskega načrta 
za pešačenje – zasnova mirujo-

ZRS Bistra Ptuj s projektom  
CityWalk spodbuja hojo
Z mesecem majem 2019 se zaključuje eden večjih evropskih projektov CityWalk, ki ga uspešno vodi ZRS Bistra Ptuj. Projekt 
CityWalk izvaja 17 partnerjev iz Slovenije, Madžarske, Slovaške, Hrvaške, Romunije, Bolgarije, Češke, Avstrije in Srbije. 

Promocijsko sporočilo

čega prometa v širšem območju 
starega mestnega jedra (s pri-
pravljenimi idejnimi zasnovami/
predlogi in rešitvami mirujočega 
prometa). Partnerstvo projekta je 
namreč razvilo skupno orodje, ki 
obsega smernice za izdelavo ak-
cijskih načrtov za pešačenje, in 
izdelalo tudi spletno orodje za 
pešačenje, ki bo omogočalo zbi-
ranje podatkov, ki se nanašajo 
na mirujoči promet, ugotavljanje 
preko določenih kriterijev o razvi-
tosti in primernosti pešačenja v 
posameznem mestu ali naselju.
Pripravili smo tudi dva zemlje-
vida, in sicer 3D fotorealistično 
panoramsko karto mestnega sre-
dišča za potrebe digitalne pred-
stavitve preko spleta, v socialnih 
medijih in drugih digitalnih medi-
jih ter ilustriran 3D panoramski 
zemljevid Ptuja in izdelavo do-
datnih podrobnih ilustracij zna-
menitosti. Zemljevidi se bodo 

primerjava števila prehojenih ko-
rakov, metrov ali kilometrov gle-
de na dolžino znanih poti, kot 
so Route 66, Tour de France in 
druge; smešnih fotografij – hoja 
z Beatlesi ali z drugimi znanimi 
zvezdami ali zabavnimi živalmi). 
Poleg tega je v aplikaciji dodan 
še števec korakov, kalkulator ka-
lorij za hrano, raziskava o oce-
njevanju mesta, ki jo je mogoče 
opraviti.
Projekt CityWalk je in bo s svoji-
mi rezultati resnično prispeval k 
izboljšanju kakovosti in zanima-
nja za pešačenje v mestih, k iz-

boljšanju in celostnemu urejanju 
urbane opreme in še in še.
ZRS Bistra Ptuj se svojim delo-
vanjem trudi in želi prispevati k 
dvigu in izboljšanju kakovosti ži-
vljenja v okolju, v katerem deluje 
že 25 let. Zato bomo tudi v priho-
dnje izvajali naloge in projekte, ki 
bodo prispevali k dodani vredno-
sti v okolje.
Več o samem projektu in po-
membnih rezultatih projekta si 
lahko preberete na: www.bistra.
si/projektna-pisarna/projekti-v-
-izvajanju/citywalk.
Pripravila: Robert Novak in Danilo Čeh

uporabljali za promocijske aktiv-
nosti mesta Ptuj. Prav tako bomo 
izdelali in postavili tri večje in-
formativne table (približno 1,1 
x 0,85 m) z novimi 3D-zemljevi-
di, ki bodo zamenjale stare table 
v mestu. Del zasnove vodenja v 
širšem območju starega mestne-
ga jedra bo tudi načrt krožne 
poti po starem mestnem jedru 
s postavitvijo kažipotov, ki bodo 
označevale pomembnejše zna-
menitosti, čas hoje do znameni-
tosti ter smer.

Tako smo v zaključni fazi obliko-
vanja tabel in kažipotov (v sode-
lovanju z Zavodom za turizem 
Ptuj), v fazi, ki se navezuje na 
»oglaševalne in označevalne ele-
mente«, sodelovali tudi pri pri-
pravi Kataloga urbane opreme 
Mestne občine Ptuj v delu, ki se 
navezuje na table.
V okviru ozaveščanja in promoci-
je uporabe hoje smo pripravili po-
barvanko Colorful city – Explore 
and discover Ptuj, ki je uporab-
na za obiskovalce vseh staro-
sti, ki želijo spoznati pomembne 
znamenitosti najstarejšega me-
sta – Ptuja, ki letos praznuje ne-
verjetnih 1950 let od prve pisne 
omembe.

Za uporabnike pametnih tele-
fonov pa je bila razvita mobilna 
aplikacija za promocijo prijaznej-
še hoje – Walk‘n‘Smile. Za uživa-
nje in prakticiranje pomena hoje 
v resničnem življenju si prenesi-
te aplikacijo Walk‘n‘Smile! Na vo-
ljo je za sisteme Android in iOS. 
Temelji na tradicionalnem pedo-
metru in ga dopolnjuje z različni-
mi razburljivimi funkcijami (npr. 


