
 

 

CityWalk SIMPOZIJ - AGENDA  

 

08.45 – 09.30  Registracija 

09.30 – 09.45 Uvodni pozdrav  
                              predstavnik Mestne občine Ptuj 
                              doc. dr. Štefan Čelan, direktor Znanstveno-raziskovalnega središče Bistra Ptuj 
                              Danilo Čeh, vodja projekta CityWalk, Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj  

OSREDNJI GOVORNIK 

09.45 – 11.15 JIM WALKER - »Walk21« 

 Jim Walker je ugleden mednarodni politični svetovalec, strokovnjak za 
komunikacije in vodja posebnih projektov, ki spodbuja ljudi k hoji in hkrati 
zagotavlja varno, privlačno in dostopno okolje za hojo. Njegovi nasveti so 
pomagali 13-im izmed 20-ih vodilnih globalnih mest, da so neodvisno akreditirana 
kot mesta, ki so najbolj primerna za življenje. Jim Walker je specializiran za 
razvijanje nacionalnih politik in standardov kakovosti, ki koristijo pešcem, pa tudi 
za upravljanje nacionalnih kampanj in trajnostnih prevozov, aktivnih zdravstvenih 
in dostopnih rekreacijskih projektov. Trenutni projekt hoje je dejaven v 71 
državah. 

11.15 – 11.30 Odmor za kavo  

OMIZJE 1:  MESTA NAREJENA ZA HOJO  

11.30 – 12:45 Moderator omizja: KÉZY BÉLA, MEGAKOM Development Consultants  
Predavatelji: 

 dr. JERNEJ TIRAN, Geografski inštitut Antona Melika, SRZ SAZU 
MARKO PETERLIN, Inštitut za politike prostora 
MIRJAM LUKETIČ in dr. ANDREJA KUZMANIĆ, ZUM, Urbanizem, planiranje, 
projektiranje d.o.o.   

                              Teme, ki bodo obravnavane na prvem omizju – MESTA NAREJENA ZA HOJO: 
• načrtovanje prometnih površin in infrastruktura za pešce; 
• ozaveščanje in izobraževanje; 
• strategije in predpisi.  

12.45 – 13.45 Odmor za kosilo in tiskovna konferenca 

  



 

 

 

OMIZJE 2:  URBANO OKOLJE – TRAJNOSTNO URBANO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE 

13.45 – 15.00 Moderator omizja: Prof. ALEKSANDAR D. SLAEV, Ph. D., M. Arch., Varna Free 
University  
Predavatelji: 

 dr. LUKA MLADENOVIČ, Urbanistični inštitut Republike Slovenije 
mag. POLONA ANDREJČIČ MUŠIČ, strokovnjakinja za prometno varnost in 
načrtovanje urbanega prometa  

 Teme, ki bodo obravnavane na drugem omizju – URBANO OKOLJE:  
• kaj je potrebno, da mesto postane trajnostno in podnebju prijazno; 
• prostorsko načrtovanje za trajnost; 
• arhitektura in urbano načrtovanje v  trajnostni mobilnosti. 

15.00 – 15.15  Zaključek 


