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Predstavitev poteka delavnice
Delavnica bo potekala po sledečih skopih :
1.

Predstavitev izvajalcev

2.

Generalni podatki o projektu PMM

3.

Predstavitev izhodišč

4.

Predstavitev koncepta PMM

5.

Tematsko področje OKOLJE

6.

Zaključek

Delavnica traja 60 minut
V trajanju delavnice ( ko ne govorite)
prosim utišajte mikrofon, za besedo se
prijavite z dvigom roke.

Med predstavitvami se bodo izvajale spletne
ankete, povezava za dostop vam bo posredovana
v pogovor ( chat), uporabljali bomo spletno
orodje AHA slides .

Predstavitev ekipe

Začetna anketa

Anketa 1

Anketa 2

Kaj razumete pod pojmom Pametno mesto?

Katera področja bi naj Pametno mesto
zajemalo?

Predstavitev vsebine in nadaljnjih korakov
Časovni okvir za izvedbo in pripravo strategije
PMM
Delavnice 1.sklop 01. -04.02.2021
Izdelava osnutka PMM do 19.02.2021

Drugi sklop delavnic 23. – 26.02.2021
Izvedbeni načrt PMM do 26.03.2021

Zakaj izdelava Strategije PMM
Na splošno mora strategija in projektne rešitve pokrivati tri
ključne vidike “pametnih mest”: družbene, ekonomske in
tehnološke. Pri izdelavi strategije načrtujemo združitev
vseh treh s funkcionalnim pristopom, pri katerem bo vsako
konkretno urbano okolje (na ravni mesta) dojeto kot
posamična instanca, pri kateri bo mogoče izmed
projektnih elementov uporabiti tiste, ki ustrezajo razvitosti
ali specifikam ciljnega okolja.

KONCEPT PAMETNEGA MESTA
1.

Pametno mesto?
• „Digitalizacija“ / Digitalne inovacije – Digitalna preobrazba mesta Maribor
• Izboljšanje konkurenčnosti in predvsem učinkovitosti urbanih (mestnih)
storitev
• Povezani -> večja kakovost in boljša organiziranost mesta Maribor
• Enotna in učinkovita platforma / vse na enem mestu

2.

Povzetek že opravljenih aktivnosti MO Maribor in drugih ključnih deležnikov
• SCMB platforma (2013 do danes)
• EU strateška in vsebinska nadgradnja politike na področju pametnih mest
• MOM aktivnosti 2019-2020 –> Strategija 2021
• 2021-2030 Izvedbeni načrti (akcijski načrti)

3.

Pregled ključnih mednarodnih usmeritev na področju Pametnih mest

4.

Definicija Pametnega mesta Maribor

PREGLED KLJUČNIH MEDNARODNIH USMERITEV NA PODROČJU PAMETNIH MEST #1
EU je področje Pametnih mest opredelila skozi Načrt
digitalne preobrazbe mest in regij s 4 ključnimi področji:
1. Ključne infrastrukturne in naložbene podlage;
dostop do podatkov in tehnologij za uporabne
rešitve;
2. Vodenje in sodelovanje za pametno upravljanje
lokalnega digitalnega ekosistema;
3. Digitalne veščine in
4. Inovativno podjetništvo kot osnova za pospešitev
procesa digitalne preobrazbe.

Področja zajemajo vse vidike priprave in izvedbe
takšnega procesa kot tudi definirajo deležnike in njihovo
vlogo v procesu in sistemu delovanja kot tudi ključne
potrebne dokumente za pripravo in izvedbo.

PREGLED KLJUČNIH MEDNARODNIH USMERITEV NA PODROČJU PAMETNIH MEST #2
10 izhodišč za razvojni proces pametnega mesta
1.

Ponovno ocenite vlogo mesta in njegove uprave

2.

Vključite v proces prebivalce in ključne deležnike

3.

Izogibajte se izoliranim rešitvam

4.

Spodbujanje pobud, samozadostnih poslovnih modelov

5.

Ustvarite celovite podatke

6.

Vzpostavite inovacijska stičišča za spodbujanje ekosistema

7.

Zagotovite varnost podatkov

8.

Vključite operaterje infrastrukture v design, financiranje
in izvedbo aktivnosti

9.

Vključevanje javnosti in politična podpora procesu

10. Vzpostavite koordinacijsko in izvedbeno strukturo

KONCEPT PAMETNEGA MESTA - DEFINICIJA
Definicija Pametnega Mesta Maribor
“Pametno mesto je mesto, ki se razvija
trajnostno, brez negativnih vplivov na okolje, ki
svojim prebivalcem nudi najvišjo kakovost
bivanja, ki za doseganje teh ciljev uporablja
inovativne sistemske in tehnološke rešitve.”
Področja:
1.

Upravljanje (Smart Governance)

2.

Gospodarstvo (Smart Economy)

3.

Mobilnost (Smart Mobility)

4.

Okolje (Smart Environment)

5.

Bivanje (Smart Living)

6.

Ljudje (Smart People)

OKOLJE Izhodišča MOM
Mesto ceni naravno danost okolja in njene vire.
Spodbuja čistost in varuje svoje okolje.
Ima učinkovit sistem za upravljanje z odpadki.
Ima učinkovit nadzor nad onesnaženostjo.

Investicije v infrastrukturo za ravnaje z odpadki
in čistilno napravo.
Visokokakovostne javne površine.
Razogljičenje s fokusom na učinkovito izrabo
energije in uporabo obnovljivih virov

OKOLJE Zeleni dogovor EU
EU je v 2020 predstavila obsežen paket
političnih usmeritev, ki jih bo ustrezno
spremljala sprememba zakonodaje na ključnih
razvojnih področjih – ZELENI DOGOVOR.
Zeleni dogovor obravnava področja, ki bodo
imela direkten vpliv na način kako se varuje
okolje in izboljšuje biotska raznovrsnost.
Določa cilje za doseganje ničelnega onesnaženja
in okolja brez strupov, opredeljuje prehod na
krožno gospodarstvo, čisto in varno energijo po
dostopnih cenah in strateški pristop k
prehrambenim verigam – od vil do vilic.

OKOLJE Zeleni dogovor EU podrobno 1
Povečanje ambicioznosti ciljev EU glede podnebja za leti 2030 in 2050
1. Komisija je že predstavila jasno vizijo, v skladu s katero bi bilo mogoče do leta 2050
doseči podnebno nevtralnost
2. gospodarstvo preoblikovati na način, ki bi omogočil uresničitev cilja podnebne
nevtralnosti
3. odgovorno povečanje cilja zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v EU za leto 2030 na
najmanj 50 % in na okoli 55 % v primerjavi z ravnmi iz leta 1990

4. Komisija bo sprejela novo, bolj ambiciozno strategijo EU za prilagajanje podnebnim
spremembam
5. Te reforme politik bodo pomagale zagotoviti učinkovito oblikovanje cen ogljika v
celotnem gospodarstvu

OKOLJE Zeleni dogovor EU podrobno 2
Ohranjanje in obnavljanje ekosistemov in biotske raznovrstnosti

1. Ekosistemi zagotavljajo osnovne storitve, kot so hrana, sladka voda, čisti zrak in zavetje
2. V strategiji za biotsko raznovrstnost bodo opredeljeni posebni ukrepi za doseganje teh ciljev
3. Vse politike EU bi morale prispevati k ohranjanju in obnovi evropskega naravnega kapitala
4. Gozdni ekosistemi so zaradi podnebnih sprememb pod vse večjim pritiskom. EU mora izboljšati
kakovost in količino gozdnih površin

OKOLJE Zeleni dogovor EU podrobno 3
Od „vil do vilic“: oblikovanje pravičnega, zdravega in okolju prijaznega prehranskega sistema
1.

Strateški načrti bodo morali odražati višjo raven prizadevanj za precejšnje zmanjšanje
uporabe in tveganja kemičnih pesticidov ter uporabe gnojil in antibiotikov

2.

Strategija od vil do vilic bo prispevala tudi k uresničevanju krožnega gospodarstva

3.

Strategija od vil do vilic bo vzpodbudila trajnostno potrošnjo hrane in spodbujala cenovno
dostopno zdravo hrano za vse

4.

Evropski kmetje in ribiči imajo pri upravljanju prehoda ključno vlogo. S strategijo od vil do
vilic se bodo okrepila njihova prizadevanja za boj proti podnebnim spremembam, zaščito
okolja in ohranjanje biotske raznovrstnosti

5.

Nove tehnologije in znanstvena odkritja v kombinaciji z vse večjo ozaveščenostjo javnosti
in povpraševanjem po trajnostni hrani bodo prinesli koristi vsem deležnikom

OKOLJE Zeleni dogovor EU podrobno 4
Zavezanost industrije čistemu in krožnemu gospodarstvu
1.

Doseganje podnebno nevtralnega in krožnega gospodarstva zahteva celovito mobilizacijo
industrije

2.

V akcijski načrt za krožno gospodarstvo bo vključena politika glede „trajnostnih izdelkov“

3.

V akcijski načrt za krožno gospodarstvo bodo vključeni tudi ukrepi za spodbuditev podjetij k
ponujanju ponovno uporabljivih, trajnih in popravljivih izdelkov ter k omogočanju potrošnikom,
da takšne izdelke izbirajo

4.

S politiko trajnostnih izdelkov se lahko doseže tudi znatno zmanjšanje količine odpadkov

5.

Digitalne tehnologije so kritični omogočitveni dejavnik za doseganje trajnostnih ciljev zelenega
dogovora v številnih različnih sektorjih

6.

Bistveno je spodbujati nove oblike sodelovanja z industrijo in vlagati v strateške vrednostne
verige

OKOLJE
Cilji
Trajnostnega
Razvoja ZN

OKOLJE – Občinski program varstva okolja
• Za vzpostavljanje kvalitetnega okolja na območju lokalne skupnosti je potrebno zmanjšanje
negativnih vplivov, kar je lahko omogočeno z usmerjenim načrtovanjem razvoja občine, jasnimi
okoljskimi usmeritvami, z vzpostavitvijo primernih upravljavskih sistemov, s spodbudami,
investicijami in izvajanjem potrebnih ukrepov ter aktivnosti.
• Občinski program varstva okolja je krovni strateški dokument lokalne skupnosti, ki celostno
naslavlja okoljsko problematiko.
• OPVO je vertikalno usklajen z Nacionalnim programom varstva okolja (NPVO) - Resolucija o
NPVO za obdobje 2020-2030 je bila sprejeta marca 2020.
• OPVO opredeljuje okoljske probleme in vizijo za trajnostno urejanje okoljskih zadev, prioritete
reševanja okoljskih problemov, opredeljuje najbolj primerne strategije za reševanje problemov,
jih finančno in časovno ovrednoti in določi korake za uresničitev ciljev.
• Mestni svet MOM je prejšnji občinski program varstva okolja sprejel leta 2008 za obdobje od
2008 - 2013.

OKOLJE – Občinski program varstva okolja MOM 2021 - 2030
• MOM je z zunanjima izvajalcema pričela s pripravo Občinskega programa varstva okolja
Mestne občine Maribor od 2021 - 2030 v juniju 2020.
• OPVO MOM 2021 – 2030 je razdeljen na 9 prioritetnih področij: podnebne
spremembe, ohranjanje naravnega okolja in skrb za biotsko raznovrstnost,
zagotavljanje kakovosti tal, vode, zagotavljanje kakovosti zraka, krožno gospodarjenje,
regenerativno prostorsko načrtovanje in trajnostna raba prostora, varstvo pred drugimi
okoljskimi tveganji ter horizontalna integracija in izvajanje programa
• OPVO MOM 2021 – 2030 opredeljuje več kot 100 konkretnih ukrepov, vezanih na
izvajanje OPVO in izboljšanje okolja v MOM.
• V pripravo je bila vključena širša javnost, pri čemer so imeli možnost sodelovanja tako
občani kot strokovne organizacije. Pripravljavci so opravili tudi več kot 30 osebnih
posvetovanj z deležniki (NVO, javna podjetja idr.).
• Osnutek OPVO 2021 – 2030 je bil dan v javno obravnavo v decembru in januarju 2021,
končni sprejem je predviden v marcu 2021 s strani Mestnega sveta MOM.

OKOLJE
Anketa 1

Kdo je po vašem mnenju odgovoren za izvajanje ukrepov
okoljske politike, zaščite okolja v našem okolju ( Maribor in
okolica)

Pogovor z udeleženci
Vprašanja in odgovori

Analiza rezultatov anket
Obrazec za projektne ideje v okviru PMM je objavljen na
spletni strani https://smartcitymaribor.si/si/Strategija/ in ga
lahko oddate na mail strategija@smartcitymaribor.si
Za vaša vprašanja, pobude smo vam na razpolago na mailu
strategija@smartcitymaribor.si , prav tako nas lahko
kontaktirate v kolikor bi želeli organizirati še dodatno
delavnico za deležnike za posamezno področje.

HVALA ZA VAŠO POZORNOST

