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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 LJUDJE

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)

LJUDJE izhodišča MOM
Prilagodljivost spremembam in iniciacija pobud
za razvoj mesta, učinkovitost in njegovo
funkcioniranje
Meščani dajejo poudarek zdravemu življenju in
izobraževanju ter podpirajo multikulturnost

Integracija Univerze in srednjih šol v vse sfere
mestnega življenja
Stalno izobraževanje skozi vse faze življenja in
uporaba e izobraževalnih modelov

LJUDJE 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 tako na trg dela kot tudi
poklice prihodnosti. Posamezna tematska
področja, ki so dobila izvedbeno politično
podporo z Zelenim dogovorom bodo ustavrila
poslovne priložnosti za tiste, ki bodo na
posameznih področjih imeli ustrezna znanja.

LJUDJE Preobrazba gospodarstva EU za trajnostno prihodnost
• Povečanje ambicioznosti ciljev EU glede podnebja za leti
2030 in 2050
• Oskrba s čisto in varno energijo po dostopnih cenah
• Zavezanost industrije čistemu in krožnemu gospodarstvu
• Gradnja in prenova z učinkovito uporabo energije in virov
• Pospeševanje prehoda na trajnostno in pametno
mobilnost
• Od „vil do vilic“: oblikovanje pravičnega, zdravega in okolju
prijaznega prehranskega sistema
• Ohranjanje in obnavljanje ekosistemov in biotske
raznovrstnosti
• Prizadevanja za ničelno onesnaževanje za okolje brez
strupov

LJUDJE Zeleni dogovor EU - Krožno gospodarstvo 2.0
Okvir politike za trajnostne izdelke
• 1. Trajnostna zasnova izdelkov
• 2. Krepitev vloge potrošnikov in javnih kupcev
• 3. Krožnost v proizvodnjah procesih
Ključne vrednostne verige izdelkov
• 1. Elektronika in IKT
• 2. Baterije in vozila
• 3. Embalaža
• 4. Plastika
• 5. Tekstilni izdelki
• 6. Gradbeništvo in stavbe
• 7. Hrana, voda in hranilne snovi

LJUDJE Zeleni dogovor EU - Krožno gospodarstvo 2.0
Manj odpadkov, več vrednosti
• 1. Okrepljena politika ravnanja z odpadki v podporo nastajanja
odpadkov in krožnosti
• 2. Krepitev krožnosti v okolju brez strupov
• 3. Oblikovanje dobro delujočega trga EU za sekundarne surovine
• 4. Obravnava izvoza odpadkov iz EU
Medsektorski ukrepi

• 1. Krožnost kot predpogoj za podnebno nevtralnost
• 2. Ustvarjanje pravega ekonomskega okolja
• 3. Spodbujanje prehoda z raziskavami, inovacijami in digitalizacijo

LJUDJE

Cilji
trajnostnega
razvoja ZN

LJUDJE

Anketa 1
Ali po vašem mnenju že izobražujemo mlade za prihajajoče izzive in
spremembe?

Anketa 2
Na katerih temah/področjih je potrebno začeti ali nadgraditi
obstoječe izobraževanje (na vseh nivojih)?

LJUDJE Pametno mesto – pametni informirani izobraženi prebivalci
Stopnje digitalnega znanja/spretnosti
1.

osnovne funkcionalne digitalne spretnosti, ki
uporabnikom omogočajo dostop in izvajanje
osnovnih operacij. Ključne opredelitve digitalnih
tehnologij

2.

generična digitalna znanja, ki vključujejo uporabo
digitalnih tehnologij na smiselne in koristne načine,
kot sta ustvarjanje vsebin in spletno sodelovanje

3.

veščine na višji ravni, kar pomeni uporabo digitalne
tehnologije na opolnomočne in transformativne
načine, na primer za razvoj programske opreme

LJUDJE Priprava na spremembe, kako ozavestiti/izobraziti ???
Lokalne skupnosti imajo na vsebine učnih
programov omejen vpliv, vendar bi bilo
smiselno za posamezna okolja ( funkcionalna
urbana območja ) v sodelovanju z lokalnimi
skupnostmi le te dopolniti z vsebinami
predvidenimi v razvojnih načrtih
posameznega območja ( regije).
Ti so zaradi geografskih, gospodarskih in
razvojnih razlik drugačni po posameznih
območjih/regijah.

Podravska regija
Delež mladih prebivalcev (tj. starih 0–14 let) je bil v
podravski statistični regiji drugi najnižji (13,8 %); nižji
je bil samo še v pomurski. Stopnja delovne aktivnosti
prebivalcev te regije je bila 2018 ena najnižjih na ravni
regij (59,6-odstotna). Zunaj regije svojega prebivališča
je delalo 16 % delovno aktivnih prebivalcev te regije,
kar ni veliko, saj je nižjo vrednost tega podatka imela
le še osrednjeslovenska regija (10 %). Podravska regija
je v 2018 ustvarila 12,6 % nacionalnega BDP. BDP na
prebivalca te regije pa je bil četrti najnižji med
regijami. V 2018 je tukaj delovalo nekaj več kot
26.400 podjetij; vsako je zaposlovalo povprečno 4,7
osebe. Stopnja tveganja revščine je bila tukaj ena
višjih (z dohodki, ki so bili nižji od praga tveganja
revščine, je tukaj živelo 15,6 % oseb). V 2018 je tukaj
nastalo 485 kg komunalnih odpadkov na prebivalca;
ločeno so zbrali 73 % teh odpadkov, kar podravsko
regijo uvršča na tretje mesto po vrednosti tega
podatka.

Pogovor z udeleženci
Vprašanja in odgovori

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

