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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 MOBILNOST

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 HA 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)

KLJUČNO VODILO
Zmanjšanje zastojev, nesreč in onesnaženosti ter
izboljšanje razpoložljivosti, učinkovitosti in uporabniške izkušnje
pri potovanju od točke A do točke B.

MOBILNOST
- Mobilnost je eden ključnih izzivov
sodobnih mest, saj transport ustvari
četrtino vseh toplogrednih plinov v EU.
- Če smo včasih ureditev mest
načrtovali z mislijo na avtomobile, jo
moramo danes z mislijo na ljudi in
okolje.
- Prometni sistem v mestih potrebuje
pametne spremembe, rastoča
urbanizacija pa ustvarja kompleksne
izzive v smislu mobilnosti.

MOBILNOST – 5 podpodročij
1.

AKTIVNO UPRAVLJANJE PROMETA
(SPREMLJANJE, VODENJE IN NADZOR PROMETA)

2. OPTIMIZIRANJE PROMETNIH TOKOV
(KONKRETNE PROMETNE ŠTUDIJE, OPTIMALNE POTI ZA REŠEVALNA VOZILA,
OPTIMIZACIJA POTI ZA JPP, VARNE KOLESARSKE POTI…)

3. E-MOBILITY (E-MOBILNOST)
(POLNILNICE, SUBVENCIJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA, OGLJIČNI ODTIS,…)

4. PARKIRNA MESTA
(PAMETNA PARKIRNA MESTA, PAMETNI SENZORJI, ENOTNA APLIKACIJA)

5. LOGISTIKA
(TOVOR (transport), POŠTNE (PAKETNE) POŠILJKE IN OSTALE DOSTAVE (LAST
»MILE«), LJUDJE (JPP, KOLESARJI, PEŠCI, ELEKTRIČNA VOZILA)

MOBILNOST – IKT HORIZONTALE
Pri mobilnosti imajo izjemno pomembno vlogo
tudi IKT tehnologije (horizontale):
• IoT, senzorji
• Internet storitev
• Povezljivost (5G, optika, LTE, NB IoT, LoRA,…)

• Kibernetska varnost
• Big Data, samoučeči sistemi, AI
• Digitalna transformacija
• GIS-T

1. Aktivno upravljanje prometa
• Spremljanje in vodenje prometa
V nadzornih centrih nadzorniki prometa spremljajo
promet 24/7 in ga upravljajo z naprednimi sistemi, ki
zagotavljajo avtomatske alarme, in samodejne ukrepe
vodenja prometa. So glavni pripomoček za izvajanje
ukrepov, ki zvišujejo prometno varnost in pretočnost.

• Sistemi nadzora kolesarjev in pešcev
Ključno je, da na centraliziran nadzorni center gledamo
ne le z vidika avtomobilov, avtobusov in drugih motornih
vozil, ampak nujno upoštevamo tudi kolesarje in pešce.

Obveščanje voznikov preko signalizacije
(primer)
V Sloveniji imamo na avtocestah enega najhitrejših
sistemov pretoka informacij s terena v nadzorni
center in nazaj do voznikov. Sisteme za nadzor in
vodenje prometa upravljamo iz nadzornih centrov,
sisteme informiranja pa iz Prometno
informacijskega centra. Voznike o stanju na cestah
informiramo s spremenljivo prometno
informativno signalizacijo (SPIS), ki vključuje
portale, polportale, spremenljive prometne znake
in spremenljivo kaži-potno signalizacijo.

2. Optimiziranje prometnih tokov
- S PODROČJA PROMETNE PROBLEMATIKE poznamo sledeče študije in analize:
- prometne študije
- kapacitetne analize priključkov in križišč
- dimenzioniranje priključkov in križišč
- simulacije prometa
- analiza prometne varnosti
- analiza prometne preglednosti
- analiza prevoznosti z merodajnim vozilom
- OPTIMALNE POTI ZA REŠEVALNA VOZILA IN DRUGA „PREDNOSTNA“ VOZILA
- OPTIMIZACIJA POTI ZA JPP (upoštevanje vseh kriterijev, tudi izpustov, hrupa,
zadovoljstva potnikov, časa za pot od točke A do B ipd).
- VARNE KOLESARSKE POTI

3. E-MOBILITY
• POLNILNICE
• ELEKTRIČNI AVTOMOBILI
• SUBVENCIJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA
• OGLJIČNI ODTIS

• DRUŽBENO ODGOVORNA PODJETJA
• ZASEBNI UPORABNIKI
• POVEZLJIVOST (IoT, 5G,…)

4. PARKIRNA MESTA
SMART PARKING
• SMART SENZORJI (NB IoT, branje tablic,…)
• SMART PLATFORMA(E)
• SMART APLIKACIJA (info, rezervacija, plačila,…)
Iskanje prostih parkirnih mest povzroča veliko
zastojev in onesnaženje.

Povezovanje parkirišč (garažne hiše, bele cone,)
informacije o dostopnosti, usmerjanje voznikov
Paradoks je preobremenjenost posameznih
parkirišč in na drugi strani veliko prostih parkirišč

5. LOGISTIKA
Tri področja:
• Transport
• Poštne in druge dostave (last mile)
• Ljudje (avtomobili, JPP, kolesarji, pešci,…)

Glede na samo lokacijo lahko ločimo:
- logistiko »poti okoli mesta« in
- logistiko »v samem mestnem jedru«

NOVI POSLOVNI MODELI – priložnosti
• Sharing
• Pooling
• Povezana vozila
• Avtonomna vozila
• Mobilnost kot storitev

• Multi modalnost
• Informiranje uporabnikov o stanju prometa
• Vzpodbujanje prijaznih oblik transporta

Zaključna spoznanja in dokumenti
• ZAKLJUČNA SPOZNANJA

VIRI in uporabljeni DOKUMENTI:

• Potrebno je upoštevati celovito področje
»mobilnosti«

• PROGRAM SMART CITY MARIBOR (g. Likar)

• Potrebno je razumeti pomen IKT horizontalnih
povezav

• SC VIENNA MONITORING

• Potrebno je razumeti velikost mesta Maribor
in ključne probleme, ki se tičejo našega mesta
• Potrebno je sodelovanje vseh ključnih
deležnikov (MOM, projektiranje, država,
prebivalci, podjetja, logistika, turisti,…)

• TUS - TRAJNOSTNA URBANA STRATEGIJA
• PROMETNE ŠTUDIJE (PRIMERI)

• EVROPSKI ZELENI DOGOVOR
• SRIP-akcijski načrt za vertikalo za Mobilnost

Evropski zeleni dogovor – pospeševanje prehoda na trajnostno in
pametno mobilnost

Pospeševanje prehoda na trajnostno in pametno mobilnost
- Promet predstavlja četrtino emisij toplogrednih plinov v EU in njegov delež še vedno
narašča. Da bi dosegli podnebno nevtralnost, bi morali do leta 2050 zmanjšati emisije iz
prometa za 90 %.
- Multimodalni promet potrebuje močno spodbudo. To bo povečalo učinkovitost prometnega
sistema. Prednostno bi bilo treba znaten del 75 % notranjega tovornega prometa, ki se danes
prevaža po cesti, preusmeriti na železnice.
- Avtomatizirana in povezana multimodalna mobilnost bo pridobivala na pomenu skupaj s
sistemi pametnega upravljanja prometa, ki jih omogoča digitalizacija.
- Cena prevoza mora odražati njegov vpliv na okolje in zdravje.
- Promet bi moral bistveno manj onesnaževati, še zlasti v mestih.
- EU bi morala vzporedno krepiti proizvodnjo in uporabo trajnostnih alternativnih goriv za
prevoz.

Ključni ukrepi za trajnostno in pametno mobilnost
- Strategija za trajnostno in pametno mobilnost – 2020
- Ocena zakonodajnih možnosti za spodbujanje proizvodnje in oskrbe s trajnostnimi
alternativnimi gorivi za različne načine prevoza – od leat 2020
- Pregled direktive o infrastrukturi za alternativna goriva in uredbe o vseevropskih
energetskih omrežjih (TEN-E) – 2021
- Predlog za strožje standarde za emisije onesnaževal zraka v vozilih z motorjem z
notranjim izgorevanjem – 2021
- Pobude za povečanje zmogljivosti železnic in celinskih plovnih poti ter njihovo
boljše upravljanje – od 2021
- Razpis za financiranje vzpostavitve javnih polnilnih in oskrbovalnih mest kot del
infrastrukture za alternativna goriva – od 2020

Strategija trajnostne in pametne mobilnosti - postavljanje
evropskega prometa na pot prihodnosti com20200789.pdf
(europa.eu) – December 2020
Do leta 2050:
- skoraj vsi avtomobili, dostavna vozila, avtobusi in nova težka vozila bodo brez emisij.

- železniški tovorni promet se bo podvojil.
- hitri železniški promet se bo potrojil.
- multimodalno vseevropsko prometno omrežje (TEN-T), opremljeno za trajnostni in pametni
promet z visokohitrostno povezavo bo deloval za celotno mrežo.
Točke 35. – 38. se nanašajo na mesta, njihovo vlogo pri prehodu :

„Kot je določeno v podnebnem ciljnem načrtu za leto 2030, se predvideva povečanje deležev
kolektivnega prevoz, hoje in kolesarjenja, pa tudi avtomatizirane, povezane in multimodalne
mobilnosti kar bo znatno zmanjšalo onesnaževanje zraka in zastoje v prometu, zlasti v mestih in
bistveno prispevalo k izboljšanju zdravja in dobrega počutja ljudi. „
Mesta so in bi morala zato ostati v ospredju prehoda v trajnostno in pametno mobilnost.

Nadaljnji koraki pri celoviti pripravi strategije
1. DELEŽNIKI IZKAŽEJO INTERES PO SODELOVANJU PRI
KONKRETNIH PODPODROČJIH MOBILNOSTI (na email
matej.borko@amis.net)
2. NOVI SESTANKI, DELAVNICE IN INTERVJUJI V
MANJŠIH ZASEDBAH (termini v mesecu februarju in
marcu)
3. PRIPRAVA KONKRETNIH PREDLOGOV PROJEKTOV
(deležniki samostojno pripravijo svoje predloge, ki jih
bomo kasneje z ekipo ustrezno ovrednotili)
4. PRIMERI DOBRIH PRAKS V TUJINI

• RAZNO – vprašanja, predlogi,
dopolnitve, …

• Deležniki imate možnost kratke
(max 2 min), da predstavite svojo
„strategijo“ (predhodna prijava)
• Dovoljenje po mailu za izmenjavo
kontaktov med deležniki
• Kratka DISKUSIJA med DELEŽNIKI

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

