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POVZETEK 

Trajnostni urbani razvoj predstavlja koncept za prehod mest v bolj učinkovita, vzdržna in 

odzivna. Priprava trajnostne urbane strategije na lokalni ravni mestu omogoča prepoznavanje 

družbenih, okoljskih in gospodarskih izzivov ter predstavlja aktivno, celovito in dolgoročno 

strateško orodje za usmerjanje nadaljnjega razvoja glede na potrebe in zmožnosti mesta. 

Mestna občina Maribor ima s sprejeto trajnostno urbano strategijo (TUS) postavljene ukrepe 

za doseganje prehoda v trajnejše naravnano mesto. Slednje je preverjeno z indeksom 

trajnostnosti mest z vidika potreb prebivalcev. Vključevanje družbe v odločevalske procese 

pri uresničevanju vizije mesta vrednoti tudi analiza mnenj in vloge osrednjih deležnikov na 

lokalnem območju Mestne občine Maribor. 

Ključne besede: trajnostna mesta, trajnostna urbana strategija (TUS), trajnostni urbani razvoj, 

indeks trajnostnosti mest, Mestna občina Maribor. 

SUMMARY 

Sustainable urban development represents a concept of city transitions into more efficient, 

resilient and responsive. Preparation of sustainable development strategy on local level allows 

city to identify social, environmental and economic issues and acts as active, wholesome and 

long-term strategic tool for shaping its future development, based on city's needs and 

competence. With sustainable development strategy (SDS), City Municipality of Maribor has 

taken measures for achieving sustainable transition. Outcome is also reviewed from citizens' 

perspective with Sustainable Cities Index. Citizen participation in decision-making processes 

for implementation of city's vision is analyzed thorough standpoints and functions of local 

key stakeholders in City Municipality of Maribor. 

Key words: sustainable cities, sustainable development strategy (SDS), sustainable urban 

development, Sustainable Cities Index, City Municipality of Maribor. 
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ZAHVALA 

Nalogo posvečam potencialu trajnostnega razvoja v nas samih, 

na vseh področjih, 

s katerimi vsakodnevno žongliramo 

– za boljši jutri. 
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1 UVOD 

V magistrski nalogi smo obravnavali vidike trajnostnega urbanega razvoja na primeru Mestne 

občine Maribor. Prehod mesta v trajnejše naravnano se usmerja skozi družben, okoljski ter 

gospodarski vidik območja in zahteva celovit sistemski pristop v načrtovanju, izvajanju in 

spremljanju učinkov zastavljenih ciljev. Mestna občina Maribor je za obdobje 2014−2020 

sprejela ključne razvojne strategije, ki so podlaga za usmerjanje trajnostnega urbanega razvoja  

na lokalni ravni. Tako zastavljena tematika s poudarkom na odnosu in vlogi osrednjih 

deležnikov pri prehodu Mestne občine Maribor v trajnostno mesto še ni bila obravnavana.     

1.1 Opredelitev obravnavanega problema 

Maribor je gospodarsko, upravno, izobraževalno, kulturno, finančno, trgovsko in turistično 

središče severovzhodne Slovenije. V preteklosti je predstavljal pomembno industrijsko 

središče, po osamosvojitvi pa je zapadel v gospodarsko krizo – številna podjetja so propadla, 

število delovnih mest se je zmanjšalo, brezposelnost se je povečala, ostale so degradirane 

površine in objekti. Danes se Maribor preusmerja v storitvene dejavnosti in išče nove 

razvojne priložnosti (Pučnik 2015). Nadaljnji razvoj Mestne občine Maribor pa ne predstavlja 

le lokalnega vprašanja, saj v vlogi štajerske prestolnice oziroma regionalnega središča 

vzhodne Slovenije opravlja številne funkcije in je pomembno za širše območje (Lavrič in 

Naterer 2019). Ker se sooča z različnimi gospodarskimi, družbenimi ter okoljskimi težavami 

in ovirami, je politika trajnostnega razvoja mesta izjemno pomembna. Za uravnotežen in 

trajnostno usmerjen prihodnji razvoj je Mestna občina Maribor že leta 2012 sprejel Strategijo 

razvoja Maribora 2030 (MOM 2012), na podlagi katere je bila kot srednjeročni strateški načrt 

za obdobje 2014−2020 sprejeta Trajnostna urbana strategija mesta (MOM 2015b).  

Strategije in dokumenti z načrti dolgoročnega razvoja so navadno zastavljeni široko. 

Rezultate lahko presojamo šele na osnovi poročil o projektih po izteku izvedbenega obdobja, 

ko lahko posamično ovrednotimo dosežke glede na prvotno zastavljene cilje. Zaključevanje 

operativnega obdobja 2014−2020 za Trajnostno urbano strategijo (MOM 2015b) pomeni 

ovrednotenje analitičnega pregleda zastavljenih ukrepov za nadaljevanje trajnostnega 

urbanega razvoja Mestne občine Maribor. Za uresničitev zastavljene vizije in uspešnega 

prehoda mesta v bolj trajnostno naravnano je potrebna tako politična zaveza kot operativna 

izvedba strategij. Frantzeskaki in Rok (2018) ter Iwaniec in drugi (2019) ugotavljajo, da 

dolgoročno načrtovanje, vzpostavljen nadzor in celovito spremljanje urbanega razvoja kot 

tudi prožnost oziroma odzivnost struktur, ustrezna vpetost ter medsektorsko sodelovanje in 

odprt dialog reprezentativnih družbenih skupin, ključnih deležnikov, odločevalcev in 

zainteresirane javnosti, predvsem pa so sistemski pristopi izvajanja zastavljenih trajnostnih 

strategij ob hkratnem spremljanju napredka ključni vidiki za uresničevanje celovitega 

trajnostnega urbanega razvoja. 
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1.2 Namen in cilji raziskave 

Namen naloge je oceniti trajnostnost razvoja mesta na podlagi sprejetih dokumentov, 

izvedenih oziroma izvajanih projektov, že doseženih ciljev oziroma rezultatov, obenem pa 

prepoznati pomen sprememb, vloge ter vizijo pomembnejših deležnikov na območju Mestne 

občine Maribor pri souresničevanju celovite trajnostne urbane strategije razvoja. V nalogi 

smo se želeli osredotočiti na analizo mnenj in ocen tistih, ki so na območju Mestne občine 

Maribor vpeti v izvajanje trajnostne urbane strategije oziroma so nosilci ključnih vlog znotraj 

področnih aktivnosti, potrebnih za udejanjanje vsebin in vizije trajnostne strategije razvoja 

mesta. Trajnostno usmerjenost Mestne občine Maribor smo preverili tudi s podano oceno 

izvedenosti ukrepov Trajnostne urbane strategije Mestne občine Maribor (MOM 2015b) do 

junija 2020 ter z izbranim modelom ocenjevanja trajnostnosti mest. Želeli smo podati 

predloge za uspešnejše doseganje višje stopnje trajnostnosti Mestne občine Maribor v 

prihodnje. 

Cilji raziskave so bili: 

 analizirati cilje sprejetih razvojnih dokumentov (projektne dokumentacije) v Mestni 

občini Maribor z namenom prepoznave prizadevanj za prehod v bolj trajnostno 

naravnano mesto do leta 2020; 

 z analizo poročil ovrednotiti rezultate ukrepov za uresničevanje ciljev trajnostne urbane 

strategije razvoja;  

 izpostavljene razvojne prioritete Mestne občine Maribor primerjati s sprejetimi 

trajnostnimi cilji na višjih administrativnih ravneh (RS in EU) za preverjanje skladnosti 

razvojnih prioritet; 

 s pomočjo intervjujev spoznati mnenja vodilnih deležnikov o uresničevanju vizije ter 

ciljev in o pomenu ključnih dokumentov za trajnostni razvoj mesta;  

 kritično preučiti obstoječe stanje na področju trajnostnega urbanega razvoja mesta z 

uporabo izbranega modela za ocenjevanje stopnje trajnostnosti mest;  

 na osnovi predhodnih ugotovitev zasnovati predloge za pospešeno udejanjanje 

trajnostnega urbanega razvoja. 

Raziskovalna vprašanja: 

1. Kateri so ključni (že doseženi) cilji in pogoji pri udejanjanju oziroma uresničevanju 

prehoda Mestne občine Maribor v trajnostno usmerjeno mesto do leta 2020? 

2. Kolikšna je skladnost razvojnih prioritet v strateških dokumentih Mestne občine Maribor 

z regionalnimi, nacionalnimi in evropskimi smernicami s področja urbane trajnostnosti?  

3. Kdo so ključni deležniki za uresničevanje trajnostnega razvoja v Mestni občini Maribor, 

kaj je njihova vloga, kako ocenjujejo pomen trajnostne urbane strategije razvoja 

Maribora, kaj jim trajnostni razvoj mesta pomeni in kako uspešen je Maribor pri 

uresničevanju vizije? 
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4. Kateri od poznanih modelov ocenjevanja trajnostnosti urbanega razvoja je najprimernejši 

za analizo stanja Mestne občine Maribor in kakšna bo ocena trajnosti Maribora z njegovo 

uporabo?  

1.3 Raziskovalne metode za doseganje ciljev magistrske naloge 

Uporabljene so bile kvalitativne metode raziskovanja. Po pregledu in izbiri ključnih virov, ki 

se nanašajo na splošne značilnosti ter vidike trajnostnega urbanega razvoja, je sledila 

predstavitev stanja Mestne občine Maribor in opredelitev ključnih dokumentov Evropske 

unije, Republike Slovenije za usmerjanje prehoda v urbano trajnostnost na lokalni ravni. 

Sledila je analiza dokumentov z ugotavljanjem skladnosti strateških dokumentov Mestne 

občine Maribor z višjimi ravnmi organizacije ter pregled obstoječih poročil uresničevanja 

Trajnostne urbane strategije Mestne občine Maribor (MOM 2015b), da ugotovimo, kateri so 

bili ključni elementi za uspešnost prehoda v trajnostno usmerjeno mesto do sredine leta 2020. 

Obdobje do konca junija 2020 za pregled strateških dokumentov je bilo izbrano zaradi 

časovnega okvirja pisanja naloge in posledično smiselnosti ocenjevanja doseženih ciljev na 

posameznih področjih oziroma zastavljenih projektih znotraj strategij, ki so v fazi 

zaključevanja. Z analizo strateških dokumentov s področja urbane trajnostnosti Mestne občine 

Maribor smo opredelili tudi ključne deležnike in izbrali sogovornike. Za zbiranje podatkov o 

njihovi vlogi pri uresničevanju prehoda v trajnostno mesto ter spoznavanju mnenj deležnikov 

o soustvarjanju trajnostnih vsebin je uporabljen delno strukturiran intervju. Vzorec oseb v 

raziskavi je bil namenski, saj so morali izpolnjevati kriterije raziskave, da mora biti 

zagotovljeno dobro poznavanje trenutnega stanja, problemov, sprejetih ciljev in ukrepov za 

udejanjanje trajnostne urbane strategije. Večina izbranih oseb ima odločevalne vloge v 

vidnejših organih, znotraj ustanov, organizacij oziroma skupin in kot nosilci ključnih vlog 

znotraj področnih aktivnosti, potrebnih za udejanjanje vsebin trajnostne urbane strategije za 

razvoj mesta, že aktivno soustvarjajo trajnostni urbani razvoj Maribora, obenem pa imajo na 

delovnem mestu možnost vplivanja oziroma usmerjanja ljudi ter sooblikovanja prihodnjih 

strateških ter razvojnih dokumentov. Z izbiro deležnikov smo pokrili vse tri dimenzije 

trajnostnega razvoja v mestu, saj so aktivno vpeti v funkcije soustvarjanja gospodarskih, 

družbenih ali okoljskih priložnosti mesta. Oblikovanih je bilo 9 vprašanj za polstrukturiran 

intervju (v Prilogi 1) in izbranih 8 sogovornikov: 

 predstavnik vodstva Mestne občine Maribor s ključno funkcijo usmerjanja vizije mesta in 

upravljanja mesta – Gregor Reichenberg, podžupan za področje arhitekture in prostora;  

 predstavnica Inštituta za razvoj družbene odgovornosti (IRDO), vodilne slovenske 

organizacije na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja, ter predstavnika 

nevladne organizacije na območju Mestne občine Maribor – Anita Hrast, ustanoviteljica 

in direktorica inštituta; 
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 predstavnik Inštituta Wcycle Maribor, inštituta za krožno gospodarstvo, ki deluje v ki 

deluje trajnostno na gospodarskem področju, raziskuje lokalne potenciale in nove 

možnosti razvoja na območju – Igor Kos; 

 predstavnik Mariborske razvojne agencije (MRA), regionalne razvojne agencije s širšo 

dimenzijo razumevanja mesta Maribor v tem prostoru, povezovalne dejavnosti in 

analitičnega spremljanja območja – Boris Keuc, vodja sektorja za regionalni razvoj; 

 predstavnik Fundacije za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma, organizacije s 

področja družbenega inoviranja, socialnega podjetništva, razvoja človeških virov in 

poznavanja družbenih problematik na območju – Mateja Karničnik, vodja razvoja 

človeških virov; 

 predstavnik Javnega zavoda Mladinski kulturni center Maribor, ki izvaja družbeno 

povezovalne ter kulturne dejavnosti in usmerja delo z mladimi, ki so pomemben člen 

soustvarjanju prihodnosti mesta – Željko Milovanović, vodja mladinskih programov; 

 predstavnica Skupne službe varstva okolja, ki deluje na področju urejanja zunanjih javnih 

prostorov, si prizadeva za varstvo narave in smotrno rabo naravnih virov na širšem 

območju ter ozaveščanja – Cvetka Slana, vodja službe; 

 predstavnica Zavoda za turizem Maribor-Pohorje, ki pozna ključne prednosti, lokalne 

posebnosti in razvojne potenciale mesta – Doris Urbančič Windisch, direktorica javnega 

zavoda. 

Intervjuji so potekali v osebnem stiku (v živo ali preko telefonskega pogovora), odgovore smo 

zvočno posneli in jih kasneje zapisali. Sledila je analiza zbranih informacij s programom 

QDA Miner Lite – urejanje podatkov, kodiranje, analiza, sinteza in diskusija o rezultatih. Z 

analizo intervjujev smo preverili nekatere ugotovitve iz analize virov na temo 

večdeležniškega dialoga, lokalne samouprave, medsektorskega delovanja, skladnosti mestne 

politike z načeli trajnostnega urbanega razvoja ter vlogo deležnikov pri soustvarjanju 

trajnostnega urbanega razvoja na območju Maribora. Raziskava z metodo intervjuja za 

presojo stališč in soudeležbe prisotnih ključnih deležnikov pri uresničevanju trajnostne 

strategije Maribora za prehod v bolj trajnostno naravnano mesto še ni bila izvedena. Preko 

ključnih deležnikov smo želeli raziskati razloge za usmerjanje urbanega razvoja, ovrednotiti 

izvedene ter načrtovane aktivnosti, izbrane razvojne prioritete in pridobiti njihove ocene 

uspešnosti pri implementaciji trajnostnega urbanega razvoja Maribora.  

Ocenjevanje trajnostnosti urbanega razvoja Mestne občine Maribor je izvedeno na podlagi 

analize sprejetih strateških dokumentov s področja urbane trajnostnosti, izvedenih oziroma 

izvajanih projektov ter že doseženih ciljev za prehod mesta v bolj trajnostno naravnano. 

Obenem pa z analiziranjem mnenj in vloge ključnih deležnikov na podlagi izvedenih 

intervjujev zasledujemo prepoznavanje pomena sprememb ter vizijo pomembnejših 

deležnikov na območju Mestne občine Maribor pri uresničevanju celovite trajnostne urbane 

strategije razvoja do konca leta 2020 oziroma tudi v prihodnje. V nadaljevanju so bili podatki 

analize dokumentov ter analize intervjujev v pomoč pri vstavljanju podatkov v izbran model 
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za preverjanje trajnostnosti mest in na podlagi rezultatov smo podali predloge za uspešnejše 

doseganje višje stopnje trajnostnosti mesta v prihodnje. Uporabljen model nizozemskega 

podjetja Arcadis, imenovan Indeks trajnostnosti mest (ang. Sustainable Cities Index, SCI), 

preverja urbano trajnost s stališča potreb mestnega prebivalca in naslavlja tri dimenzije 

trajnostnega razvoja – ljudi oziroma družbo, okolje ter gospodarski vidik. Pri nekaterih 

zasledovanih kazalnikih je bilo model treba predhodno delno prilagoditi glede na dostopne 

podatke na ravni Republike Slovenije oziroma Mestne občine Maribor. Dobljeni rezultati so 

uporabljeni za pripravo predlogov k izboljšanju trenutnega stanja. Z uporabo in analizo 

strateških dokumentov, intervjujev s ključnimi deležniki na področju trajnostnosti v mestu ter 

z vrednotenjem mesta v modelu smo pridobili celovitejšo informacijo za razumevanje 

trajnostnega urbanega razvoja Mestne občine Maribor. 

1.4  Predvidene omejitve pri obravnavanju problema 

Pomanjkljivost nekaterih podatkov za obravnavane problematike se lahko odrazi zaradi 

omejenosti na javno dostopne vire s področja trajnostnega urbanega razvoja za Maribor, 

Slovenijo, Evropsko unijo ali omejenosti zaradi pravnih oziroma upravnih postopkov v teku. 

Tako so lahko nekatere informacije o statusu organizacije, projektov ali dokumentov javnosti 

v času raziskave še nerazkrite, ker se nahajajo v procesih potrjevanja ali podpisovanja vseh 

vključenih deležnikov. Obenem se lahko zaradi specifičnosti izbranega območja raziskave in 

posledično tudi lokalno obarvanih problematik ponekod oteži posploševanje rezultatov. Glede 

na obsežnost obravnavanega področja in dinamičnost procesov trajnostnega urbanega razvoja 

je treba upoštevati tudi omejeno sposobnost enega raziskovalca ter časovno omejenost v 

dolgoročnem procesu trajnostnega urbanega razvoja. 
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2 MESTA IN TRAJNOSTNI RAZVOJ 

Mesta so žarišča problemov in nosilci priložnosti za trajnostni razvoj družbe in okolja. 

Koncept trajnostnosti je pridobil mednarodno veljavo po objavi poročila Naša skupna 

prihodnost, ki ga je izdala Svetovna komisija za okolje in razvoj (WCED 1987), in mesta kot 

lokalni vršilci razvoja morajo le-tega prilagajati glede na njihove potrebe, razvojne zmožnosti 

in naravne danosti. Politika trajnostnega mesta bi po Haughtonu in Hunterju (1994), ne glede 

na njegov tip, morala vključevati urbano načrtovanje z učinkovito kombinacijo sektorskih 

politik in vzpostavljanjem partnerstev na vseh ravneh mestnega sistema, okoljske dejavnosti, 

infrastrukture in prometa, gospodarske politike, upravljanja z odpadki in reciklažo, 

upravljanja z energijo in varovanja narave. 

2.1 Trajnostni urbani razvoj 

Opredelitev definicije trajnostnega razvoja izhaja iz konca osemdesetih let prejšnjega stoletja, 

toda procesi spremljanja, beleženja in vrednotenja rezultatov trajnostnega razvoja so šele v 

začetnih fazah. In ker mesta predstavljajo osrednja območja zgoščene poselitve in dejavnosti, 

niso le središče dogajanja in gonilo razvoja, temveč tudi osrednji problem pri uresničevanju 

paradigme trajnostnega razvoja. Definicijo trajnosti moramo zato v praksi nadgraditi z 

instrumenti, ki bodo stopnje urbane trajnosti lahko tudi uspešno opisali oziroma izmerili ter 

mesta kot osrednje enote trajnostnega razvoja medsebojno primerjali. Urbani razvoj 

predstavlja najbolj zgoščeno obliko človekovih vplivov na okolje (Kemp 2004). Zaradi 

zavedanja omejitev planeta in okoljskih sprememb, kot posledic človeških dejavnosti na 

okolje, je osredotočenost na preobrazbe mest v bolj trajnostna smiselna prioriteta moderne 

družbe. Peter Hall (1997) je prvi oblikoval koncept trajnostnega urbanega razvoja kot »obliko 

sodobnega razvoja, ki zagotavlja potencial stalnega razvoja mest in urbanih skupnosti za 

prihodnje generacije«. Pomeni, da je vsa svetovna mesta oziroma urbane dejavnosti treba 

znova približati mejam okoljske nosilne zmogljivosti. Trajnostni (sonaravni) mestni razvoj po 

Plutu, Špes in Reberniku (2006) pa vključuje gospodarsko, družbeno in okoljsko trajnost, z 

željo po splošnem urbanem blagostanju. Uresničevanje paradigme trajnostnega razvoja še 

danes spremlja dilema, kako oblikovati primerne modele za doseganje napredka na področju 

urbane trajnostnosti. S tem bi se doseglo tudi učinkovito preverjanje izvajanja ukrepov za 

prehod mest v bolj trajnostno usmerjena ter omogočilo njihovo medsebojno primerjavo. 

Problem predstavlja priprava splošno uporabnega instrumenta na področju trajnostnega 

urbanega razvoja zaradi kompleksnosti dejavnikov vpliva, kot tudi obsežnosti samega 

koncepta. Plut, Špes in Rebernik (2006) poudarjajo, da se je človeštvo znašlo pred vrsto 

ekoloških, socialnih in gospodarskih problemov, kakršnih v preteklosti nismo poznali, in 

predvsem zaradi napredka v razvoju tehnologije po drugi svetovni vojni se je spremenila 

organizacija delovanja ter potek procesov v današnji družbi. V prihodnje bo potreben prehod 

iz pretežno razpršenega modela prostorskega razvoja v mrežno-mozaičnega, in sicer z mešano 
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rabo tal ter prekrivanjem vplivnih območij specializiranih urbanih središč. Treba je težiti k 

višji zgostitvi bivanja, kot bolj optimalni obliki prostorskega razvoja, kjer bi pojem mest 

prešel v tako imenovane mestne regije oziroma teritorije (Pogačnik 2000). 

Zavedanje potrebe po vpeljevanju vidikov trajnostnega razvoja v procese odločanja mestnih 

oblasti se je pokazalo že v pozivu, objavljenem v 28. poglavju Agende 21 (UN 1992). Le-to 

nagovarja lokalne skupnosti, da izdelajo lastne programe dejavnosti po vzoru Agende 21 (UN 

1992), njene splošne cilje pa prenesejo v konkretne načrte oziroma akcije za svoje območje, 

imenovane lokalne agende. Vpeljevanje vidikov trajnostnega razvoja v procese odločanja o 

urbanizaciji se kaže v pripravah trajnostnih urbanih strategij. Max Mckeown (2012) v 

splošnem definira strategijo kot oblikovanje prihodnosti na način, da se z opredelitvijo 

dolgoročnih načrtov in postopkov, glede na razpoložljiva sredstva, začrta najboljša pot za 

dosego cilja. Urbana trajnost v tem pogledu postane osrednja usmeritev paradigme 

trajnostnega razvoja. Trajnostno naravnana mestna politika mora skrbeti za zadovoljevanje 

družbenih potreb lokalne skupnosti ter spodbujati njihovo aktivno vključenost v procese 

doseganja trajnostnosti. Javna politika, ki ima cilj povrniti uporabnost degradiranim ubranim 

območjem, oblikovati boljše možnosti zaposlitve, obenem pa rešiti ali omiliti različne 

socialne probleme in izboljšati stanje urbanega okolja ter dvigniti splošno kakovost bivanja v 

mestu, se imenuje urbana regeneracija (IPOP 2019). Uspešnost vpeljave trajnostnega 

urbanega razvoja tako pomeni predvsem dolgoročno in usklajeno ustvarjanje ravnovesja v 

mestu med okoljskimi, gospodarskimi ter družbenimi komponentami. Pri tem ne smemo 

zanemariti dejstva, da so prebivalci osnovni gradniki mesta. Pri uresničevanju urbane 

trajnostnosti mesta zato pomembno vlogo igra aktivno udejstvovanje njegovih prebivalcev, ki 

z višjo stopnjo družbene odgovornosti ključno soustvarjajo podobo trajnostnega mesta (Duit 

2014). Po Weymouthu in Hartz-Karp (2018) tako imenovana deliberativna oziroma 

posvetovalna demokracija krepi glas ljudstva in je predstavljena kot ključni element pri 

doseganju oziroma vpeljevanju ciljev trajnostnega razvoja v mesta. 

2.2 Lastnosti trajnostnih mest 

Agenda 21 (UN 1992) v 7. poglavju natančneje izpostavlja osem ključnih ciljev oziroma 

načel za trajnosten ter kakovosten razvoj mest in naselij z vključujočim pristopom. Ta so: 

zagotavljanje dostopnih stanovanj za vse prebivalce, izboljšanje upravljanja na področju 

bivanjske problematike mesta, vpeljevanje trajnostne rabe prostora v urbano načrtovanje, 

zagotavljanje celostne okoljsko primerne infrastrukture (pitna voda, komunalne odplake, 

odpadki), uvajanje trajnostnih oziroma alternativnih virov energije, energetsko učinkovite 

tehnologije in transportnih sistemov v mesto, nadgraditi blaženje negativnih vplivov naravnih 

in antropogeno povzročenih nesreč v naseljih, uveljavljanje trajnostnih aktivnosti v 

gradbeništvu ter razvijanje človeških virov in institucionalnih zmogljivosti na področju 

nadaljnjega razvoja mest in naselij. Pri vzpostavljanju trajnostnega razvoja poselitve pa je 
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treba upoštevati načela pametnega urbanizma (Encyclopedia of the City 2005), ki poudarjajo 

ravnovesje z naravo in tradicijo, rabo primernih tehnologij gradnje glede na pogoje, 

spodbujanje družabnosti in socialne povezanosti prebivalstva, dvig materialne ter energetske 

učinkovitosti, mešane rabe prostora, povezanih sistemov javnega prevoza in pogojev za hojo, 

dobre regionalne povezanosti mesta z okolico ter aktivnega sodelovanja meščanov pri 

odločanju. Velikost mesta ob tem ne predstavlja več odločilnega dejavnika za priseljevanje, 

saj to nima več linearne povezave z njegovo razvitostjo ali trajnostno usmeritvijo. Vse bolj je 

pomembna specializacija mesta, njegova dostopnost in dopolnjevanje z drugimi bližnjimi 

urbanimi središči ter konkurenčnost v primerjavi z njimi (Plut, Špes in Rebernik 2006). 

Zaradi raznolikosti globalnih mest pa morajo biti tudi politike izboljšanja urbanih območij 

specifične in strategije trajnostnega urbanega razvoja prilagojene lokalnim mestnim 

razmeram. To mestom, glede na zmožnosti in pogoje, pa tudi stopnjo razvoja, dopušča 

ohlapnejša definicija urbane trajnostnosti. Vsekakor pa je pri načrtovanju trajnostnih 

skupnosti treba upoštevati holističen pristop in uravnotežiti družbene, okoljske ter 

gospodarske cilje napredka (Friedman 2007). Razvoj mest in naselij v smeri dolgoročne 

trajnostnosti bi po Agendi 21 (UN 1992) moral zasledovati tri temeljne cilje:  

 gospodarsko uspešnost, 

 socialno pravičnost ter 

 zdravo okolje in trajno okoljsko sprejemljivost.  

Pri tem je treba razumeti, da so stroški upravljanja delovanja mest v povprečju visoki pri 

majhnih kot tudi velikih mestih. Toda pri velikih se v splošnem viša tudi okoljska degradacija, 

kar niža trajnostnost mesta v smislu okoljske sprejemljivosti in upoštevanja nosilne 

zmogljivosti območja. Stroški upravljanja so najnižji pri srednje velikih mestih, ki imajo od 

nekaj 10.000 do nekaj 100.000 prebivalcev (Haggett 2001). S tem je opredeljena optimalna 

velikost mest, h kateri bi morali stremeti pri načrtovanju nadaljnjih urbanističnih posegov v 

prostor. V gospodarsko-družbenem smislu pa mora mesto, poleg delovnih mest za kakovosten 

družbeni razvoj, nuditi tudi prostor za preostale funkcije mesta, kot so urejene bivalne 

razmere, nabor prostočasnih aktivnosti, ki zagotavljajo vključujoče odnose, in skozi vse 

procese prebivalcem zagotavljati uresničevanje socialne pravičnosti. Temelj takšnemu 

celovitemu obravnavanju in učinkovitemu usmerjanju kompleksnosti vlog in procesov v 

mestu je postavitev najprimernejšega modela njegovega upravljanja. Reševanje urbanih 

izzivov je najuspešnejše pri vpeljavi tako imenovanega sodelovalnega vodenja. Participativni 

model upravljanja hitreje napreduje v trajnostnem razvoju mesta, saj zvišuje stimulacijo 

vključevanja različnih deležnikov v reševanje lokalnih problematik. Posledično se to 

obrestuje tudi zaradi smotrnejšega določanja prednostnih nalog ter višje stopnje učinkovitosti 

implementacije izbranih projektov. Rezultati kvalitativne raziskave v petih evropskih mestih 

so izpostavili pomen sodelovanja oziroma aktivnosti mestnih prebivalcev v doseganju 

trajnostnosti urbanega okolja. Pri tem je bilo sodelovanje med mestnim vodstvom in 

prebivalci definirano kot dolgotrajen partnerski odnos (Conti in drugi 2019). Udejanjanje 
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multifunkcionalnosti družbeno-okoljsko-gospodarskih dimenzij trajnostnega urbanega razvoja 

določenega območja torej potrebuje celovit pristop, sodelovanje vseh deležnikov in 

vključenost celotnega mesta. 

Spremembe se tudi v mestih pogosto dogajajo nenamerno in brez pričakovanj. Namenski 

prehod mesta v bolj trajnostno naravnanega pa mora biti zaradi odgovornosti do življenja 

mestnih prebivalcev natančno načrtovan, usmerjen in spremljan. Naslavljanje ključnih 

urbanih izzivov skozi zagotavljanje stabilnega okolja v času globalnih sprememb se kaže v 

viziji dolgoročno prožnih, prilagodljivih mest glede na potrebe lokalne skupnosti. Učinkovit 

proces prehoda mesta v bolj trajnostno naravnano sooblikuje naslednjih sedem kriterijev 

(Iwaniec in drugi 2019): 

 vztrajnost pri dolgotrajnem zasledovanju postavljene vizije;  

 odprtost pri popravljanju, nadgradnji, spreminjanju ali kasnejši izbiri alternativnih poti 

doseganja končnega cilja;  

 temeljitost odločitve po spremembi trenutnega stanja;  

 normativnost pri vključevanju in naslavljanju vseh skupin deležnikov (tudi 

marginaliziranih);  

 spodbujanje soustvarjanja pri vzpostavljanju želenega stanja s transdisciplinarnim ter 

participativnim pristopom;  

 uporaba predhodno obstoječega znanja ali dobrih praks, ki so prilagojene za lokalne 

razmere;  

 sistemska zasnova želenih posegov, pri čemer se upošteva celosten pristop k reševanju 

postavljenih izzivov skozi sektorje, prostor in čas. 

2.3 Izbrani primeri dobrih praks trajnostnega urbanega razvoja in vrednotenje 

trajnostnosti mest 

Priložnosti urbanega razvoja oziroma trenutna vloga mest ima dvojni položaj. Kot zgoščena 

območja poselitve, gospodarskih dejavnosti in spremenjenega naravnega okolja so mesta 

ključni potrošnik naravnih virov in onesnaževalec okolja. Obenem pa imajo tudi največji 

potencial za vpeljevanje pozitivnih sprememb s širokim vplivom na družbeno in naravno 

okolje. Po ocenah SDG Data Labs (2018) bo do leta 2030 v mestih živelo že vsaj 5 milijard 

svetovnega prebivalstva, zato se dolgoročna vizija trajnostnih mest in skupnosti v dokumentu 

Združenih narodov, Agendi 2030 (UN 2015) glasi: ustvariti vključujoče, varne, odporne in 

trajnostne skupnosti širom sveta. Kot najbolj velikopotezen odgovor na področju urbane 

trajnostnosti je za ublažitev trenutnih podnebnih sprememb v svetovnem merilu ponudila 

Kitajska s tako imenovanim Gozdnim mestom. Le-to naj bi bilo samozadostno naselje za okoli 

30.000 prebivalcev, delujoče na obnovljivih virih energije in polno zelenja. Predvideno 

število rastlin v mestu, kot protiutež ljudem, je okoli milijon. Idejni vodja projekta s to 

zamislijo prestavlja meje urbanega načrtovanja (Stefano Boeri Architetti 2016). Vendar pa 
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Gozdno mesto ne predstavlja globalne optimalne rešitve, saj je treba reševati problem 

številnih obstoječih mest. Obstoječe delovanje mest je treba preurediti v bolj okoljsko 

učinkovita in kakovostna za življenje.  

Evropska unija, ki ima zastavljene visoke standarde kakovosti življenja po Agendi 2030 (UN 

2015), se je uresničevanja urbane trajnostnosti lotila raznovrstno. Slednjo, poleg nemalo 

finančnih spodbud, podpira tudi z drugimi mehanizmi za višanje prepoznavnosti pomena 

trajnostnega urbanega razvoja, z različnimi oblikami udejanjanja le-tega ter prizadevanji za 

doseganje učinkovitih ukrepov na področjih gospodarske, družbene ter okoljske trajnostnosti 

mest. V letu 2019 so bili po mnenju Evropske komisije razglašeni zmagovalci prve evropske 

nagrade za trajnostni razvoj (Platforma 2020), ki je bila podeljena sedmim navdihujočim 

zgodbam za prispevek k trajnostnemu razvoju po Agendi 2030 (UN 2015) na evropski ravni. 

Sicer pa s podeljevanjem vsakoletnih nazivov, priznanj in nagrad Evropska unija že 

tradicionalno spodbuja mesta na posameznih ključnih področjih urbane trajnostnosti, na 

primer: Zelena prestolnica Evrope, Evropska prestolnica pametnega turizma, Transformative 

Action Award ... Prejemnik slednje je bilo v letu 2018 belgijsko mesto Ghent, ki predstavlja 

primer dobre prakse pri udejanjanju koncepta trajnostnega urbanega razvoja. Ghent je prejel 

nagrado za izgradnjo trajnostne skupnosti, saj je skozi vključujoč model upravljanja ustvaril 

lokalni prehrambno oskrbni sistem. Obenem je Ghent v turističnem sektorju poznan kot 

vegetarijanska prestolnica Evrope zaradi svoje ozaveščenosti na temo prehrane, ponaša pa se 

tudi z največjo peš cono v Evropi in možnostjo brezplačnega kolesarjenja (Wiltsher 2019). 

Primer uspešnega udejanjanja trajnostne mobilnosti in turizma v Sloveniji predstavlja 

Ljubljana (Turizem Ljubljana 2020). Prestolnica se ponaša z učinkovitim trajnostnim 

urbanističnim načrtovanjem, ki spodbuja tudi okoljsko zavest prebivalcev in obiskovalcev 

(Turizem Ljubljana 2020). Kakovost življenja v mestu višajo brezplačen mestni sistem 

izposoje koles, brezplačni pitniki po mestu ter projekt Zelene nabavne verige. Leta 2016 je 

bila Ljubljana nosilka naziva Zelena prestolnica Evrope, nadaljnja leta pa prejemnica 

različnih nagrad za trajnostni turizem.  

Mesto, ki prav tako uspešno izpostavlja trajnostne usmeritve turizma, je nemški Leipzig. Leta 

2018 so odprli prvi tako imenovan integracijski hotel, kjer se lotevajo izziva sprejemanja 

gostov s funkcionalnimi ovirami, slepih in slabovidnih, gluhih. Obenem so istega leta na 

strehi hotela IntercityHotel uredili prostor za šest čebeljih kolonij. Preurejajo tudi koncept 

konferenčnega turizma, kamor uvajajo načela trajnostne mobilnosti, varčevanja z energijo ter 

uporabe regionalno dostopnih živil. Že leta 2011 je bil Leipzig nagrajen kot mesto pravičnega 

trgovanja, ki so ga zdaj nadgradili še z vpeljavo sistema vračanja uporabljenih kavnih lončkov 

za ponovno uporabo (GCB 2020). Načela trajnostnega urbanega razvoja uspešno uresničuje 

tudi manjše dansko mesto Aalborg, ki je začetnik pri vpeljevanju urbane trajnostnosti na 

lokalno raven. Na področju trajnostne mobilnosti je prepoznan kot kolesarsko mesto, hkrati pa 

vlaga v infrastrukturo za lokalno preskrbo z biodizelskim gorivom. Njegov temeljni razvojni 

dokument predstavlja Trajnostna strategija za zelen prehod mesta, izvajajo pa jo javno-
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zasebna partnerstva. Ključno vlogo pri tem igrajo prebivalci Aalborga, kar kolektivno 

uresničujejo tudi preko pobude zelenih agentov. Projekt preko skupine agentov ponuja 

podporo pri izvedbi idej na temo trajnosti, ki se porajajo v lokalni skupnosti in omogočajo 

sodelovanje vsem zainteresiranim prebivalcem (Overdiek 2020). 

Vrednotenje trajnostnosti mest  

Celovito vrednotenje napredka trajnostnega urbanega razvoja ter medsebojna primerljivost 

mest sta pomembna koraka za doseganje višje trajnostnosti globalne družbe. Uporaba 

izbranega modela pri ocenjevanju napredka trajnostnega urbanega razvoja pomaga lokalnim 

oblastem pri analizi trenutnega stanja, odkrivanju razvojnih potencialov, prepoznavi 

priložnosti ter vpeljevanju ustreznih mehanizmov za uresničevanje višje stopnje urbane 

trajnostnosti, pri nadaljnjem nagovarjanju ključnih problematik in izzivov lokalnega območja 

ter pri sprotnem prilagajanju prioritetnih področij delovanja za uresničevanje trajnostne vizije 

v dolgoročni strategiji razvoja mesta. Uporaba takšnega instrumenta torej služi preverjanju 

trenutnega stanja, primerjanju doseženega v različnih časovnih obdobjih ter prepoznavi 

prednosti in slabosti vsebinskih sklopov razvoja urbanega območja v prihodnje. A stopnje 

urbane trajnostni ne gre meriti samo s kvantitativnimi metodami raziskovanja. Na ta način 

namreč ni mogoče preprosto izmeriti uresničevanja načel medgeneracijske pravičnosti ali 

odnosa ljudi do lokalne skupnosti ter tako zadovoljivo osmisliti vseh urbanih vzorcev, ki so 

pomembni za prehod mesta v bolj trajnostno naravnano. Kazalci kakovosti urbanega okolja 

sicer pripomorejo k razumevanju količin naravnih virov pri določanju ekonomske mestne 

učinkovitosti (Plut 1996), toda hitrost družbenih sprememb (npr. tehnoloških ali 

institucionalnih) je treba znati uravnotežiti z zmogljivostjo okolja (npr. stopnja obnavljanja 

ekosistemskih storitev v okolju) (Vovk Korže 2008). Učinkovitosti delovanja mest tako ne 

more opisati samo skupek posameznih kazalcev s področja okoljske (primer: vodna oskrba), 

socialne (primer: pismenost) in gospodarske (primer: dohodek na prebivalca) trajnostnosti. 

Le-ti so lahko podlaga za pripravo trajnostne urbane strategije razvoja in osnova za 

načrtovanje kakovostnega delovanja mesta. Za dvig stopnje urbane trajnostnosti mesta pa je 

potreben tako imenovan celovit, ekosistemski pristop. Trajnostni razvoj torej predstavlja 

ključni urbani izziv sedanjosti in vloga mest pri definiranju trajnostnosti se kaže skozi iskanje 

najprimernejših politik ter sistemov spremljanja vpeljanih učinkov pri prehodu mest v bolj 

trajnostno naravnana. Za razumevanje sistemske spremembe, torej prehoda mesta v bolj 

trajnostno naravnano z uporabo tako imenovanih transformativnih študij, ki se osredotočajo 

na človeško-okoljske (sub)sisteme, ki spreminjajo kulturo (način razmišljanja), strukturo 

(organizacijo) ter prakso (delovanje) v mestu. Najbolj uporabljani pristopi so predvsem 

(Wolfram 2016): spreminjanje urbanega metabolizma mesta (pomeni preoblikovanje 

energetskih tokov, porabe vode, upravljanja z odpadki ali prenovo transportnih možnosti); 

političnega upravljanja z vpeljevanjem tako imenovanega večnivojskega pristopa (ang. 

multilevel perspective, MLP); vzpostavljanja urbanega sistema inovacij za prehod v zeleno 
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ekonomijo (princip krožnega gospodarstva), grajenja prilagodljivih skupnosti z 

zmanjševanjem lokalnih pritiskov glede na okoljske spremembe (preko ozelenjevanja mest) 

ter opolnomočenja temeljnih urbanih niš – pomeni prizadevanja civilne javnosti, ki 

naslavljajo lokalne potrebe, motive za spremembe in problematike nekega okolja. Kot je bilo 

poudarjeno, za doseganje celovitega trajnostnega urbanega razvoja mora vse našteto zajeti 

holistično načrtovan pristop sprememb v delovanju urbanega območja.   



13 

3 POLITIKA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA MEST EVROPSKE UNIJE IN NJENI 

INSTRUMENTI 

Na temo trajnostnega urbanega razvoja se je na mednarodni ravni oktobra leta 2016 v 

Ekvadorju odvila konferenca Organizacije združenih narodov – Habitat III, kjer je bil sprejet 

dokument Nova urbana agenda, imenovan tudi Deklaracija iz Quita. Namen agende je 

povečanje vloge trajnostnosti mest pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja in opredeljuje 

skupna merila za trajnostni urbani razvoj (New Urban Agenda 2016). Na zasedanju je bila 

izpostavljena potreba po ponovnem definiranju načrtovanja mestnih politik in usmerjanju 

urbanega razvoja ob sodelovanju prebivalcev z mestnimi oblastmi na vseh področjih 

delovanja ter ravneh upravljanja (New Urban Agenda 2016). S podpisom dokumenta so se 

države zavezale k izboljševanju vseh vidikov urbanega življenja in oblikovanju političnih 

okvirjev oziroma nadgradnji struktur mestnega upravljanja kot ključne podpore za izvajanje 

opredeljenih zavez iz deklaracije.  

Uspešno oblikovanje in upravljanje mestnih sistemov na administrativni ravni po Haughtonu 

in Kilbyju (1990) zahteva upoštevanje naslednjih upravljavskih načel za sonaravni urbani 

razvoj: 

 načelo subsidiarnosti, ki je načelo odločanja na čim nižji ravni oblasti. S sprejemanjem 

odločitev čim bližje ljudem, ki jih te odločitve zadevajo, se problemi rešujejo 

učinkoviteje;  

 z uporabo različnih instrumentov (ekonomskih, zakonodajnih) ter prilagodljivostjo 

oziroma prožnostjo v načrtovanju bo izvajanje (okoljskih) politik uspešnejše; 

 dolgoročno izboljšanje kakovosti mestnega življenja se uresničuje preko udejanjanja 

medgeneracijske enakosti, globalnega razmišljanja ter lokalnega delovanja skupnosti;  

 rezultat koordinacije politik se lahko izrazi v povečanih javno-zasebnih partnerstvih in 

višji usklajenosti preostalih politik z okoljsko;  

 dostopnost obveščanja o okoljskih posledicah razvojnih načrtov izboljša razumevanje in 

odločanje o okoljski informaciji. 

Sonaravni urbani razvoj razumemo kot podpomenko celovitega trajnostnega urbanega 

razvoja, saj v središče postavlja zahtevo po varstvu okolja. Na ravni Evropske unije se 

usmerjanje družbenega in gospodarskega razvoja usklajuje s sistematičnim in sočasnim 

uresničevanjem ciljev okoljske trajnostnosti v evropskih mestih. Po sklepu št. 1386/2013/EU 

Evropskega parlamenta in sveta o splošnem okoljskem akcijskem programu Unije do leta 

2020 "Dobro živeti ob upoštevanju omejitev našega planeta" (Ur. l. EU, št. L 354/171) si je 

Evropska unija v sedmem okoljskem akcijskem programu do leta 2020 zadala prednostni cilj 

8: krepitev trajnosti mest v Uniji. V sklepu je poudarjena pomembnost sistematičnega 

vključevanja evropskih politik za trajnostnost mest v delovanje regionalnih in lokalnih 

organov oblasti. Razvidno je, da so prav mesta tista, ki bi morala prevzeti vodilno vlogo pri 

delovanju za okrepitev urbane trajnostnosti, saj ta zadeva ravno mestna območja. Institucije 
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Evropske unije in države članice pa bi morale omogočiti oziroma spodbujati porabo finančnih 

sredstev za podporo mestom pri njihovih prizadevanjih. Evropska komisija je tako predlagala, 

da se najmanj 5 % sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj nameni financiranju 

celostnega trajnostnega razvoja mest v vsaki državi članici (sklep št. 1386/2013/EU), kamor 

spada tudi ozaveščanje in vključevanje lokalnih udeležencev. Kot dober primer spodbujanja 

urbane trajnostnosti se je izkazal tudi program Evropske unije Mednarodno urbano 

sodelovanje (IUC 2020), ki podpira cilje vseh pomembnejših sporazumov, ter Mreža za 

urbani razvoj, UDN (European Commission 2020) za porazdeljevanje sredstev znotraj 

Evropske unije. 

3.1 Ključni dokumenti trajnostnega urbanega razvoja Evropske unije 

Cilji urbanega razvoja v prostoru ne morejo biti poljubni in ključna področja urbane politike 

je treba načrtovati prostorsko, časovno ter sektorsko usklajeno. Evropska unija je lokalni 

trajnostni urbani razvoj prepoznala kot temeljno usmeritev za izboljšanje razmer v mestih in 

njihovega vpliva na okolico (Urbana agenda EU 2016). Z Aalborško listino (Charter of 

European Cities & Towns Towards Sustainability 1994), s prve evropske konference o 

trajnostnosti mest, je bila podana podlaga Agendi 21 (UN 1992) za področje lokalnih 

akcijskih načrtov mest pri nagovarjanju procesov in izzivov urbane trajnostnosti. Podpis 

listine zavezuje k preoblikovanju lokalnih sektorskih politik v bolj trajnostno naravnane in s 

tem je bilo ustvarjeno največje evropsko gibanje te vrste (Sustainable Cities Platform 2020). 

Desetletje kasneje je z Aalborško zavezo (Sustainable Cities Platform 2020) spodbujeno 

nadaljnje doseganje celovitega trajnostnega razvoja na lokalni ravni. Sledila je Leipziška 

listina (Leipziška listina o trajnostnih evropskih mestih 2007), ki na podlagi predhodno 

sprejetih listin o trajnostnosti mest opredeljuje skupna načela za nadaljnjo politiko urbanega 

razvoja v evropskem prostoru. Leipziška listina (2007) je izpostavila pomen izgradnje 

odpornejših mest za soočanje z novimi urbanimi izzivi in bo prenovljena do konca leta 2020. 

Opolnomočenje mest ter lokalnih skupnosti je ključno pri uspešnem doseganju ciljev javnega 

interesa v nadaljnji razvojni politiki Evropske unije. Pomembna priporočila v njej so priprava 

celovitih programov urbanega razvoja za mesto kot celoto, zagotavljanje visoke kakovosti 

javnih prostorov, posodabljanje infrastrukturnih omrežij ter izboljševanje energetske 

učinkovitosti, vpeljevanje aktivne politike inovacij in izobraževanja ... V poročilu Deset let po 

Leipziški listini (Ten years after the Leipzig Charter 2017) je poudarjeno, da so vključujoče 

oziroma participativne oblike politike urbanega razvoja prisotne že po večini Evrope, na 

regijskih ter lokalnih ravneh. Leipziška listina (2007), usklajena tudi z vizijo Strategija 

Evropa 2020 (Evropska komisija 2010) je podlaga za pametna, trajnostna mesta ter 

vključujočo rast. Za Slovenijo je v poročilu izpostavljeno, da sinergija med razvojem in 

implementacijo prostorskih strategij na lokalni ravni še ni povsem učinkovita.  
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Celovit okvir za mestne razvojne strategije pa predstavlja Urbana agenda Evropske unije 

(2016). Na neformalnem srečanju ministrov Evropske unije so maja 2016 na Nizozemskem 

sprejeli Dogovor iz Amsterdama o oblikovanju Urbane agende (Urbana agenda EU 2016). 

Delovanje za dvig stopnje trajnostnosti evropskih mest in doseganja strateških ciljev 

trajnostnega razvoja se udejanja preko tematskih partnerstev zainteresiranih deležnikov. 

Urbana agenda EU (2016) bo na ta način pomagala uresničevati cilje Agende 2030 (UN 2015) 

Organizacije združenih narodov oziroma njenega enajstega področnega cilja ter cilje Nove 

urbane agende (2016), Habitat III. S tem Evropska unija v središče iniciativ za višanje stopnje 

urbane trajnostnosti, z lokalizacijo 17 ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030 (UN 2015), 

postavlja svoje urbane regije oziroma posamezne mestne občine (Bonaccini 2018). Urbana 

agenda EU (2016) je dokument, ki se osredotoča na krepitev vloge mesta v politikah 

Evropske unije in ponuja novo obliko večplastnega sodelovanja deležnikov. Čeprav je vse več 

urbanih izzivov lokalne narave, ti navadno zahtevajo širši pristop k reševanju. S tem prinesejo 

tudi širše uporabne prostorske rešitve. Urbana agenda EU (2016) poudarja, da povezovanje 

mest in njihovo medsebojno sodelovanje viša funkcionalnost evropskih regij. Urbana agenda 

EU (2016) se tako nadaljnjega razvijanja potencialov urbanih območij loteva preko treh 

ključnih področij delovanja oziroma izvajanja trajnostnega urbanega razvoja:  

 z zagotavljanjem boljše pravne ureditve na državni in lokalni ravni, ki bi olajšala uvajanje 

inovativnih ukrepov; 

 preko lažje dostopnosti finančnih spodbud za uresničevanje trajnostnih projektov v 

evropskih mestih ter  

 z okrepljenim pretokom znanja o urbani politiki in delitvijo dobrih praks znotraj ubranih 

območij EU. 

3.2 Vloga mestnih oblasti in prebivalcev mest Evrope za prehod v urbano trajnost 

Kako pomembna je vloga mestnega prebivalstva za doseganje trajnostnih ciljev Agende 2030 

(UN 2015), razlaga tudi poročilo Organizacije združenih narodov (Thinyane 2018). 

Prednostno sta poudarjena nadaljnje ozaveščanje o 17 ciljih trajnostnega razvoja ter 

pomembnost participativne lokalne politike. Poročilo izpostavlja potrebo po uspešnejšem 

vključevanju in statističnem beleženju prebivalcev iz stigmatiziranih in ranljivih skupin, tako 

imenovanega skritega prebivalstva, težje dosegljivih zaradi različnih oblik informacijske 

marginalizacije, ki so posledično tudi digitalno nedosegljivi. Kajti prvi pogoj aktivni družbi je 

ozaveščenost širše javnosti in s tem ustvarjanje kolektivne trajnostne zavesti. Šele z aktivnim 

spodbujanjem vključevanja celotnih lokalnih skupnosti se lahko Cilji trajnostnega razvoja  

OZN (UN 2015) uresničijo, saj lokalni kontekst osmisli dejansko vsebino trajnostnega razvoja 

na nekem urbanem območju. Hoornweg in Freire (2013) poudarjata, da morajo za dolgoročna 

partnerstva med javnim in zasebnim sektorjem ter civilno družbo mestne oblasti zagotoviti 

ustrezne administrativne okvirje trajnostni politiki kot podlago neoviranim procesom 
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interakcije naštetih deležnikov. Tako preko lokalnega delovanja globalno delujemo v smeri 

prehoda na celovito urbano trajnostnost.  

V Poročilu Evropske komisije o stanju evropskih mest (European Commission 2016) je v 

poglavju o mestnih oblasteh za uspešnost delovanja mesta poudarjena potreba po zadostni 

stopnji avtonomije ter zadostni količini naravnih virov urbanega območja, jasnih 

odločevalskih procesih, podpori mestnih prebivalcev ter neposredno izvoljenem županu. Pri 

tem je ključno zavedanje, da morajo biti mesta od ljudi in za ljudi (Gehl 2010) in da je 

najpomembnejša kakovost bivanja v mestu ter vključevanje lokalnega prebivalstva v 

soustvarjanje temu primerne politike mesta, ki je v skladu z njihovimi potrebami. Slednje 

lahko zagotovi le združena, poenotena ter celovita politična intervencija v celotnem mestu, ki 

zagotavlja pogoje družbeni trajnostnosti. Posledično pa ta vpliva na preostala vidika 

trajnostnega razvoja, gospodarsko učinkovitost ter okoljsko odgovornost. Toda Patrizia 

Heidegger iz Evropskega okoljskega urada (Mackay 2019) je opozorila: »EU ima enega 

najslabših okoljskih odtisov na osebo, saj naš netrajnostni način življenja temelji na 

izkoriščanju virov in delovne sile iz drugih delov svet,« zato je pri načrtovanju trajnostnega 

gospodarstva v prihodnje treba premisliti tudi o širši družbeni in okoljski dimenziji oziroma 

ravnanju Evrope izven njenih geografskih meja, namesto da živimo v iluziji nizkoogljične, 

energetsko učinkovite Evrope. V letu 2019 je Evropska komisija (European Commission 

2019) izdala poročilo Towards a sustainable Europe by 2030, kjer je bilo ugotovljeno tudi, da 

večina evropskih mest še nima strateških načrtov za prilagoditev delovanja v prihodnosti, ki 

bi temeljili na trajnostnih modelih.  

Prehod v urbano trajnost mest 

Dober mehanizem za vpeljevanje praks trajnostnega urbanega razvoja, povezovanja potreb 

mesta in izvajanja pilotnih projektov preko sodelovanja celotnih lokalnih skupnosti je tako 

imenovani živi laboratorij izbranega urbanega območja (ang. Urban Living Lab). Predstavlja 

okolje za preučevanje družbeno-tehničnih inovacij in vključuje oziroma zadeva različne 

urbane deležnike, tako raziskovalce kot uporabnike neke rešitve, pred aplikacijo na širše 

urbano območje. V razvoju mest lahko živi laboratorij obsega posamezne manjše lokacije, 

kjer preko eksperimentalnega dela v praksi pridemo do oblikovanja celovitih ali področnih 

sistemskih sprememb kot lokalnega odziva na določeno problematiko (npr. onesnaženost 

zraka, raba energije, urbanizacija, ...). Na primeru evropskih mest Rotterdama in Malma, kot 

dveh postindustrijskih mest, ki sta za nadaljnji kakovostni družbeno-gospodarski razvoj 

potrebovala revitalizacijo in urbano regeneracijo, se je pristop k prehodu v urbano trajnost 

preko živih laboratorijev izkazal za zelo učinkovitega (von Wirth in drugi 2018). Takšen 

večdeležniški model upravljanja preko opolnomočenja družbe in posameznika ter z 

medsektorskim pristopom k reševanju lokalnih izzivov pomeni, da lahko preko aktivnosti 

živih laboratorijev v mestu kot prostoru za kooperativno učenje, dosegamo višjo vključenost 
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lokalnih skupin, posameznikov ter olajšamo iskanje oziroma izrabo lokalnih nišnih 

potencialov. Na ta način soustvarjanje novega znanja viša tudi transparentnost delovanja in 

stopnjo zaupanja v mestu, obenem pa deležnikom ponuja nove vloge udejstvovanja v 

lokalnem okolju, ne le podjetnikom, temveč tudi civilni družbi. Predvsem združevanje v 

takšne lokalne iniciative predstavlja temelj uspešnemu vpeljevanju urbanih sprememb na 

lokalni ravni. Zaradi tako imenovanih večdeležniških stičišč (ang. multi-stakeholder 

engagement spaces), kjer poteka bolj odprt dialog občanov z mestnimi oblastmi, se v praksi 

viša tudi uporaba izmenjanega znanja in s tem lajša prehod mest v urbano trajnost 

(Frantzeskaki in Rok 2018).  
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4 TRAJNOSTNI URBANI RAZVOJ SLOVENIJE IN MESTA MARIBOR 

V statističnih analizah evropskih ustanov, kot je Eurostat, je Slovenija prepoznana kot 

večinoma podeželsko območje znotraj Evropske unije. Nacionalno poročilo o urbanem 

razvoju, Habitat III (Ministrstvo za okolje in prostor 2016) navaja, da sta naši največji mesti 

Ljubljana in Maribor v širšem evropskem kontekstu videni kot sorazmerno šibki urbani 

središči, kar priča o obstoju razlik pri pojmovanju urbanega razvoja med Evropsko unijo ter 

Slovenijo. Z doseganjem ciljev trajnostnega razvoja se je Slovenija glede na Global 

Sustainable Competitiveness Index (2019) med 180 državami v letu 2019 uvrstila na skupno 

13. mesto. Indeks je določen na petih enakovrednih stebrih: upravljanju, izdatnosti virov ter 

naravnem, družbenem in intelektualnem kapitalu, in meri konkurenčnost držav z 

upoštevanjem vseh treh dimenzij trajnostnega razvoja. Zaradi lege, velikosti, družbenih 

dejavnosti in funkcij predstavlja Maribor drugo najpomembnejše nacionalno središče v 

Sloveniji, s čimer je njegova vloga pri vpeljevanju koncepta trajnostnega urbanega razvoja 

toliko opaznejša.  

4.1 Trajnostni urbani razvoj Slovenije 

Strategija prostorskega razvoja Slovenije (2004) natančneje opredeljuje urbano politiko 

oziroma urbani razvoj na način, da policentričen sistem uravnoteženo razvijajočih se mest 

predstavlja temelj skladnemu prostorskemu razvoju države. Ta bo dosežen preko usklajenega 

delovanja sektorskih politik ter celovitega pristopa v izvajanju evropskih smernic za trajnosti 

razvoj. Bučar in drugi (2019) ugotavljajo, da je vrednotenje uresničevanja načel trajnostnega 

razvoja med izvajanjem Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje med 

letoma 2014 in 2020 v Sloveniji pokazalo, da se po uresničevanju zastavljenih ukrepov 

pričakuje pozitivne učinke in je okoljski vidik trajnosti zadovoljivo upoštevan. Slovenija se je, 

kot aktivna članica pri izvajanju Urbane agende Evropske unije za krepitev trajnostnosti mest, 

vključila tudi v 6 od 14 področnih partnerstev (Ministrstvo za okolje in prostor 2019a), to so: 

 stanovanja; 

 digitalna tranzicija; 

 urbana mobilnost; 

 krožno gospodarstvo; 

 trajnostna raba prostora in sonaravne rešitve; 

 kultura in kulturna dediščina. 

Pri uspešnem prehodu posameznih mest v bolj trajnostno naravnana je ključna politika 

države, saj upravljanja prostora mest in drugih naselij ne moremo obravnavati kot ločene 

entitete. V primerjavi z Evropo je za Slovenijo značilen počasnejši razvoj urbanizacije in v 

povprečju po številu prebivalcev tudi manjša mesta, čeprav se je v zadnjih treh desetletjih 

prebivalstvo v zaledju večjih mest kar podvojilo zaradi procesov moderne suburbanizacije 

(Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2004). Manjša mesta sicer izkazujejo manjše 
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pritiske na okolje, a primerjava neto pozidane površine na prebivalca pokaže, da znaša ta v 

Sloveniji 555 m², v Nemčiji 546 m² in v Švici 397 m², torej je za Slovenijo značilna visoka 

stopnja razpršenosti pozidave (Bole 2005). Pogačnik (2000) je že pred dvema desetletjema 

predvidel, da bi lahko razpršene vzorce gradnje preuredili v zaključene fragmente, ki bi bili 

zamejeni od polj, gozdov ter naravovarstvenih območij, Plut (2005) pa znotraj razvojne 

paradigme, tako imenovane šibke sonaravnosti, izpostavlja tudi umiritev širjenja procesov 

suburbanizacije ob hkratnem ohranjanju stanovanjskih funkcij mestnih središč ter vlaganju v 

razvoj okolju prijaznejših oblik prometa. Razvojna izhodišča na nacionalni ravni in cilje 

Slovenije do leta 2020 je zajel osnutek krovnega strateškega dokumenta, Strategija razvoja 

Slovenije 2014−2020, ki pa ni bil sprejet. Med drugim je izpostavil potrebo po udejanjanju 

paradigme trajnostnega razvoja ob spreminjanju svetovnih razmer z nekaj ključnimi 

prioritetami, ki se nanašajo na procese urbane trajnostnosti (Strategija razvoja Slovenije 

2014−2020, osnutek 2013): blaginja prebivalstva kot najvišji razvojni cilj; učinkovitejše 

upravljanje s prostorskimi potenciali (kar bi se dosegalo s spodbujanjem celovitega razvoja 

urbanih območij) ter sprememba institucionalnega okvirja (tudi preko krepitve lokalnih 

razvojne pobude ter razvojnih partnerstev).  

4.2 Osnovne prostorske, demografske in gospodarske lastnosti Mestne občine Maribor 

Maribor je gospodarsko, upravno, izobraževalno, kulturno, finančno in oskrbno središče 

severovzhodne Slovenije. Območje mesta Maribor predstavlja stičišče raznolikih 

naravnogeografskih entitet: subalpskega gozdnatega hribovja Pohorja in Kozjaka na zahodu, 

nizko gričevnatih Slovenskih goric na severu in vzhodu ter dela predpanonske nižine, 

Dravskega polja na jugu (Žiberna 2011). Subalpski in subpanonski del tukajšnjega Podravja 

naravno povezuje reka Drava z okoli 50 kilometrov dolgo Dravsko dolino, ki Maribor deli na 

severni in južni del (Perko in Orožen Adamič 2001). Takšna specifična lega je z naravnimi 

dejavniki vseskozi sooblikovala urbani razvoj Maribora. Tako se je pomen Pohorja glede na 

razvoj mesta skozi nedavno zgodovino in vrsto dejavnosti spreminjal od obrtnega glažutarstva 

(proizvodnja stekla), fužinarstva, transporta lesa do današnjega turizma in rekreacije (Žiberna 

2011). Danes se Pohorje zaradi ekološke pomembnosti uvršča tudi na seznam območij Nature 

2000, medtem ko se na samem območju Mestne občine Maribor nahaja 9 % zavarovanih 

naravnih območij (MOM 2015b). Ob tem se na širšem območju Maribora glede na tradicijo in 

kulturno preteklost še ohranja agrarni značaj Slovenskih goric ter Dravskega polja, predvsem 

zaradi vinogradništva in poljedelstva, hkrati pa Dravsko polje še danes predstavlja vir 

mineralnih surovin, peska ter proda in je pomemben vir pitne vode na širšem območju. Na 

razvoj mesta Maribor, ki leži na nadmorski višini 262 metrov, pa je imela odločilen vpliv reka 

Drava. Prvotno zaradi pomembnosti prometnih povezav (splavarske, potem cestne in 

železniške), kasneje ob izgradnji hidroelektrarn za izkoriščanje energetskega potenciala pa se 

je reka umirila in s tem je bila omogočena hitrejša in intenzivnejša urbanizacija rečnih teras 

(Žiberna 2011).  
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Slika 1: Panorama Maribora s Pohorjem v ozadju 

Vir: Breznik 2018. 

Mestna občina Maribor meri 148 km
2
 in obsega 11 mestnih četrti ter 6 krajevnih skupnosti, 

pri čemer se staro mesto jedro z večino pomembnih mestnih funkcij nahaja na levem bregu  

reke Drave. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije iz leta 2018 je imela občina 

110.510 prebivalcev. Gostota naseljenosti je visoko nad povprečjem v državi in znaša 749 

prebivalcev/km
2
, tudi vrednost indeksa staranja je višja od državnega povprečja, saj se 

povprečna starost občanov dviguje hitreje v primerjavi s povprečjem Slovenije. Naravni 

prirast na 1000 prebivalcev v Mestni občini Maribor je bil leta 2018 negativen, selitveni 

prirast na 1000 prebivalcev pa pozitiven, znašal je 14,6 (SURS 2018). To sicer priča o 

ustavljanju procesov odseljevanja zaradi neugodnih življenjskih razmer v preteklosti – 

predvsem mlajše in srednje aktivne generacije v času deindustrializacije in kasnejše 

gospodarske krize (MOM 2015b). Starostna sestava, prikazana v prebivalstveni piramidi tako 

še danes izkazuje potrebo po višjem naravnem prirastu oziroma priseljevanju mladih, kar bi 

pozitivno vplivalo tudi na rodnost v mestu. 

 

Slika 2: Prebivalstvena piramida za leto 2018 Mestne občine Maribor 

Vir: SURS 2018. 

Izobrazbena sestava je eden izmed pokazateljev družbenega kapitala oziroma potenciala 

človeških virov občine. V letu 2018 je bilo v Mestni občini Maribor 17.255 (15,6 %) ljudi z 

osnovnošolsko izobrazbo ali manj, pridobljeno srednješolsko izobrazbo je imelo 53.362 
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(48,3 %) prebivalcev in višješolsko ter visokošolsko je imelo 26.338 (23,8 %) občanov. Med 

delovno sposobnim prebivalstvom v starosti 15−64 let je bilo približno 56 % delovno 

aktivnega prebivalstva, kar je 9 % manj od državnega povprečja, in tudi v bruto znesku je bila 

povprečna mesečna plača za 5 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji. Po 

statusu aktivnosti prebivalstva, starega nad 15 let, je bilo v Mestni občini Maribor leta 2018 

torej 42.473 zaposlenih in 6.587 brezposelnih oseb, 10.013 učencev, dijakov ter študentov, 

30.847 upokojencev in 7.035 drugih neaktivnih prebivalcev. Na ravni Slovenije so bili v letu 

2018 deleži prebivalcev iz MOM, starejših od 15 let, glede na status aktivnosti naslednji: 4,9 

% od skupno 875.484 zaposlenih, 7,5 % od 87.657 brezposelnih, 6,6 %  od 152.610 učencev, 

dijakov ter študentov, 5,8 % od 532.186 upokojencev in 6,5 % od 108.266 drugih neaktivnih 

prebivalcev v državi (SURS 2018). Vse našteto odločilno vpliva na nadaljnji družbeno-

gospodarski razvoj občine. Glede na to, da je Maribor v preteklosti predstavljal pomembno 

industrijsko središče, po osamosvojitvi pa je zapadel v gospodarsko krizo, se po izgubi 

jugoslovanskega trga preusmerja predvsem v storitvene dejavnosti. Preoblikovanje 

gospodarske strukture družbe mesta je razvidno s primerjavo deležev zaposlenih v 

sekundarnih dejavnostih, ki je v letu 1990 znašal 51 %, leta 2012 pa le še 17 %. Delež 

zaposlenih v terciarnih in kvartarnih dejavnostih se je medtem zvišal iz 47 % (leto 1990) na 

81 % do leta 2012 (MOM 2015b). Za primerjavo s širšim območjem regije se podatki o 

zaposlenih po dejavnostih precej razlikujejo. Delež delovno aktivnega prebivalstva v 

sekundarnih dejavnosti je še vedno visok, terciarne in kvartarne dejavnosti pa zavzemajo le 

okoli 20 %. Pomeni, da ima Maribor kot središče s centralnimi funkcijami tudi širši pomen za 

regijo. Deleži delovno aktivnega prebivalstva po standardni klasifikaciji dejavnosti iz leta 

2019 za Podravsko statistično regijo (SURS 2019) so namreč naslednji:  

 kmetijstvo: 3,5 %; 

 nekmetijske (razen storitvenih) dejavnosti: rudarstvo; predelovalne dejavnosti; oskrba z 

elektriko, plinom in vodo; gradbeništvo: 73,5 %; 

 storitvene dejavnosti: trgovina, popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe; 

gostinstvo; promet, skladiščenje in zveze; finančno posredništvo; poslovanje z 

nepremičninami, najem in poslovne storitve; dejavnost javne uprave, obramba, obvezno 

socialno zavarovanje; izobraževanje; zdravstvo in socialno varstvo; druge javne, skupne 

in osebne storitvene dejavnosti; druge storitve: 23 %. 

Gospodarske spremembe in razvojni izzivi 

Najopaznejši pečat v gospodarskem razvoju mesta je pustila močna industrializacija in priliv 

tujega kapitala v obdobju Avstro-Ogrske ter kasneje jugoslovanske države, vse do 

sedemdesetih let, ko je sledila stagnacija in nazadovanje gospodarstva v Mariboru. Kriza po 

osamosvojitvi Slovenije je zahtevala družbeno in gospodarsko prestrukturiranje, a razvojne 

priložnosti v gospodarstvu takšne postindustrijske družbe niso bile dobro izkoriščene. 

Razlogov za današnje dolgoletno zaostajanje mariborskega gospodarstva, po osamosvojitvi in 
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v času pridruževanja Slovenije skupnemu evropskemu trgu, je več: nizka stopnja 

investicijskega vlaganja in zamuda pri posodobitvah tehnoloških procesov, nizka dodana 

vrednost na zaposlenega, neugodna demografska slika prebivalstva ter pomanjkanje 

gospodarske strategije mesta in mestna politika, ki je v imenu socialne stabilnosti za vsako 

ceno ohranjala delovna mesta (Lorber 2006). Kot mesto na gospodarskem prehodu, Maribor 

zadnji desetletji zaznamuje prestrukturiranje oziroma odmik od proizvodnih k storitvenim 

dejavnostim, kar spreminja namembnost zemljišč ter funkcijsko zgradbo mesta. Novo 

organizacijo mestnega prostora pogojuje potrošnja in ne več proizvodnja, zato urbana vozlišča 

postajajo nakupovalna središča izven mestnega jedra (Pak 2007). Takšen neustrezno definiran 

način upravljanja z urbanim prostorom vodi v izgubo klasične oblike mesta, siromaši lokalno 

ponudbo manjših ponudnikov, pospešuje pa procese suburbanizacije (urbanizacije obmestja) s 

stanovanjskimi in nestanovanjskimi funkcijami ter podpira večnamensko, heterogeno rabo 

prostora (Pak 2002). Proces premeščanja urbanih dejavnosti v okolico vpliva na nastajanje 

nove oblike mesta, s čimer Maribor postaja tako imenovano regijsko mesto, s površino 

območja, ki meri 485 km
2
, ob upoštevanju občinskih meja pa kar 739 km

2
. Pomeni, da 

prehaja iz klasičnega, kompaktnega mesta, iz tako imenovanega mesta kratkih poti v mestno 

regijo širšega območja in s tem hkrati podpira tudi disperzijo gospodarskih dejavnosti. Tako 

izoblikovano regijsko mesto deluje na podlagi funkcionalnih povezav kompaktnega mesta ter 

obmestnih naselij, kar sicer pozitivno vpliva na razvojno dinamiko gospodarstva po 

industrijskem obdobju, saj narašča število podjetij in dejavnosti regionalnega pomena, kot so 

trgovska središča in obrtne cone (Drozg 2006). 

Toda kljub dobremu geostrateškemu položaju ter iskanju novih razvojnih priložnosti, se 

mesto še vedno sooča s prenekaterimi razvojnimi izzivi. Ker so v času po osamosvojitvi 

Slovenije številna podjetja propadla, število delovnih mest se je zmanjšalo, stopnja 

brezposelnosti se je povečala, ostale so degradirane površine in objekti, je gospodarskih, 

družbenih ter okoljskih težav in razvojnih ovir še precej. K družbeni revitalizaciji mesta v 

zadnjih letih je pripomogel razvoj Maribora kot univerzitetnega mesta, s čimer je povečana 

tudi inovacijska sposobnost mesta, ter izgradnja novih stanovanjskih sosesk (MOM 2015b), ki 

predvsem z zasebnim kapitalom krepijo notranji razvoj mesta oziroma procese zgoščevanja 

mesta ter sanacijo degradiranih urbanih površin (Rebernik 2009). Pri zmanjševanju 

obremenjevanja okolja Maribor prepočasi sledi sodobnim izzivom, kar med drugim kaže 

podatek, da smo v letu 2018 pridelali 438 kilogramov komunalnih odpadkov na prebivalca, 

kar je 77 kilogramov nad slovenskim povprečjem (SURS 2018). Da ima 48 ljudi na 100 

prebivalcev lasten avtomobil, prav tako ne govori v prid trajnostni usmerjenosti. Glede na 

oceno opravljene poti v službo ali šolo posamezen občan letno pridela 321 kilogramov 

ogljikovega dioksida, kar bi uravnotežila zasaditev 15 dreves na prebivalca (Numbeo 2020b). 

Zaradi velike obremenjenosti državnih cest na mariborskem območju naj bi povzročili 13 % 

celotne količine izpustov v državi. Maribor je glede na onesnaženost zraka z delci PM 10 

degradirano okolje, obenem pa naj bi bilo s hrupom kritično preobremenjenih 9 % občanov. 

Javna razsvetljava in razsvetljava javnih površin z vnosom umetne svetlobe predstavljata 
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ključna vira svetlobnega onesnaževanja v mestu, in čeprav Maribor nima vpeljanega sistema 

za nadzor nad tovrstno direktno porabo električne energije, ocene kažejo preseganje porabe 

glede na ciljno vrednost 44,5 kWh na prebivalca (MOM 2015b). Ob vsakodnevnih ostalih 

dejavnostih urbanega območja takšne dejavnosti po nepotrebnem dodatno obremenjujejo 

okolje. Po drugi strani pa se večji del Maribora nahaja znotraj vodovarstvenih pasov zajetja 

Mariborskega vodovoda, s čimer se veliko pozornosti namenja pravilnemu ravnanju z 

odpadnimi vodami zaradi varne oskrbe s pitno vodo (MOM 2015b). Tudi rezultati kemijskega 

stanja reke Drave (merilno mesto Starše) so dobri, ocena stanja za posebna onesnaževala v 

letu 2019 Dravo prav tako uvršča v razred ekološkega stanja dobro (ARSO 2020). Kljub 

vodnatosti območja pa grožnjo naravnim procesom v ekosistemu predstavljajo podnebne 

spremembe, ki se zaradi višanja povprečnih mesečnih temperatur kažejo v zmanjševanju 

števila hladnih dni, kar vpliva na manjše število dni s snežno odejo pozimi. Poleti pa nižje 

količine padavin povzročajo vse pogostejša sušna obdobja in nižanje gladine podtalnice 

(MOM 2015b). 

4.3 Trajnostna urbana politika in (povezovalna) vloga Mestne občine Maribor 

Ker Maribor predstavlja urbano središče nacionalnega pomena, pomembno prometno vozlišče 

ter območje centralnih dejavnosti (oskrbnih, storitvenih, poslovnih ...), je njegova vloga pri 

izvajanju bolj trajnostno naravnane razvojne politike pomembna tudi za širše vplivno 

območje. Tudi zaradi tega je načrtovanje prehoda mesta v trajnostno treba nagovarjati 

celovito, sektorsko usklajeno ter z vključevanjem vseh deležnikov na širšem območju. 

Regijski razvojni program za Podravje (Pučnik 2015) na področju človeških virov izpostavlja, 

da neugodni demografski trendi zaradi staranja prebivalstva, ki se posledično kažejo v višjih 

stroških zdravstva, podaljševanju delovne dobe, obenem pa visoka stopnja brezposelnosti in 

strukturno neskladje na trgu dela, onemogočajo razvoj inovativnega potenciala ter razvojno 

raziskovalne dejavnosti, ki bi okrepili ekonomsko moč gospodarstva in zvišali dodano 

vrednost podjetniškega ekosistema. Dodatno, pomanjkanje finančnih investicij vpliva tudi na 

vsakodnevno kakovost življenja v mestu ter onesnaževanje oziroma dodatno bremenitev 

okolja zaradi odsotnosti vlaganja v sanacijo že degradiranih območij ali zaradi nedostopnosti 

mehanizmov za izboljševanje različnih urbanih procesov, kot so energetska učinkovitost, 

pametna mobilnost, zeleno in krožno gospodarstvo (Pučnik 2015). Slabša povezanost javnega 

in zasebnega sektorja ter nižja stopnja medsektorskega sodelovanja vse navedene razvojne 

vrzeli še poglabljata. Minimiziranje teh slabosti in oblikovanje ukrepov, ki bodo gradili na 

prednostih Maribora, ter ustvarjanje priložnosti v mestu, je ključ do uspešnega prehoda v 

trajnostno naravnano urbano območje. 

Razvrščanje mest je postalo v zadnjih nekaj letih osrednji instrument vrednotenja atraktivnosti 

urbanih regij. Poleg primerjanja z drugimi mesti pa slednje predstavlja tudi uporabno orodje 

za bolj trajnostno upravljanje mesta. Že leta 2007 je bil Maribor opredeljen kot pametno 
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mesto in je med izbranimi 70 srednje velikimi mesti dosegel 30. mesto, Ljubljana pa 17. 

Poročilo je predstavilo vrednotenje konkurenčnosti mest, družbeni kapital, participacijo pri 

upravljanju mesta, mobilnost, naravne vire ter kakovost življenja (Giffinger in drugi 2007). 

Mestna občina Maribor je tako v odgovor globalni viziji trajnostnosti, poleg priprave 

področnih ter celovitih strateških dokumentov in finančnih spodbud za namen aktivacije 

trajnostnega urbanega razvoja, pripravila tudi Memorandum o soglasju s partnerji pobude 

Pametno mesto Maribor. Preko iniciative se želi doseči aktivacija trajnostnega razvoja 

urbanega okolja, spodbujanje inovativnosti v mestu, višanje učinkovitosti ter kakovosti 

življenja preko pilotnih projektov z uporabo pametnih storitev in tehnologij. Pobuda deluje na 

podlagi partnerstva med Mestno občino Maribor, Univerzo v Mariboru in drugimi 

raziskovalnimi institucijami ter gospodarstvom in trenutno šteje 29 pristopnih partnerstev 

(Smart City Maribor 2020). Tako oblikovana kooperacijska partnerska mreža omogoča 

vključujočo obliko doprinosa in sodelovanja pri uresničevanju zastavljenih razvojnih 

projektov v mestu. Aljoša Kirič, iz kabineta župana MOM za odnose z javnostmi v obdobju 

2016−2019, je pametno mesto v pobudi za Maribor predstavil z naslednjim opisom (Petrovec 

2017):  

Za lažje razumevanje in umeščanje projektov si Pametno mesto – Smart City razlagamo kot 

naslednjo stopnjo urbanizacije mesta s pomembno vlogo informacijsko-komunikacijskih 

tehnologij in enakovredno vlogo 6 področij (gospodarstvo, okolje, upravljanje, življenje, 

trajnostna mobilnost in ljudje), kjer lahko lokalna skupnost deluje v smeri izboljšanja pogojev za 

delovanje. Zaradi lažjega razumevanja smo 6 področij združili v 4 (pametna mobilnost, pametno 

okolje in energija, pametno bivanje in urbano načrtovanje in pametno gospodarstvo in 

sodelovanje). Vsa navedena področja nam predstavljajo enakovreden izziv. Gledano z vidika 

občanov so najkoristnejše tiste rešitve, ki izboljšajo bivanje v mestu, in tiste, ki omogočajo 

občanom večje vključevanje v oblikovanje okolja, v katerem živijo. Gledano z vidika občine pa 

so zelo koristne tudi tiste rešitve, ki predstavljajo strateške podlage za nadaljnji razvoj mesta ter s 

tem povezano financiranje ukrepov za izboljšanje bivanja v mestu.  

Eden takšnih delujočih projektov, ki lajša stik občanov z vodstvom lokalne skupnosti ter 

ponuja možnost oddaje pobud ter vprašanj Mestni občini Maribor, je spletna storitev 

Izboljšajmo Maribor. Storitev zagotavlja možnost sodelovanja prebivalcev pri opozarjanju na 

nepravilnosti oziroma dobre prakse na območju občine. Oddane pobude so lahko uvrščene na 

področja prometa, gospodarstva, socialnega varstva in zdravstva, komunalne inšpekcije in 

redarstva, okolja, zemljišč in stavb, mladine, starejših in invalidov, pokopališč, vzgoje in 

izobraževanja, vode, kanalizacije, odpadkov, plina ter toplote, kulture, športa in turizma. 

Pristojni pa v povratni informaciji objavljenim pobudam nato urejajo status izvrševanja ter s 

tem pripomorejo k preglednosti naslavljanja oziroma uresničevanja pobud občanov in dvigu 

kakovosti življenja v mestu (Izboljšajmo Maribor 2020). In kljub dobrim razvojnim 

izhodiščem širšega območja in dejstvu, da ima statistična regija Podravje najvišjo gostoto 

poseljenosti v državi (Pučnik 2015), Mestna občina Maribor svojega potenciala za prehod v 

urbano trajnostnost še ne izkorišča v zadostni meri. Zaradi nepravilno nagovorjenih ključnih 
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razvojnih problemov, kot so širjenje urbanizacije v okolico mesta, ki povzroča vse večje 

dnevne migracije, pri katerih je najpogostejša izbira prevoznega sredstva, namesto javnega 

potniškega prometa, še vedno osebni avtomobil, je uresničevanje vizije trajnostnega razvoja 

Podravske regije oteženo. Regijski razvojni program Podravja (2015) Maribor s širšo okolico 

izpostavlja kot problemsko območje. Vlada RS je za obdobje 2013−2018 sprejela dodatne 

začasne ukrepe razvojne podpore za reševanje visoke stopnje brezposelnosti na tem območju 

v obliki programa za spodbujanje konkurenčnosti (Pučnik 2015). In da bo »Podravje –  

samooskrbna regija zelenega razvoja, inovativnega in kreativnega gospodarstva ter 

zadovoljnih ljudi« (Pučnik 2015), so za povečanje družbene blaginje nujna večja vlaganja na 

vseh področjih urbane trajnostnosti, razvoj človeškega potenciala ter spodbujanje sodelovanja 

med sektorji. Že Strategija prostorskega razvoja Slovenije (2004) je opredelila, da naj se 

razvoj Podravske regije usmerja v usklajeno načrtovanje dejavnosti na poselitvenih območjih, 

razvijanje dostopnosti preko javnega potniškega prometa, določanje območij funkcionalne 

prenove stanovanj ter celovite prenove degradiranih urbanih območij (kar velja predvsem za 

mesto Maribor). Razvojne prioritete regije in investicijska področja pa so bila naslednja 

(Pučnik 2015):  

 konkurenčnost gospodarstva za rast in nova delovna mesta, vključno s krepitvijo 

raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij;  

 vključujoča družba, blaginja, znanje;  

 varstvo okolja in učinkovita raba naravnih virov ter prehod na nizkoogljično 

gospodarstvo;  

 trajnostni turizem in razvoj podeželja s povečanjem konkurenčnosti kmetijstva in 

gozdarstva. 

Prvi večji in dolgoročno usmerjen premik na področju urbane trajnostnosti je Mestna občina 

Maribor storila, ko je leta 2012 sprejela Strategijo razvoja Maribora 2030 (MOM 2012). V 

njej so opredeljene smernice za politiko trajnostnega razvoja z namenom zagotavljanja 

ustreznih mehanizmov za aktivno sooblikovanje razvojnih ciljev na lokalni ravni. Strategija z 

upoštevanjem smernic Evropske unije za 2014+ kohezijske politike naslavlja ključne izzive, 

opredeljuje razvojne osi in hkrati ponuja priporočila deležnikom in oblikovalcem politik s 

poudarkom na uporabi alokacijske politike ter vključujočega socialnega dialoga. Na podlagi 

Strategije razvoja Maribora 2030 (MOM 2012) je bilo mogoče oblikovati konkretnejši 

srednjeročni strateški načrt za obdobje 2014−2020, Trajnostno urbano strategijo Mestne 

občine Maribor (MOM 2015b). Seznam obstoječih, deloma prekrivajočih se strateških 

dokumentov na lokalni ravni s ključnimi poudarki, pomembnimi za območje Mestne občine 

Maribor za celovit trajnostni razvoj do leta 2020, se nahaja v preglednici 1. Razvidno je, da 

Mestna občina Maribor vlaga v analizo trenutnega stanja na posameznih področjih urbanega 

razvoja in z zasnovo področnih strategij razvoja uokvirja vizijo uresničevanja trajnostnosti v 

mestu.  
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Preglednica 1: Področni strateški dokumenti trajnostnega urbanega razvoja Mestne 

občine Maribor do leta 2020 

Ključni dokumenti s 

smernicami trajnosti 

Obdobje izvajanja Osrednji deležniki 

(avtor, izvajalec ...) 

Osrednji cilji Opombe 

(dopolnitve) 

 

Prostorski plan 

Mestne občine 

Maribor (MOM 

2004) 

 

bilten izdan leta 

2004 

opomba: nov v 

pripravi 

 

Mestna občina 

Maribor 

strateško usmerjanje 

razvoja v prostoru, s 

ciljem ustvarjanja 

pogojev za 

izboljšanje 

kakovosti bivalnega 

okolja, 

gospodarskega 

razvoja in 

konkurenčnosti, 

zaščite okolja, 

naravnih dobrin in 

kulturne dediščine v 

skladu z načeli 

trajnostnega razvoja 

 

urbanistična 

zasnova mesta 

Maribor 

predstavlja 

dolgoročni 

prostorski načrt 

 

Občinski program 

varstva okolja za 

Maribor (MOM 

2008) 

 

za obdobje 

2008−2013 

evalvacija leta 2016 

opomba: nov v 

pripravi 

 

MOM 

z avtorji strokovnih 

podlag 

lokalne skupnosti s 

celostnim 

načrtovanjem 

upravljanja z 

okoljem hitreje in 

učinkoviteje 

zmanjšujejo in 

preprečujejo 

obremenjevanje 

okolja in ustvarjajo 

pogoje za 

kakovostno, zdravo 

življenje 

 

nov program je 

še v pripravi, 

država je 

resolucijo o 

nacionalnem 

programu 

objavila 

nedavno 

Lokalni energetski 

koncept Mestne 

občine Maribor 

(Energap 2016) 

za obdobje 

2009−2030 

novelacija: 2016 

Energetska agencija 

za Podravje –  

ENERGAP 

trajnostna raba 

energetskega 

potenciala v mestu 

in okolici 

samozadostnost 

in energetska 

varčnost 

Strategija razvoja 

turistične destinacije 

Osrednja Štajerska 

(Zavod za turizem 

Maribor 2011) 

za obdobje 

2010−2020 

opomba: nov v 

pripravi 

 

Zavod za turizem 

Maribor 

 subdestinacija 

Maribor-Pohorje 

(Zgornje Podravje) 

sodelovanje za 

oblikovanje 

konkurenčnega in 

prepoznanega 

turističnega 

območja 

leta 2012 

sprememba v 

Zavod za 

turizem 

Maribor-

Pohorje, javni 

zavod 
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Ključni dokumenti s 

smernicami trajnosti 

Obdobje izvajanja Osrednji deležniki 

(avtor, izvajalec ...) 

Osrednji cilji Opombe 

(dopolnitve) 

Regionalni sistem 

inoviranja Podravja 

(Mariborska 

razvojna agencija 

2012) 

za obdobje 

2012−2020 

Mariborska razvojna 

agencija 

za izvajanje 

inovacijske politike 

povzetek, 

delovna 

različica 

2. lokalni program 

mladih (Urad za 

kulturno in mladino 

Mestne občine 

Maribor in drugi 

2014) 

za obdobje 

2015−2020 

Urad za kulturo in 

mladino Mestne 

občine Maribor 

uresničevanje 

interesov mladih v 

MOM 

tri ključna 

področja 

delovanja 

Lokalni program za 

kulturo Mestne 

občine Maribor 

(MOM 2014) 

za obdobje 

2015−2020 

delovna skupina 

posameznikov, 

strokovnjakov s 

področja kulture 

uporaba ustvarjalnih 

zmogljivosti za 

razvoj mesta 

ukrepi za 

povezovanje z 

drugimi 

področji 

(gospodarstvo 

– turizem) 

 

Celostna prometna 

strategija Mestne 

občine Maribor 

(MOM 2015a) 

 

sprejeta leta 2015 

MOM 

 projekt Tramob 

(ukrepi za trajnostno 

mobilnost) 

 Kolesarska 

strategija mesta 

Maribor 2013–2030 

 

najti ravnotežje med 

potrebami 

gospodarstva ter 

okolja in zdravja 

prebivalcev 

 

nagovarja pet 

stebrov uspešne 

prihodnosti 

Strategija prehoda 

mesta Maribor na 

krožno 

gospodarstvo 

(MOM 2018) 

sprejeta leta 2018 Inštitut WCYCLE 

(združenje podjetij v 

večinski javni lasti) 

razvoj sistema za 

učinkovito 

upravljanje z vsemi 

viri na območju 

izmed prvih 

slovenskih 

mest z 

usmerjenim 

načrtom 

Celostna logistična 

strategija mesta 

Maribor (MOM 

2019) 

2019−... Univerza v Mariboru, 

Fakulteta za 

gradbeništvo, 

prometno inženirstvo 

in arhitekturo 

sistematično 

upravljanje logistike 

v središču mesta 

prevrednotenje 

konceptov 

mobilnosti 

* Opomba: zaradi širše zastavljenega koncepta na nekaterih področjih, so vključeni tudi določeni 

regionalni dokumenti s smernicami urbane trajnosti. 

** Opomba: iz pregleda je izvzeta Trajnostna urbana strategija Mestne občine Maribor (MOM 2015b), 

ki je obravnavana v nadaljevanju in celoviteje.  
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URBACT Maribor 

Udejanjanja trajnostnega urbanega razvoja se Maribor loteva tudi preko kandidiranja za 

finančno podporo projektom v programu URBACT. Program URBACT spada med 

instrumente evropske kohezijske politike za spodbujanje celovitega trajnostnega urbanega 

razvoja (Ministrstvo za okolje in prostor 2019b). Projekti se izvajajo za prenos znanj oziroma 

izkušenj na področju različnih vsebin mestnih politik. Program s participativnim pristopom 

dopolnjuje oziroma pomaga pri izvajanju strategije Evropa 2020 (Evropska komisija 2010) in 

se prav tako izvaja do konca leta 2020. Še zlasti majhna in srednje velika mesta največkrat 

nimajo virov, da bi izbrala in udejanjala evropske dobre prakse na področju trajnostnih 

urbanih politik. URBACT mestom omogoča, da strokovnjaki, funkcionarji ter prebivalci s 

sodelovanjem v mednarodnih akcijskih omrežjih razvijajo procese in orodja za izboljšanje 

modelov lokalnega upravljanja ter delovanja v smeri učinkovitega prehoda oziroma 

udejanjanja urbane trajnostnosti v mestih Evropske unije. V Sloveniji so do izvajanja 

projektov programa URBACT upravičene mestne občine s sprejetimi trajnostnimi urbanimi 

strategijami (Urbact 2017) in tem pogojem je zadostila tudi Mestna občina Maribor. Na 

podlagi oblikovanih strategij lahko občine predlagajo projekte za sofinanciranje (Ministrstvo 

za okolje in prostor 2019b). Skozi mednarodna povezovanja pa se delijo tudi dobre prakse 

pristopov k višanju urbane trajnostnosti. Na prvem razpisu za URBACT III za obdobje 

2014−2020 je bil od slovenskih mest najuspešnejši prav Maribor. Kot partnersko mesto je 

sodeloval pri naslednjih akcijskih omrežjih (Urbact 2020):  

 Active A.G.E za razvijanje integriranega pristopa k problematikam, povezanih s staranjem 

prebivalstva; 

 FIN-URB-ACT za višanje stopnje učinkovitosti lokalne podpore inovativnim 

gospodarskim aktivnostim; 

 My Generation at Work za promocijo zaposljivosti mladih; 

 2
nd

 Chance za aktivacijo praznih stavb v namene trajnostnega urbanega razvoja preko 

samo-organiziranih skupin; 

 Urban Green Labs za promocijo vključevanja javnosti v ozelenjevanje urbanega prostora 

v mestu; 

 Creative Spirits za izboljšanje vključevanja kreativnih in kulturnih aktivnosti v urbane 

strategije mesta ter 

 trenutno aktualen projekt Urge, kjer sodeluje komunalno podjetje Nigrad, d. d. za 

pripravo gradbenega sektorja na učinkovit prehod v krožno gospodarstvo.  
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5 OCENA TRAJNOSTNEGA URBANEGA RAZVOJA MARIBORA 

Za doseganje urbane trajnostnosti je treba opredeliti proces prehoda v trajnostno mesto. Z 

analizo ukrepov osrednjega strateškega razvojnega dokumenta, preverjanja skladnosti ciljev z 

višjimi ravnmi organizacije, analizo mnenj ključnih deležnikov ter vrednotenjem mesta s 

pomočjo Indeksa trajnostnosti mest (Arcadis 2018) je predstavljeno, kako celovito se dogajajo 

trajnostne spremembe v Mestni občini Maribor. 

5.1 Analiza doseganja ciljev v Trajnostni urbani strategiji Mestne občine Maribor 

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Maribor (v nadaljevanju, TUS MOM) je 

dokument, ki temelji na konceptu celostne urbane strategije za evropska mesta. Izvajanje 

strategije finančno podpira Evropski sklad za regionalni razvoj, mesto pa ohranja avtonomijo 

pri razporejanju porabe sredstev. Slednje v političnem okviru omogoča Združenje mestnih 

občin Slovenije, ki deluje kot organ za črpanje sredstev za projekte urbanega razvoja  

(Ministrstvo za okolje in prostor 2020). TUS MOM v obdobju 2014−2020 tako predstavlja 

ključen strateški dokument, na podlagi katerega se usmerja prehod mesta v bolj trajnostno 

naravnano. Strategija izpostavlja 4 vsebinska področja (MOM 2015b): 

 okolje, ravnanje z odpadki in energetika,  

 prostor, promet in mestne četrti ter demografija in zdravje,  

 gospodarstvo, ekonomija in turizem,  

 znanost, kultura in NVO. 

Prednostne usmeritve strategije (MOM 2015b) so porazdeljene v 5 vsebinskih sklopov s 

pripadajočimi ukrepi, ki jih vrednotijo kazalci uspešnosti. Za doseganje trajnostnih učinkov v 

mestu uresničevanje strategije poteka preko zastavljenih projektov. Pri implementaciji imajo 

prednost projekti, ki ustvarjajo nova stalna delovna mesta v gospodarstvu, izboljšujejo 

kakovost okolja in življenja v urbanih območjih ter izboljšujejo poslovno okolje (MOM 

2015b). Letna poročila o izvajanju strategije bi morala predstavljati nadzor nad izvajanjem 

posameznih projektov, hkratno obveščanje javnosti pa lokalni skupnosti zagotavljati sledenje 

vsem fazam izvajanja strategije. Pod sloganom Maribor samozadostno vključujoče mesto 

oziroma Maribor iMa priložnost želi Mestna občina Maribor zagotoviti izboljšanje kakovosti 

življenja za svoje prebivalce. Za prepoznavanje prenekaterih gospodarskih, družbenih ter 

okoljskih težav oziroma ovir pri doseganju trajnostnega urbanega razvoja je bila izvedena 

analiza SWOT, ki je izpostavila ključne slabosti mesta na področju treh dimenzij trajnosti 

(MOM 2015b):  

 prostor: problem razpršene gradnje, svetlobne onesnaženosti, degradacije površin in 

prisvajanje javnega odprtega prostora s tržnimi vsebinami; 

 družba: vprašanje prometne varnosti, kriminalitete, neizoblikovane turistične blagovne 

znamke, nastajanja komunalnih odpadkov, neustreznega ali pomanjkljivega načrtovanja 
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urbanega prostora ter javne infrastrukture, finančne nepreglednosti javnih zavodov, 

nepovezanosti dogajanja v mestu;  

 gospodarstvo: nedelujoč nepremičninski trg, slabše upravljanje prometne infrastrukture, 

energetska potratnost stavb, neizkoriščenost železniške infrastrukture, nepovezanost 

gospodarskih subjektov, neizraba človeškega kapitala ter znanja in infrastrukture, 

značilnih proizvodov ali blagovne znamke. 

 

Slika 3: Prikaz območja Trajnostne urbane strategije za Maribor 

Vir: MOM 2015b. 

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Maribor (MOM 2015b) opredeljuje operativno 

območje TUS MOM (na Sliki 3 obarvano temneje), ki zavzema približno 28 % celotne 

površine Mestne občine Maribor in okoli 85 % občanov oziroma 10 od 11 mestnih četrti in 

nobene od 6 krajevnih skupnosti. Pri oblikovanju ukrepov v TUS MOM so bili prepoznani 

tisti, ki gradijo na prednostih, in tisti, ki minimizirajo izpostavljene slabosti. TUS MOM 

široko posega na vsa področja, saj je zasnovana kot celostna trajnostna strategija razvoja 

občine. Mestna občina Maribor ima sicer na določenih področjih urbanega razvoja 

pripravljene posamezne sektorske strategije, kot so lokalni energetski koncept, prometna 

strategija, strategija prehoda mesta v krožno gospodarstvo in druge, vendar le TUS MOM 

(MOM 2015b) zajema celovit koncept trajnostnega urbanega razvoja – četudi v obdobju 

2014−2020 prostorsko ne obsega celotnega območja MOM. Z analizo projektne 

dokumentacije TUS MOM smo v nadaljevanju ovrednotili rezultate uresničevanja 

zastavljenih 34 ukrepov strategije do meseca junija 2020. Glede na vsebinske cilje so 

razvrščeni v naslednje sklope (MOM 2015b):  

 saMozadostni Maribor za aktivacijo lokalnega družbenega ter ekonomskega kapitala z 

ukrepi, ki vzpostavljajo sisteme samooskrbe, rešujejo vprašanja urbane revščine ter 

demografske erozije, getoizacije ter identitetne revitalizacije mesta; 

 Mobilni Maribor za razvoj sodobnega sistema javnega potniškega prometa, aktivacijo 

kolesarjenja ter pešačenja, omogočanja mobilnosti ogroženim skupinam meščanov; 

 preMeteni Maribor naslavlja učinkovitost upravljanja oziroma vodenja mesta ter 

sodelovanja s centri znanja; 

 Mestni Maribor za urejeno in prenovljeno mesto, aktiviranje kulturnih potencialov za 

urbano prenovo in vpeljevanja ekološke, varčne infrastrukture; 
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 prizeMljeni Maribor pa zasleduje ukrepe preurejanja zelenega obroča mesta s krepitvijo 

inovativnih zelenih idej, kot so zelene strehe, reciklaža ter ločevanje odpadkov. 

Opravljeno ocenjevanje uspešnosti izvedbe predvidenih 34 ukrepov v TUS MOM do junija 

2020 služi kot vmesno vrednotenje napredka na posameznih vsebinskih področjih v bolj 

trajnostno naravnano mesto. Cilji strategije se izvajajo preko razvojnih projektov in 

izkoriščajo evropske in nacionalne možnosti sofinanciranja. Glede na vsebine razpisov so bile 

izvedene aktivnosti na področjih mobilnosti, energetskih obnov, urejanja urbanega okolja, 

krožnega gospodarstva ter zdravstvenega varstva. Izvajanje večjih ukrepov (investicijskih 

posegov) se je glede na sprejeto strategijo (MOM 2015b) odvijalo s časovnim zamikom 

zaradi povezave z izvajanjem Operativnega programa za kohezijsko politiko v letih 

2014−2020, torej dostopnih razpisov. Mojca Ledinek (pismo avtorici, 8. 5. 2020) iz Službe za 

razvojne projekte in investicije na MOM je pojasnila, da se s tega razloga poročila o izvajanju 

ukrepov TUS MOM niso pripravljala tako, kot jih predvideva strategija, vendar bo z iztekom 

finančne perspektive, na katero je vezana tudi TUS, pripravljeno celovito poročilo o ukrepih, 

hkrati se bo izvedla dopolnitev strategije in izvedbenih ukrepov za prihodnje.  

Zaradi neobstoja vmesnih poročil o napredku smo evalvacijo na podlagi javno dostopnih 

informacij opravili sami. Presojali smo zaključene projekte, vezane na vsebino posameznega 

ukrepa z oceno uspešno dosežen, delno dosežen ali ni dosežen, pri čemer evalvacijski znak 

prikazuje doseganje celovitega ukrepa po lastni presoji, glede na javno dostopne podatke o 

izvedenosti ukrepa do junija 2020. Kjer so projekti še v teku, ima evalvacija lahko znak delno 

dosežen. Po zaključenem operativnem obdobju strategije gre pričakovati uradno poročilo 

občine s končno oceno uspešnosti izvedbe, kjer bodo ukrepi opredeljeni s kazalci uspešnosti 

za oceno napredka po področnih sklopih. Kazalci, opisani v dokumentu TUS MOM, sicer 

zaradi specifičnosti ukrepov, ki se izvajajo skozi projekte, nimajo dokončne opredelitve.  

Preglednica 2: Evalvacija ukrepov 1−9 za sklop saMozadostni Maribor  

Ukrep Kratek opis ukrepa Evalvacija (uspešen/delno/ni) 

1. aktivacija lastnih 

potencialov in lastne 

ekonomije 

povezati povpraševanje in ponudbo 

mesta; aktivirati krožno gospodarstvo; 

oživiti obrtne tradicije; urbana 

regeneracija 

DELNO DOSEŽEN 

(opomba: Inštitut Wcycle, območna 

Obrtno-podjetniška zbornica, 

splavarstvo, Urbact projekt 2
nd

 Chance 

... – obstoj nastavkov, manjka sistemski 

pristop) 

2. vzpostavitev sistema 

samooskrbe 

lokalne ekološke tržnice; mestni vrtovi; 

reja kokoši v četrtih; program "posvojiti 

park"; logistična informativna točka za 

večje odjemalce (šole, bolnišnice ...); 

infrastruktura za proizvodnjo in trženje 

DELNO DOSEŽEN 

(opomba: projekt Urbana zemljina za 

hrano, aplikacija Inno Rural) 
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Ukrep Kratek opis ukrepa Evalvacija (uspešen/delno/ni) 

3. začasna raba 

degradiranih območij 

regeneracija z energetskimi sanacijami, 

davčnimi spodbudami; revitalizacije s 

sonaravnimi sanacijami; eksperimentalni 

medgeneracijski centri, job-caffe; 

platforma odprte pisarne 

NI DOSEŽEN 

(opomba: neobstoj Odprte pisarne) 

4. za urbane vrtove in 

čebelarje 

izobraževalni permakulturni vrtovi; 

čebelnjaki z medgeneracijskim 

izobraževalnim programom 

DELNO DOSEŽEN 

(opomba: učni čebelnjak Brezje, vrt v 

študentskem kampusu na Gosposvetski, 

vrtovi v okviru projekta Urbana 

zemljina za hrano) 

5. obvladovanje urbane 

revščine 

vzpostavitev dnevnih (medgeneracijskih) 

centrov; skrajšan delovni čas v javnih 

ustanovah; večerni in vikend termini 

knjižnic, muzejev, kavarn; kreditiranje 

socialne infrastrukture 

 

NI DOSEŽEN 

6. za medgeneracijsko 

povezovanje 

organizacija socialnih stikov v mestnih 

četrtih; zmanjševanje osamljenosti 

ostarelih; aktivacija potenciala znanja 

starostnikov; povezava šolskih ustanov z 

medgeneracijskim centrom 

DELNO DOSEŽEN 

(opomba: Večgeneracijski center, TOTI 

DCA ...) 

7. protiukrepi 

demografski eroziji in 

getoizaciji 

finančne spodbude za novorojenčke; 

komunalno-infrastrukturna prenova; 

vzpostavitev blagovne znamke Maribor 

iMa priložnost 

DELNO DOSEŽEN 

(opomba: izplačevanje socialnih 

transferjev) 

8. za zdravje in zdravo 

prehrano 

večanje obsega in dostopnosti površin za 

vrtičke, rekreacijo; optimizacija 

toplovodnega in plinskega omrežja; 

energetska sanacija zgradb; ukrepi proti 

nevarnim snovem (plastične vrečke, 

ojačevalci okusov ...) 

DELNO-USPEŠNO DOSEŽEN 

(opomba: pogodba s Petrolom za 

energetsko prenovo, več površin za 

vrtove, rekreacijo ... – manjka pa 

koncept zero waste prireditev) 

9. mestne soseske z 

lastno identiteto 

zagotavljanje celovite servisne 

infrastrukture; revitalizacija socialnega 

omrežja znotraj sosesk 

NI DOSEŽEN 

(opomba: neobstoj Odprte pisarne) 

Vir: MOM 2015b. 
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Preglednica 3: Evalvacija ukrepov 10−14 za sklop Mobilni Maribor 

Ukrep Kratek opis ukrepa Evalvacija (uspešen/delno/ni) 

10. povezovanje mesta z 

železniško infrastrukturo in 

letališčem 

sanacija degradiranih območij 

ob železnici; vsebinske 

povezave infrastrukture s 

prostorom (nova postaja in 

obstoječ park) 

USPEŠNO DOSEŽEN 

(opomba: če izvzamemo letališče) 

11. izkoriščanje potenciala 

kolesarjenja 

dvig kolesarske kulture; 

izboljšanje infrastrukture; 

ozaveščanje ljudi 

USPEŠNO DOSEŽEN 

(opomba: projekt TRAMOB, nove 

poti, Mariborska kolesarska mreža, 

Dravska kolesarska pot) 

12. mesto kratkih poti prestrukturiranje mreže JPP; 

podpora projektom oskrbe in 

samooskrbe sosesk 

DELNO – NI DOSEŽEN 

(opomba: soseske niso dovolj dobro 

definirane) 

13. oblikovanje privlačnega 

javnega potniškega prometa 

okolju prijazna vozila v JPP; 

izboljšave omrežja JPP; 

informacijska podpora sistema 

JPP 

DELNO DOSEŽEN 

(opomba: mini bus Maister, nakup 

električnih avtobusov v 2020, 

Webmap, digitalni vozni redi, a 

delež uporabnikov se ne zvišuje, 

kar pripisujemo neskladju JJP linij 

z navadami prebivalcev mesta) 

14. za mobilnost ranljivih skupin 

prebivalstva 

omogočanje in promocija 

vključevanja funkcionalno 

oviranih, slepih in slabovidnih 

ter starejših v javni prostor 

NI DOSEŽEN 

Vir: MOM 2015b. 

Preglednica 4: Evalvacija ukrepov 15−20 za sklop preMeteni Maribor 

Ukrep Kratek opis ukrepa Evalvacija (uspešen/delno/ni) 

15. nov način upravljanja 

mesta 

oblikovanje trajnostno prostorske 

politike; reorganizacija uprave 

MOM; organizacijski enoti za 

trajnostno upravljanje zelenih površin 

in za trajnostno mobilnost 

NI DOSEŽEN 

(opomba: povezovanje z 

nekaterimi sosednjimi občinami, 

delovanje pristojnih področnih 

služb, vendar nepopolno 

prestrukturiranje, ni sistemskega 

pristopa k reorganizaciji MOM) 
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Ukrep Kratek opis ukrepa Evalvacija (uspešen/delno/ni) 

16. povečevanje kakovosti 

sodelovanja z državnimi in 

institucijami EU 

večanje dostopnosti do virov 

financiranja; dostopnosti do ključnih 

informacij ter sodelovanja na 

projektih 

USPEŠNO DOSEŽEN 

(opomba: Urbact in ostali 

mehanizmi – evropske projekte 

izvajata Inštitut Wcycle Maribor 

ter Univerza v Mariboru) 

17. prestrukturiranje mestnih 

financ 

iskanje finančnih rezerv; vzpostavitev 

nadzornega sistema (Smart City) za 

potrebe gospodarskih javnih služb 

DELNO DOSEŽEN 

(opomba: v ustanavljanju holding 

javnih podjetij, še ne deluje) 

18. preoblikovanje mestnih 

četrti 

za prenos odločitev o prednostnih 

nalogah in porabi sredstev znotraj 

mesta 

NI DOSEŽEN 

19. informacijska platforma z 

digitalizacijo podatkov 

nadgradnja službe, ki bi podprla vse 

oddelke mestne uprave ter vključitev 

vseh javnih služb mestnega delovanja 

v sistem 

DELNO DOSEŽEN 

(opomba: Izboljšajmo Maribor –  

storitev za občane) 

20. sodelovanje mesta z 

univerzo in nevladnimi 

organizacijami 

stalno partnerstvo pri vzpostavljanju 

inovativnega okolja ter pri pripravi in 

izvajanju javnih politik 

DELNO DOSEŽEN 

(opomba: sodelovanje z Univerzo 

v Mariboru preko ponude 

Pametno mesto Maribor)  

Vir: MOM 2015b. 

Preglednica 5: Evalvacija ukrepov 21−26 za sklop Mestni Maribor 

Ukrep Kratek opis ukrepa Evalvacija (uspešen/delno/ni) 

21. celostna prenova urbanega 

prostora s pomočjo odprtih pisarn 

za urbano prenovo 

vpeljava "bottom-up" ter "inside-

out" pristopa z vključevanjem 

lokalnih deležnikov za generiranje 

skupnosti 

NI DOSEŽEN 

(opomba: neobstoj Odprte 

pisarne) 

22. prenova javnih površin politika varovanja javnega interesa; 

projekti začasne rabe uličnega 

prostora; spodbujanje in 

informiranje o novih ekonomskih 

priložnostih po prenovi območja 

DELNO DOSEŽEN 

(opomba: neobstoj Odprte 

pisarne – v nasprotju z ukrepom 

je ukinitev tržnice na Trgu 

svobode) 
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Ukrep Kratek opis ukrepa Evalvacija (uspešen/delno/ni) 

23. opolnomočenje prebivalstva prenos odgovornosti na skupnost; 

decentralizacija odločanja; 

izobraževanje prebivalstva 

DELNO DOSEŽEN 

(opomba: participativni proračun 

izveden le v MČ Radvanje, a ni 

izvedbe izglasovanih projektov) 

24. turizem kot povezovalna 

dejavnost v mestu 

opredeliti atraktivne destinacije; 

povezovanje kulturne dediščine s 

turizmom in mestno prenovo; 

oblikovanje tržne znamke mesta 

DELNO DOSEŽEN 

(opomba: poletna kampanja 

Pohorje 356, mobilna aplikacija 

Visit Maribor ... – neobstoj 

strategije na tem področju in 

kulturni turizem ni vključen) 

25. kultura za urbano prenovo oblikovanje kulturne četrti – 

zaokrožene kulturne ponudbe v 

izbranem delu mesta, prostora za 

kulturno središče; podpora 

mobilnim kulturnim projektom 

DELNO DOSEŽEN 

(opomba: Urbact projekt 

Creative Spirits) 

26. ekološka in energetsko varčna 

stanovanjska infrastruktura 

aktivacija potenciala praznih 

objektov; upravljanje s pomočjo 

NVO; podpora stanovanjskim 

zadrugam in kooperativam 

DELNO DOSEŽEN 

(Tkalka, GT 22 ...) 

Vir: MOM 2015b. 

Preglednica 6: Evalvacija ukrepov 27−34 za sklop prizeMljeni Maribor 

Ukrep Kratek opis ukrepa Evalvacija (uspešen/delno/ni) 

27. preureditev zelenega obroča urediti privlačen obmestni zeleni 

prostor; spodbujanje mešane rabe 

prostora 

NI DOSEŽEN 

(opomba: urejanje prostora, toda 

brez novih investicij – neizvedba 

linijskega parka Pekrski potok) 

28. integracija reke, 

Mariborskega otoka in naravne 

struge 

spodbujanje dnevnih migracij v 

povezovalni koridor ob reki; 

ureditev kopališč; programske 

točke na reki; premostitve reke 

NI DOSEŽEN 

(opomba: v pripravi za izvedbo) 

29. ureditev linearnih parkov –  

pasov ozelenitve s povezovalno 

vlogo z večjimi območji 

ozelenitve; preoblikovanje 

mestnih gozdov 

nova pisarna za javne zelene 

površine; alternativne oblike 

financiranja parkov; revitalizacija 

gozdov; 

NI DOSEŽEN 

(opomba: opuščena izvedba 

linijskega parka Pekrski potok) 
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Ukrep Kratek opis ukrepa Evalvacija (uspešen/delno/ni) 

30. zelene strehe, recikliranje, 

ločevanje odpadkov 

manjšanje negativnih okoljskih 

vplivov – odvajanje meteornih vod, 

nižanje toplotnega pregrevanja 

mesta; nov model za ozelenjevanje 

DELNO DOSEŽEN 

(opomba: izgradnja Sortirnice) 

31. cestne in parkirne površine s 

krajinskimi prvinami in 

drevoredi 

drevoredne zasaditve obcestnega 

prostora za boljšo mestotvorno, 

ekološko in socialno kakovost 

mestnih vpadnic in cest 

DELNO DOSEŽEN 

(opomba: ozelenjevanje obcestnih 

prostorov, rondojev ...) 

32. voda kot kakovost in 

potencial 

vodne ureditve po celotnem mestu 

(zadrževalniki, pitniki); projekt 

učnih vsebin 

USPEŠNO DOSEŽEN 

(opomba: pitniki za ljudi in živali, 

projekt Kapljica, projekt Interreg: 

Mestni vodni krogi ...) 

33. vrnitev javnega prostora 

(mesto brez reklam, upoštevanje 

javnega dobra) 

koordinacija oglaševanja, gostinske 

ponudbe in rekreacije; ozaveščanje 

o pomenu javnega prostora v mestu 

DELNO DOSEŽEN 

(opomba: umik Lidl mega plakata 

iz stavbe kina MariBox, 

spodbudne misli po mestu v času 

Covid-19, a neukinjena plakatna 

mesta ob cesti 

34. nadgradnja standardov za 

odprte površine 

uvrstitev na globalno lestvico 

kakovosti mest in ustvarjanje 

bivalne blagovne znamke 

NI DOSEŽEN 

Vir: MOM 2015b. 

Po evalvaciji ukrepov TUS MOM (MOM 2015b) izpostavljamo tiste, kjer je bila podana 

ocena ni dosežen. Teh je skupno 12 od 34 in največ pri vsebinskem sklopu, ki predstavlja 

ukrepe za dvig trajnostnosti okoljski dimenziji razvoja v mestu, to je prizeMljeni Maribor. V 

vsebinskem sklopu saMozadostni Maribor niso bili izvedeni naslednji predvideni ukrepi 

(MOM 2015b):  

 ukrep 3: začasna raba degradiranih območij; 

 ukrep 5: obvladovanje urbane revščine; 

 ukrep 9: mestne soseske z lastno identiteto. 

Ker ni bilo zagotovljeno delovanje Odprte pisarne, ki bi predstavljala učinkovit mehanizem 

uresničevanja trajnostnih urbanih rešitev na terenu, celovito nista izvedena niti ukrepa 3 in 9 

(MOM 2015b). Obenem tudi od MOM ni konkretnih pobud za izvajanje ukrepa 3 na 

območjih, kjer bi začasna raba degradiranih območij lahko bila izvajana. Ukrep 9, 

opredeljevanje mestnih sosesk z lastno identiteto, pa bi najverjetneje dodatno pospešil razvoj 

nekaterih takšnih predelov v MOM. Z aktivacijo lokalnega prebivalstva po soseskah bi bili 
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namreč procesi regeneracije degradiranih urbanih območij, ki jih je v Mariboru 8 % (Wcycle 

2020), bolje izvedeni in lažje prilagojeni potrebam določene skupnosti. Ukrep 5, 

obvladovanje urbane revščine, se sicer rešuje skozi izvajanje posameznih aktivnosti, a brez 

skupnega pristopa, torej nesistemsko, kot je sicer predvidevala TUS MOM. V vsebinskem 

sklopu Mobilni Maribor (MOM 2015b) ni bil izveden ukrep 14: za mobilnost ranljivih skupin 

prebivalstva. Šele dostopen javni prostor za vse skupine prebivalcev, tudi funkcionalno 

oviranih, slepih in slabovidnih ter starejših, lahko mesto opredeljuje kot družbeno odgovorno, 

saj spodbuja enake možnosti vključevanja občanov. To sicer zahteva dodatna denarna 

sredstva za preurejanje javnih površin, kjer to predhodno ni bilo umeščeno v prostor, in 

celovit sistemski pristop, ki ga nismo prepoznali. Vsebinski sklop preMeteni Maribor (MOM 

2015b) ima po evalvaciji naslednja neizvedena ukrepa: 

 ukrep 15: nov način upravljanja mesta; 

 ukrep 18: preoblikovanje mestnih četrti.  

Prenos odločitev o prednostnih nalogah in porabi sredstev znotraj mesta na posamezne mestne 

četrti bi morda pomenilo hitrejšo izvedbo nekaterih projektov, vendar takšna ureditev vodenja 

obenem prinaša večjo razpršenost denarnih sredstev in težavno izvedbo večjih, prostorsko 

obsežnih projektov, kot je skupna infrastruktura (povezovalne ceste, komunala ...). Za 

učinkovitost izvajanja ukrepa 18 bi bilo najprej treba zagotoviti transparenten sistem 

spremljanja razvoja znotraj četrti, zagotavljanje enakopravnega dialoga pri soodločanju 

oziroma pravične razdelitve pristojnosti posameznim četrtem glede na velikost, poseljenost, 

lokacijo in obstoj javnih institucij na območju. Sicer na območju MOM že deluje Iniciativa 

Mestni zbor (2020), ki predstavlja samoorganizirane četrtne in krajevne skupnosti Maribora, 

kjer z nestrankarsko politiko soustvarjajo razvoj mesta preko civilnih pobud, medsebojnega 

komuniciranja, združevanja ljudi ter z ustvarjanjem potrebnega političnega pritiska za 

uresničevanje opredeljenih potreb skupnosti. Kar se tiče vpeljevanja novega načina 

upravljanja mesta, kot ga predvideva ukrep 15, se prestrukturiranje izvaja, a ne celovito.  

V vsebinskem sklopu Mestni Maribor (MOM 2015b) prav tako nista dosežena dva ukrepa: 

 ukrep 21: celostna prenova urbanega prostora s pomočjo odprtih pisarn za urbano 

prenovo; 

 ukrep 25: kultura za urbano prenovo.  

Ukrep 21 ni izveden, ker Odprta pisarna ni bila ustanovljena. Slednja je imela namen 

poudariti participacijo javnosti pri uresničevanju ciljev Trajnostne urbane strategije preko 

sodelovanja in vključevanja občanov v oblikovanje urbanih rešitev. Da bi se kljub temu 

zagotovila uspešnejša vključitev vseh prebivalcev v procese upravljanja mesta in 

uresničevanje urbanih projektov, je treba opolnomočenje lokalnih deležnikov za generiranje 

skupnosti doseči in izvajati na alternativne načine. Kakovost družbene komponente mesta pa 

odraža tudi stopnja razvitosti kulture ter kreativnih industrij in oblikovanje kulturne četrti bi 
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pomenilo dodatno oživitev mesta. Njen obstoj in dostopnost pa ne bi vplivala le na lokalne 

prebivalce, temveč tudi na obogatitev turistične ponudbe Maribora.  

Po evalvaciji v vsebinskem sklopu prizeMljeni Maribor (MOM 2015b) ostajajo nedoseženi 

naslednji ukrepi: 

 ukrep 27: preureditev zelenega obroča; 

 ukrep 28: integracija reke, Mariborskega otoka in naravne struge;  

 ukrep 29: ureditev linearnih parkov (pasov ozelenitve s povezovalno vlogo z večjimi 

območji ozelenitve) in preoblikovanje mestnih gozdov; 

 ukrep 34: nadgradnja standardov za odprte površine. 

Pri ocenjevanju zadnjega področnega sklopa smo izhajali tudi iz poznavanja obstoječih 

trendov razvoja evropskih mest glede ozelenjevanja urbanih območij in prepoznavanja 

pomembnosti zelenega prostora v mestu. Maribor ima zaradi dobre naravne lege in 

ohranjenosti nepozidanega prostora še zadostno količino naravnih virov, prostora za 

rekreacijo in odmik od urbanih površin. V preteklosti pa se je premalo vlagalo v koriščenje 

vodnih potencialov v okolici za namen prostočasnih aktivnosti, kot je ureditev kopališč, 

potrebna je revitalizacija gozdov za trajnostno koriščenje lesa kot obnovljivega vira, nižanje 

toplotnega pregrevanja z ozelenjevanjem mesta pa prinaša okoljske, družbene in gospodarske 

pozitivne učinke oziroma koristi. Nadalje bi lahko z uresničevanjem ukrepa 34 (MOM 2015b) 

in ustvarjanjem bivalne blagovne znamke podprli dolgoročno trajnost mesta.  

Kljub izpostavljenim neizvedenim ukrepom je TUS MOM (MOM 2015b) ob iztekanju 

operativnega obdobja 2014−2020 uspešno zaključila nekatere temeljne projekte, ki bodo 

podlaga nadaljnjemu prehodu v trajnejše mesto. Po našem mnenju predstavlja osrednjo 

pomanjkljivost neizveden ukrep 21. Načrtovana ustanovitev tako imenovane Odprte pisarne 

bi predstavljala temelj za povezovanje prebivalcev, uporabnikov, strokovnjakov in mestne 

oblasti, pri čemer takšna družbena ureditev mesta deluje po načelu vseobsegajoče vključenosti 

pri soustvarjanju trajnostnega in kakovostnega mesta skozi posamezno zastavljene projekte. 

Prednosti Odprte pisarne (MOM 2015b) so: delovanje po načelu "bottom-up" in "inside-out", 

ki predstavlja generatorja urbane prenove mesta in participativno obliko vodenja. Zaradi 

časovnega zamika sprejetja TUS MOM in razpisov za financiranje se bo operativno obdobje 

strategije najverjetneje podaljšalo za dve leti in predvidena je tudi novelacija obstoječega 

strateškega dokumenta, saj za prijavljanje projektov na nadaljnje evropske razpise s 

finančnimi spodbudami ne bodo zahtevane novo spisane urbane strategije mest. To pomeni, 

da je s sprejetjem TUS MOM postavljen temelj za uspešen prehod v trajnejše naravnano 

mesto, sistematičnost izvajanja strateških ciljev, spremljanja ter nadzora pa bo v prihodnje 

treba dodelati. Kot eden vidnejših oziroma že obstoječih ključnih učinkov TUS MOM je 

razvoj strategije prehoda v krožno gospodarstvo in ustanovitev inštituta Wcycle Maribor 

(Wcycle 2020). To je nevladna organizacija oziroma neprofitni zavod brez finančne podpore 

občine s petimi ustanovnimi javnimi podjetji, ki se združujejo tudi v holding: Energetika 
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Maribor, d. o. o., Marprom, d. o. o., Mariborski vodovod, d. d., SNAGA, d. o. o., Nigrad, d. d. 

Mestna občina Maribor se torej zaveda pomena razvoja v smeri trajnosti in verjame v 

potencial mesta. Toda v prihodnje bi bilo smiselno povezovanje posameznih ukrepov TUS 

MOM s Cilji trajnostnega razvoja Agende 2030 (UN 2015), kot za svoje aktivnosti že 

pripravlja Inštitut Wcycle Maribor, s čimer bodo učinki še bolj prepoznavni v luči ciljev 

trajnostnega razvoja na globalni ravni.  

5.2 Skladnost ciljev TUS MOM z višjimi ravnmi organizacije   

Skladnost razvojnih prioritet, ciljev in investicijskih področij urbane trajnostnosti na lokalni 

ravni z višjimi ravnmi organizacije, torej nacionalne in evropske, pomeni učinkovitejše 

doseganje rezultatov. Strateški dokumenti, ki predstavljajo smernice oziroma naslavljajo 

ključna področja, zasledovana tudi v TUS MOM, za spodbujanje trajnostnega razvoja do leta 

2020 na ravni Evropske unije in Slovenije, so naslednji:  

 Evropa 2020 (Evropska komisija 2010): Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo 

rast 2010−2020 predstavlja krovni dokument s smernicami za članice Evropske unije. 

Znotraj sedmih pobud, ki so: (1) inovativna EU; (2) mladi v gibanju; (3) digitalno 

poslovanje; (4) učinkovita raba virov; (5) nova industrijska politika; (6) novo znanje za 

nova delovna mesta; (7) evropski boj proti revščini, države članice same določijo svoje 

cilje in ukrepe. 

 Strategija razvoja Slovenije 2014−2020 (2013) je bila sprejeta le v obliki osnutka, kjer so 

opredeljena štiri prednostna področja: (1) konkurenčno gospodarstvo; (2) znanje in 

zaposlovanje; (3) zeleno življenjsko okolje; (4) vključujoča družba. Veljaven dokument 

tega obdobja je Strategija razvoja Slovenije 2030 (Šoos 2017).  

 Strategija prostorskega razvoja Slovenije (2004) je bila sprejeta leta 2004 in predstavlja 

temeljni strateški prostorski dokument države, ki udejanja koncept vzdržnega 

prostorskega razvoja ter je osnova za usklajevanje sektorskih politik. Zajemal je osem 

pomembnih prioritet: (1) enakovredne vključenosti Slovenije v prostor EU; (2) 

policentričnega urbanega sistema in regionalnega prostorskega razvoja; (3) vitalnosti in 

urejenosti mest; (4) usklajenega razvoja širših mestnih območij; (5) povezanosti in 

usklajenega razvoja prometnega in poselitvenega omrežja ter izgradnje gospodarske 

javne infrastrukture; (6) vitalnosti in privlačnosti podeželja; (7) krepitve prepoznavnosti 

kakovostnih naravnih in kulturnih značilnosti krajine; (8) prostorskega razvoja v 

območjih s posebnimi potenciali in problemi. V teku je priprava nove Strategije 

prostorskega razvoja Slovenije 2050. 

 Slovenska strategija pametne specializacije (SVRK 2017) za obdobje 2014−2020 služi 

kot nov model razvojnega sodelovanja in ključno orodje za krepitev in nadgradnjo 

slovenskega inovacijskega ekosistema ter obravnava tri ključne cilje: (1) dvig dodane 

vrednosti na zaposlenega; (2) izboljšanje konkurenčnosti na globalnih trgih s povečanim 

obsegom znanja in tehnologij v izvozu Slovenije; (3) dvig podjetniške aktivnosti. 
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Če cilje TUS MOM (MOM 2015b) primerjamo z zgoraj navedenimi dokumenti, ugotovimo, 

da trajnostna urbana strategija temelji na konceptu celovitega urbanega razvoja, ki v ospredje 

socialnega, kulturnega, prostorskega in ekonomskega razvoja v EU postavlja mesto. Merila za 

izbor operacij v okviru operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za 

obdobje 2014–2020 sledijo usmeritvam, ki naj bi bile vključene v trajnostno urbano strategijo. 

Slovenija smernice na področju trajnostnega razvoja oblikuje na osnovi strategije Evropa 

2020 (Evropska komisija 2010) z vizijo, da tudi slovenska mesta postanejo vodilni element 

pri doseganju višje stopnje trajnostnosti evropske celine. TUS MOM je zadovoljivo 

upoštevala smernice EU in tako zagotovila dosledno izvajanje načel trajnostnega urbanega 

razvoja. Ker Slovenija ni sprejela Strategije razvoja Slovenije do 2020, se TUS MOM opira 

na dva druga državna dokumenta, Strategijo prostorskega razvoja Slovenije in Strategijo 

pametne specializacije. S prvim ima TUS MOM naslednje skupne cilje: večjo konkurenčnost 

slovenskih mest v evropskem prostoru, razvoj kakovostnih in privlačnost mest ter drugih 

naselij, skladen razvoj območij s skupnimi prostorsko razvojnimi značilnostmi, medsebojno 

dopolnjevanje funkcij podeželskih in urbanih območij, preudarno rabo naravnih virov, 

prostorski razvoj, ki je usklajen s prostorskimi omejitvami, ohranjanje narave ter varstvo 

okolja. TUS MOM povzema tudi usmeritve Strategije pametne specializacije, predvsem na 

področju vpeljevanja trajnostnih tehnologij ter storitev za zdravo življenje, s poudarkom na 

reševanju lokalnih problematik in hkratni aktivaciji potencialov tega urbanega območja. 

Zaključimo, da je Mestna občina Maribor pri pripravi Trajnostne urbane strategije dosledno 

sledila usmeritvam višjih ravni organizacije, zato je pričakovati tudi višjo učinkovitost 

izvedbe posameznih ukrepov zaradi lažjega dostopa do raznolikih finančnih spodbud ter 

možnosti prenosa obstoječih dobrih praks od drugod. 

5.3 Analiza mnenj deležnikov pri soustvarjanju trajnostnega urbanega razvoja v 

mestu Maribor  

Izbranih 8 deležnikov, ki smo jih predstavili v podpoglavju 1.3, je odgovarjalo na odprta 

vprašanja o trajnostnem urbanem razvoju; o poznavanju smernic, ciljev, orodij in izvedenih 

aktivnosti za doseganje trajnosti znotraj njihovih področij delovanja. Sogovorniki so bili 

izjemno dostopni, odzivni in naklonjeni posredovanju mnenj o konceptih trajnostnega 

urbanega razvoja v Mariboru. Zanimiva je ugotovitev, da je večina intervjuvancev na 

trenutnem delovnem mestu med 1 do 5 let, kar lahko pomeni, da so prav oni začetniki pri 

vpeljevanju učinkovitejših in trajnostnih praks na svojih področjih delovanja. Zanimalo nas 

je, kako ocenjujejo doseženo stanje trajnostnega urbanega razvoja, kako argumentirajo pomen 

medsebojnega povezovanja deležnikov, kako presojajo potenciale mesta za nadaljnji razvoj, 

kateri so njihovi predlogi za višanje kakovosti bivanja ter vizijo mesta Maribor v bližnji 

prihodnosti. Rezultati analize pridobljenih podatkov so predstavljeni v več podpoglavjih, z 

njimi pa smo preverili tudi nekatere ugotovitve iz analize virov na temo večdeležniškega 
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dialoga, lokalne samouprave, medsektorskega delovanja, skladnosti mestne politike z načeli 

trajnostnega urbanega razvoja.  

5.3.1 Mnenja o razvojnih prioritetah mesta 

Prvo vprašanje intervjuja: Kako je po Vašem mnenju v splošnem najbolj učinkovito 

oblikovati razvojne prioritete urbanih območij glede na tri osrednje dimenzije trajnostnega 

razvoja – dati prednost (razvoju) gospodarstvu, družbi ali (regeneraciji) okolju? Zakaj?  

Z vlaganjem v razvoj družbe najlažje vplivamo na razvoj gospodarstva ter ohranjanje okolja. 

Aktivacija družbe se najbolj učinkovito prične z dobro zastavljenim izobraževanjem in 

ozaveščanjem za trajnostni razvoj ter njegovimi pozitivnimi učinki, kar pomeni, da občani več 

vemo in znamo ter posledično bolje kolektivno ravnamo. Ustvarjanje kolektivne trajnostne 

zavesti (Thinyane 2018) pa je ključno, saj preko lokalne aktivacije in družbene odgovornosti 

delujemo tudi na globalno trajnostnost. Deležniki se poenoteno strinjajo, da oblikovanje 

razvojnih prioritet urbanih območij glede na tri osrednje dimenzije trajnostnega razvoja ne 

sme dajati prednosti razvoju gospodarstva, družbi ali (regeneraciji) okolja, saj so področja 

sinergijsko povezana, soodvisna in jih je treba obravnavati celovito. Na primer, pri vsaki 

odločitvi o gospodarskem napredku je pomembno upoštevati možnosti in potrebe družbe ter 

minimizirati negativne vplive na okolje. Obenem deležniki ne vidijo (trenutno slabše 

delujočega) gospodarstva kot ključnega problema oziroma osrednje ovire pri trajnostnem 

razvoju mesta, čeprav njegov vpliv ni zanemarljiv pri zadovoljevanju osnovnih življenjskih 

potreb. Pri prehodu v bolj trajnostno naravnano mesto so gospodarske razmere le eden izmed 

dejavnikov dolgoročne družbene razvitosti, ne pa nujno poglaviten odraz stopnje družbene 

razvitosti. Na primer, sedanja stopnja brezposelnosti ni samo pokazatelj trenutnih 

gospodarskih razmer na lokalnem območju, temveč odraža nekatere napačne odločitve, 

dogodke in spremembe v preteklosti, na katere lokalno ni bilo možno vplivati, kot sta procesa 

izgube jugoslovanskega trga po osamosvojitvi in deindustrializacije gospodarstva (Lavrič in 

Naterer 2019). Deležniki poudarjajo, da je treba osrednja področja paradigme trajnostnega 

razvoja (gospodarstvo, družbo, okolje) medsebojno tesneje povezovati in uravnotežiti njihov 

razvoj za celovit napredek mesta. In šele s pravilnimi, sočasnimi spodbudami za podporo 

inovacijskemu potencialu, uvajanjem novih tehnologij, interdisciplinarnim povezovanjem 

lokalnih deležnikov ter z vključevanjem vseh delov družbe in okolja se lahko Maribor 

dolgoročno razvija, ne obratno. »Če rečemo, družba se mora spremeniti, pomeni celotno 

kulturo dojemanja določenih novih momentov. Kajti vsi smo del istega sistema« (Kos 2020). 

»Zelo pomembno je povezovanje lokalnih skupnosti, ker trajnostno gospodarjenje z območji 

ni zamejeno z občinskimi mejami« (Slana 2020). 

Drugo vprašanje intervjuja: Prehod v urbano trajnostnost Maribora oziroma trajnostni razvoj 

mesta dobro uokvirja slogan "Maribor iMa priložnost" (MOM 2015b). Kakšno oceno bi 

podelili doseženemu napredku na vašem delovnem področju v zadnjih 5 letih (ocena od 1 do 
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5, pri čemer je 1 slabo in 5 odlično) z vidika trajnostnega razvoja in katero področje se vam 

zdi, da je najmanj napredovalo v tej smeri (gospodarstvo, družba, okolje)? Zakaj, pojasnite 

izbiro. 

»Pri nas v Mariboru se velikokrat sprejmejo dokumenti, ki nimajo jasno začrtanih prioritet, 

finančnih obveznosti in nekega akcijskega načrta, ki bi to pokazal v neki časovni dimenziji« 

(Keuc 2020). V preglednici 7 so utemeljitve ocen o napredku trajnostnega razvoja na delovnih 

področjih sogovornikov predstavljene kot povzetki povedanega. 

Preglednica 7: Ocena napredka v trajnostnem razvoju Maribora do sredine leta 2020 na 

delovnih področjih sogovornikov, intervjuvancev 

Področje delovanja deležnika Podana ocena Utemeljitev ocene 

mestna uprava  

(podžupan) 

(ni opredeljena numerično) 

Maribor je naklonjen smernicam 

trajnostnega urbanega razvoja, 

napredek je dosežen 

pogledati je treba daljše obdobje, 

so pa vidni zametki napredka in 

spremembe v delovanju mesta 

(Reichenberg 2020) 

družbena odgovornost 

(inštitut) 

 

3 

manjka vlaganje v posameznika – 

recimo opismenjevanja mladih o 

podjetnosti, ker so to sprva 

nevidne investicije, še premalo je 

mehkih vsebin v mestu in 

medgeneracijskega sodelovanja 

(Hrast 2020) 

krožno gospodarstvo 

(inštitut) 

3 Maribor potenciala še ne izkorišča 

najbolje – manjka tudi 

operacionalizacija TUS MOM-a 

(Kos 2020) 

razvojna agencija  

3 

sprejete strategije in akcijski 

načrti so največkrat 

velikopotezne, preveč ambiciozne 

in financ je premalo (Keuc 2020) 

družbeno inoviranje 

(center za razvoj človeških 

virov) 

 

3 

opolnomočenje ljudi na področju 

zaposlovanja, medgeneracijsko 

sodelovanje, socialno podjetništvo 

je v mestu še vedno premalo 

realizirano in nesistematično 

zastavljeno (Karničnik 2020) 
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Področje delovanja deležnika Podana ocena Utemeljitev ocene 

mladi 

(mladinski kulturni center) 

 

3 

marsikateri ukrepi se šele 

udejanjajo, a dobro je pripravljen 

Lokalni program mladih in 

zadovoljiva implementacija, tudi 

ozaveščenost za medsektorski 

pristop za mladinsko politiko v 

Mariboru, ni pa rešitve 

stanovanjske problematike (to 

sicer zadeva celotno državo) 

(Milovanović 2020) 

okolje in narava 

(skupna služba varstva okolja) 

 

3 

napredek je viden, čeprav morda 

ne tolikšen, kot bi želeli, kar je 

povezano tudi z znanjem ter 

financami in črpanjem sredstev 

(Slana 2020) 

turizem 

(javni zavod) 

 

2 

Maribor turistično še ni uspešno 

mesto, vpeljava trajnostnosti je 

šele v začetni fazi, a se dogaja (v 

pripravi nova strategija s 

trajnostnimi cilji) (Urbančič 

Windisch 2020) 

Kot je razvidno iz preglednice 7, so sogovorniki glede napredka na svojih delovnih področjih 

delovanja ostajali pri povprečni oceni dobro in pojasnjeno z mnenji, da je Maribor šele na 

začetku poti v trajnejše zasnovano mesto in bo v prihodnjih letih treba doseči še večji 

napredek, predvsem uresničiti vse pripravljene načrte in strategije. Strinjajo se, da so se v 

zadnjih letih zgodili premiki v pripravi sistemskega okvira za trajnostni urbani razvoj, kar pa 

je obsežen in dolgotrajen proces. V odgovoru so deležniki opredelili področje, ki je v smeri 

trajnostnega razvoja najmanj napredovalo in večina jih je izpostavila gospodarstvo. Čeprav je 

Mariboru uspel velik premik na področju krožnega gospodarstva, tudi združevanja javnih 

podjetij v holding, je obenem z vidika pristojnosti mestu težko vplivati na usmerjanje 

celotnega lokalnega gospodarstva, ki je v največji meri odvisno od globalnega trenda. 

»Trenutno tudi globalne politične delitve še vedno predstavljajo oviro za lokalni trajnostni 

razvoj« (Reichenberg 2020). Posledično je veliko povezano tudi z razporejanjem finančnih 

sredstev in ustvarjanjem ali zaviranjem novih priložnosti. Izpostavljena je bila še 

problematika odliva visokokvalificiranega kadra v prestolnico ali čez mejo, ko mesto ne more 

izrabiti njihovega potenciala. V tem oziru se premalo vlaga v razvoj družbenega kapitala, kot 

naslednjo dimenzijo trajnosti. »Potrebno je vlagati v posameznika. To so take nevidne 

investicije, ki pa na dolgi rok vplivajo tako na okolje, gospodarstvo kot tudi družbo« (Hrast 

2020). Če ni zadostnega spodbujanja aktivacije lokalne skupnosti, lokalnega povezovanja ter 
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sistematičnega nadzora nad vpeljevanjem dobrih praks na posameznih delovnih področjih, 

mesto ne more delovati učinkovito in celovito.   

Tretje vprašanje intervjuja: Cilj sonaravnega razvoja mesta bi moral biti »stalna podpora bolj 

produktivni, stabilni in inovativni ekonomiji, vendar z veliko nižjo ravnijo rabe virov in 

obremenjevanja okolja« (Plut, Špes in Rebernik 2006). Bi rekli, da se trajnostni razvoj začne 

v številkah (vlaganje, varčevanje) – pri vpeljevanju ekonomske učinkovitosti ter okolju 

prijaznimi potezami ali najprej v glavah ljudi – torej na grajenju splošne ozaveščenosti vseh 

skupin, aktiviranju osebne in družbene odgovornosti ljudi in zakaj tako mislite? 

Intervjuvanci so pojasnili, da je pomembno nasloviti obe obliki odgovornosti, osebno in 

družbeno. Napredek splošne ozaveščenosti se mora torej zgoditi sočasno s preostalimi 

aktivnostmi oziroma še prej, saj je dolgoročno najbolj učinkovito, da ljudje razumejo koristi 

trajnostno naravnanega gospodarstva in ohranjanja okolja. V nasprotnem primeru vpeljane 

inovacije, okolju prijazne tehnologije in dobre prakse ne dosežejo pričakovanega učinka. 

»Verjamem v trajnostni razvoj, ki ga začnemo pri ljudeh, ker se mi to zdi dolgoročno najbolj 

učinkovito in to je potem podlaga, ki daje legitimnost vsem ostalim ukrepom« (Milovanović 

2020). Vendar pa je težko delovati družbeno odgovorno, v dobro širše skupnosti, če 

posameznik nima zadovoljenih osnovnih potreb, ki mu omogočajo dostojno življenje 

(stanovanje, služba, tudi družabne dejavnosti). Maribor ima po mnenju večine sogovornikov 

na področju ozaveščanja še precej neizkoriščenih možnosti in nalog. »Najprej je treba ljudi 

ozavestit o pomenu – če tega ne naredimo, ne vedo, kaj naj sploh delajo. In če ne veš, kaj naj 

delaš, tega pač ne delaš« (Hrast 2020). Ob tem je merjenje takšnih neekonomskih učinkov 

razvoja družbenega kapitala mest v okviru trajnostnega urbanega razvoja še vedno 

podcenjeno in nesistematično vpeljano. »Zadeve na dolgi rok se v številkah ne pokažejo takoj 

in to je problem merjenja družbenih učinkov« (Karničnik 2020). Višanje splošne trajnostne 

zavesti preko programov mehkih vsebin v mestu bi morala biti ena izmed ključnih prioritet pri 

prehodu mesta v bolj trajnostno naravnano. 

5.3.2 Analiza ključnih deležnikov v mestu in mehanizmi sodelovanja 

Četrto vprašanje intervjuja: Kdo so po Vašem mnenju ključne skupine za uresničevanje 

trajnostnega razvoja v Mestni občini Maribor na treh področjih delovanja? 

Evropska unija postavlja v središče uresničevanja konceptov trajnostnega razvoja mest 

lokalne skupnosti, s čimer lokalni deležniki pridobijo višjo odgovornost in vpliv pri 

spreminjanju politik ter vpeljevanju trajnostnih smernic (Urbana agenda EU 2016). 

Opredeljevanje ključnih skupin za uresničevanje trajnostnega razvoja v Mestni občini 

Maribor na treh področjih oziroma poljih delovanja se po mnenju večine deležnikov začne na 

vrhu, pri mestni upravi, ki mora nositi največjo odgovornost, v sodelovanju z državno in 

posredno tudi evropsko politiko. Vlogo mestne občine sogovorniki vidijo kot načrtovalca 
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lokalnih trajnostnih politik, upravljavca večdeležniškega odprtega dialoga pri upravljanju 

mesta, koordinatorja pri oblikovanju smernic in izhodišč razvoja mesta. Prav tako mora 

občina delovati kot nadzornik napredka, pospeševalec dejavnosti s pripravo najprimernejših 

oblik administracijske podpore in poenostavitvijo postopkov za pridobivanje ali oddajo 

zahtevane dokumentacije pri izvajanju dela in aktivnosti, pa tudi kot vzornik pri oblikovanju 

zahtev za javna naročila pri uresničevanju aktivnosti oziroma projektov trajnostnega urbanega 

razvoja. Preostali deležniki s ključno vlogo pri prehodu mesta v bolj trajnostno naravnano so 

po mnenju intervjuvancev še Univerza v Mariboru in druge izobraževalne ustanove, 

Mariborska razvojna agencija, javna podjetja, aktivne nevladne organizacije v javnem 

interesu in drugi. Za razvoj strokovnih področij, kot center inovacij in prostor izobraževanja 

mladih ter vplivna ustanova pri vpeljevanju družbeno odgovornih konceptov v širše okolje, je 

ključna Univerza v Mariboru, ki že aktivno sodeluje tudi v partnerstvu Pametno mesto 

Maribor. Prav učitelji in raziskovalci predstavljajo potencial za vpeljevanje dolgoročnih 

sprememb za generacijski prehod v trajnostno naravnano družbo.  

Intervjuvanci menijo, da so pomembna tudi gospodarska podjetja, ki z upoštevanjem 

trajnostnih globalnih trendov vnašajo v lokalno okolje nove priložnosti. Oblikovanje družbene 

odgovornosti pa se prične z osebno odgovornostjo posameznika, zato je celotna lokalna 

skupnost odločilen člen pri sprejemanju in uresničevanju konceptov trajnostnosti v praksi. 

Nujno je, da se kar najbolj učinkovito zaznava potrebe lokalne skupnosti in upošteva pri 

načrtovanju razvoja. »Smo v soodvisnem položaju, takšno sodelovanje pa terja čas« 

(Urbančič Windisch 2020). Deležniki se strinjajo, da so zato potrebni sistematizirani tako 

imenovani "top-down" v navezavi s spremembami v državni politiki kot tudi "bottom-up" 

mehanizmi za vzpostavitev dvosmernega dialoga med vodstvom mesta in njihovimi občani. 

Deležniki so enotni, da je takšnega sodelovanja v Mestni občini Maribor še premalo, vendar 

razlog ni nujno v premajhni angažiranosti vodstva. Časovna omejenost mestne uprave je 

ovira, saj bi za učinkovitejše delovanje in rezultate morala imeti daljšo operativno dobo, kot je 

pojasnila Doris Urbančič Windisch (2020). Zaradi obsežnosti priprave projektnih gradiv, 

načrtovanja posegov in pridobivanja finančnih sredstev je izvedba ukrepov velikokrat 

časovno zamaknjena ali ob menjavi vodstva do nje sploh ne pride. Kot delno rešitev so 

sogovorniki predlagali, da se ob menjavi vodstva kar najmanj politično posega v menjavo 

strokovnega kadra na občini. Izpostavili so še, da bi vsak deležnik s pomembno funkcijo v 

mestu moral kot oseba na položaju predstavljati vzor, služenje mestu pa bi moralo 

predstavljati vrednoto. »Ne bi smeli imeti družbe z omejeno odgovornostjo, ampak z osebno 

odgovornostjo. Pomeni, da bi za vsako dejanje moral človek najprej osebno odgovarjati« 

(Hrast 2020). S tem bi se preprečilo prelaganje odgovornosti, zloraba položajev in osebno 

okoriščanje, nadomestilo bi ga delovanje v skupno dobro. Izpostavili so tudi pomen 

informiranja, da mora mesto pred izvedbo načrtovanih projektov ustrezno informirati občane 

preko javnih razgrnitev, obravnav ali razprav ter mora nato podane ideje in predloge tudi 

upoštevati ali jih vsaj preučiti in argumentirano zavrniti. Ker je področje trajnostnega 

urbanega razvoja tako široko, je nujno povezovanje različnih strok, oblikovanje 
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interdisciplinarne projektne skupine ali politično neodvisnega večdeležniškega foruma za 

daljše obdobje delovanja. Ta bi skrbel za pripravo in kasneje tudi izvedbo razvojnih strategij 

ter oblikovanje končnih "proizvodov" (npr. blagovna znamka mesta). Glede na izkušnje 

delovanja v času pandemije, bi se slednje lahko izvajalo tudi kot srečanja v tako imenovani 

virtualni pisarni. »Potrebno je dvoje: znanje in volja« (Kos 2020). 

Peto vprašanje intervjuja: Kako je po Vašem mnenju možno najbolj učinkovito zaznati pulz 

(celotne) lokalne skupnosti, njene potrebe, ključne izzive in problematike urbanega okolja, ki 

predstavljajo oviro za trajnostni urbani razvoj? Je pomembna politična participacija ali kaj 

drugega? Kako, na kakšen način in s kakšnimi mehanizmi ali instrumenti lahko torej vodstvo 

mesta najbolje prisluhne svojim občanom? 

Načina za najučinkovitejše prepoznavanje potreb sta po mnenju intervjuvancev odprto 

sodelovanje (na primer participativni proračun) in dvosmerna komunikacija, ki omogoča 

izmenjavo mnenj. Ustrezna analiza pridobljenih povratnih informacij od občanov o učinkih 

ukrepov na delovanje mesta ter odziv vodstva mesta pri upoštevanju ali argumentirani 

zavrnitvi podanih predlogov in kritik ustvarja bolj povezano in sodelujočo skupnost. »Gre za 

princip delovanja, ali se posluša, ali ne. Ker tisti, ki živijo tam, imajo dnevni problem. Nekdo, 

ki pride enkrat na mesec, ne pozna tega – lahko samo to povzame pa reče, OK, bomo 

preverili« (Kos 2020). Ob tem je treba preseči omejeno vključevanje v procese odločanja in 

upravljanje, izkoriščanje za osebni interes ali interes manjše skupine (npr. ena ulica, krajevna 

skupnost), ter omogočiti sodelovanje in koristi najširšemu krogu zainteresiranih in 

ozaveščenih. »Če  so čisti dogovori, naprej znane relacije in pogoji, bi zmanjšali tudi 

fenomen individualizma, da vsak želi samo svoje« (Keuc 2020). Sprotna komunikacija o 

dnevnih problemih in njihovih rešitvah bi lahko potekala tudi preko (mobilne) Odprte pisarne 

za urbano prenovo, ki je bila načrtovana v TUS MOM (MOM 2015b). Predstavljala bi 

središče za komunikacijo na terenu ter podporo za vodenje projektov v izvajanju. Virtualna 

različica, storitev Izboljšajmo Maribor že deluje, a je namenjena bolj točkovnim, prostorsko 

omejenim izboljšavam. Sogovorniki so razložili, kako bi se še drugače lahko lotili zaznavanja 

potreb lokalne skupnosti, s poudarkom, da je zaželen osebni pristop. Ena izmed rešitev je, da 

bi alternativa Odprti pisarni lahko bila (tudi zaradi relativne majhnosti mesta) organizacija 

trimesečnih sestankov med vodstvom mesta in a) vodji vseh javnih institucij ter gospodarskih 

subjektov ter b) zainteresiranimi v mestnih četrtih. Osebni stiki so namreč pomembni za 

izmenjavo mnenj in posredovanje povratnih informacij oziroma ocen o izvajanih 

spremembah. Pomembno je, da so ljudje slišani, četudi so morda njihovi predlogi potem 

argumentirano zavrnjeni. S tem bi potencialno povečali tudi stopnjo odgovornosti, politične 

participacije in aktivnega državljanstva, saj so samoorganizirane iniciative odgovor na slabše 

delujoč sistem. Izpostavljen pa je bil pomislek, da ima družbena odgovornost širši okvir in je 

lahko aktivnost posameznikov zavrta tudi zaradi slabšega življenjskega standarda in občutka, 

da posameznik nima vpliva. »Mislim, da je ključni problem Maribora ta neodzivnost ljudi, 

imamo možnosti večdeležniškega dialoga, samo ljudi ne spravimo do tega, da bi to počeli. Tu 
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se je potrebno vprašati, zakaj se ljudem dogaja, da se ne vključujejo v take aktivnosti. Mogoče 

so preveč v stiskah in jih socialne ali druge stiske prisilijo, da razmišljajo samo o sebi. 

Mogoče so zaradi medijske kulture, zlorab in konstruktov preveč potisnjeni v neko kolektivno 

depresijo – ne samo Mariborčani« (Hrast 2020). Morda je treba razlog pasivnosti iskati širše 

v družbenem sistemu, celo globalno. Četudi je Maribor trdoživ in ima prepoznavno stabilen 

značaj, bi ga lahko zaradi lokalnih družbeno-zgodovinskih dogajanj obravnavali kot mesto 

neizpolnjenih pričakovanj.  Posledično se še v 21. stoletju Mariborčani v splošnem kažejo kot 

precej kritični in nezaupljivi do upravljavcev mesta, predvsem zaradi razvojnih zaostankov 

oziroma (pre)počasnega okrevanja glede na geostrateške danosti mesta, ugotavljata Lavrič in 

Naterer (2019).  

5.3.3 Procesi urbane regeneracije in mladim prijazno mesto 

Šesto vprašanje intervjuja: Za uresničevanje ciljev urbane regeneracije (ki je po definiciji 

(IPOP 2019) opredeljena kot »javna politika s ciljem povrniti uporabnost degradiranim 

urbanim območjem, oblikovati boljše možnosti zaposlitve, rešiti ali omiliti različne socialne 

probleme in izboljšati urbano okolje ter dvigniti kakovost bivanja)« je potrebno združevanje 

različnih družbenih sil. Žal je Maribor mesto dolgoročno negativnega naravnega prirasta, tudi 

odseljevanja mladih. Kaj po Vašem mnenju predstavlja ključne kratkoročne rešitve oziroma 

vidike prehoda Maribora v mladim prijazno mesto? Zakaj tako mislite? 

Pri iskanju ključnih kratkoročnih rešitev oziroma možnosti prehoda Maribora v mladim bolj 

prijazno mesto so se deležniki opredelili do nujnosti spodbud mesta in sistematičnega 

sodelovanja z vsemi skupinami mladih, torej od otrok pa do diplomantov in mladih družin. 

Prisotno je zavedanje, da je mlade treba bolj vključevati tudi v odločevalske procese in 

aktivno soustvarjanje mesta, ki ga bodo nekoč prevzeli v upravljanje. Potencial mladih se 

kaže predvsem v oblikovanju novih rešitev, visoki stopnji kreativnosti in to bi lahko mesto 

bolje izkoristilo tudi pri ciljih urbane regeneracije. »Maribor ima priložnost gradit razvoj na 

že urbaniziranem območju, torej na opuščenih (degradiranih) območjih, ki imajo vse pogoje 

za normalen razvoj – kompletno komunalno infrastrukturo in povezave, takšna območja so že 

sestavni del mestnega tkiva. Smiselno bi bilo narediti spremembo namembnosti (industrijske 

objekte v stanovanjske, območja za mešano rabo), s čimer bi ustvarili teren, ponudili mestno 

infrastrukturo na način, da bi lahko mladi aktivno živeli urbano regeneracijo« (Kos 2020). S 

prenosi dobrih praks iz tujine (npr. co-working), aktivacijo prostorov v občinski lasti, z 

načrtno preusmeritvijo nekaterih proračunskih sredstev občine bi lahko spodbudili mlade, da 

soustvarjajo v lokalnem okolju in da se aktivneje vključijo, saj predstavljajo člen za 

dolgoročno stabilnost in nadaljnji razvoj mesta.  

Lastna iniciativa in medgeneracijsko sodelovanje sta po mnenju intervjuvancev ključna za 

doseganje sprememb, da bodo mladi nadaljevali trenutno delo in ohranjali identiteto mesta. S 

pobudo za družbeno odgovorno vključevanje v procese mesta je treba pričeti že v sklopu 
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izobraževanja, pri mlajših občanih. Maribor ni več industrijsko mesto, je univerzitetno mesto 

in prijetno za življenje. Razvojna priložnost je neke vrste mladinsko podjetništvo, vlaganje v 

razvoj mladih z idejami. Mladi za samostojno življenje potrebujejo zaposlitev in stanovanje, 

oboje je možno doseči z urbano regeneracijo. Mladim mora biti že od zgodnje mladosti 

omogočeno, da sooblikujejo svoje okolje preko različnih oblik družbene participacije. 

»Razumeti je treba, da povprečnost nima nujno negativnega prizvoka, temveč v smislu, da 

moramo izkoristiti to, kar imamo, kar nam je dano. Razumeti moramo potencial, ki morda ni 

povsem očiten ali se primerjati z drugimi« (Hrast 2020). Izpostavljeno je bilo, da mladim v 

splošnem manjka poguma za udejanjanje njihovih idej v domačem okolju, ker je treba začeti 

graditi na začetku, od temelja proti vrhu in zato se dogaja odseljevanje, beg možganov za 

boljšimi priložnostmi. Deležniki so razmišljali tudi, da je čutiti premalo podjetniške žilice 

med mladimi, k višanju česar bi lahko pripomogla tudi občina. »Tu bi mesto največ naredilo, 

če bi mladim dalo neko spodbudo, da lahko nekaj naredijo. Tako bi tudi vsak mlad potreboval 

podporo, da bi lahko neko podjetnost v sebi zaživel« (Hrast 2020). Po mnenju sogovornikov 

stopa mesto mladim naproti z ugodnejšimi pogoji za življenje, to je z izgradnjo novih 

stanovanj za mlade družine, ustanavljanjem mednarodne šole, z vsakoletnim kariernim 

sejmom, ki povezuje mlade s potencialnimi zaposlovalci na širšem območju. »Mesto mora 

ustvariti pogoje, ustvariti parter in celotno infrastrukturo, da se bodo lahko udejanjile ideje 

prihodnosti in mladih. Se pravi, mesto mora samo vse skupaj pripraviti in nastaviti tako, da je 

potem poteza na mladih, da oni stvari izpeljejo, jim vdahnejo življenje« (Reichenberg 2020). 

Vendar pa so sogovorniki izpostavili tudi, da se predvsem v javnem sektorju še ni zgodila 

menjava generacij v zadostni meri, tudi zaradi zastarelosti, togosti sistemskega okvira 

zaposlovanja, kjer so za novo zaposlitev izobraženega kadra zahtevane večletne delovne 

izkušnje. To ni "posebnost" Maribora, ampak zadeva celotno državo. Mladi s svežimi idejami 

nimajo dostopa do delovnih mest za ustvarjanje s širšim vplivom – pod mentorstvom 

izkušenejšega kadra. Treba je iskati možnosti, kako izničiti "pasivno klimo" za razvoj 

potencialov od temelja proti vrhu ter poudariti pomembnost vračanja lokalni skupnosti, 

razširiti koncept družbene odgovornosti. »Že zaradi a) ker se svet spreminja in je to edina 

konstanta in b) ker mladi hitreje poberejo razvoj, v smislu prilagoditve tehnologijam, ker so 

zrasli z njimi. Ta dva momenta lahko definirata te zadeve za mlade« (Kos 2020). Pridobljene 

navade v mladih letih se odražajo v ravnanju odraslih in tako vplivajo na kulturo mesta 

(primer: spodbujanje vožnje z avtomobilom ali avtobusom in kolesom). Željko Milovanović 

(2020) je razložil, da se je področja mladine torej treba lotevati na medsektorski način, zato 

Urad za kulturo in mladino zdaj predstavlja vlogo koordinatorja, ki povezuje vsa področja 

znotraj občine. Sogovorniki se strinjajo, da so mladi potencial mesta, tudi zaradi naslavljanja 

pomembnih družbenih vprašanj prihodnosti. 
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5.3.4 Ocena napredka v smeri trajnostnega urbanega razvoja 

Sedmo vprašanje intervjuja: Koliko mesto Maribor po Vašem mnenju v zadnjih petih letih že 

kaže podobo trajnejše naravnanega mesta (ocena od 1 do 5, pri čemer je 1 slabo in 5 odlično) 

in zakaj?  

Ocena trajnejše naravnanega mesta odraža vrednotenje celovitega napredka, med drugim tudi 

že vidne učinke ukrepov trajnostne urbane strategije v obdobju 2014−2020. »Maribor ima 

vse, kar imajo veliki in še več. Maribor še zdaleč ni gotof« (Vid na oko 2017). Vendar pa po 

mnenju sogovornikov trajnostni urbani razvoj Maribora z vidika obsežnosti vpeljevanja 

paradigme trajnostnega razvoja v mesto otežuje pomanjkanje vmesne administrativne ravni 

med državno in lokalno ravnijo. Regijska oziroma pokrajinska raven bi olajšala upravljanje, 

sofinanciranje ter poenoteno delovanje trajnostno zamišljenih območij po Sloveniji, 

naslovljenih tudi kot FUA – funkcionalna urbana območja, ki praviloma prehajajo čez 

administrativno določene občinske meje, predvsem večjih občin. Samoiniciativno je slednje s 

povezovanjem občin v tako imenovano Skupno občinsko upravo Maribor leta 2019 doseglo 

18 slovenskih občin na širšem območju Podravja. Mestna občina Maribor v tem procesu 

predstavlja največjega deležnika in s tem odpira razpravo tudi o deljeni vlogi mesta. Na eni 

strani se želi Maribor zaradi učinkovitosti delovanja vrniti v kompaktnejšo obliko z urbano 

regeneracijo oziroma celovitim oživljanjem mestnega jedra, na drugi strani pa s svojimi 

funkcijami, velikostjo in lego deluje kot regijsko mesto, ki se s svojim vplivom razteza daleč 

čez administrativne meje mestne občine. Vrednotenje trajnostne naravnanosti mesta je zaradi 

tega še oteženo, saj je večdimenzijske kazalnike treba presojati tudi izven mestnega območja. 

Naravnanost mestne uprave in vodilnih deležnikov pri udejanjanju vizije trajnostnega mesta 

je ključna in lahko olajša tudi prehod širšega območja v trajnostno urbanost. Za ocenjevanje 

Maribora kot trajnostnega mesta in doseženih sprememb v zadnjih 5 letih ali manj so 

deležniki podelili ocene od 1 do 5, pri čemer je 1 slabo in 5 odlično, razvidne v preglednici 8. 

Podane utemeljitve ocen sogovornikov so povzetki povedanega. 

Preglednica 8: Ocena napredka Maribora v trajnostno mesto do sredine leta 2020 

Področje delovanja deležnika Podana ocena Utemeljitev ocene 

mestna uprava 

(podžupan) 

(ni opredeljena numerično) 

napredek je dosežen, a za oceno 

je to časovno obdobje prekratko 

podan pomislek o trajnostnosti v 

mestu v primerjavi s širšo sliko 

(morda se zgodi le lokacijski 

premik problema – če se avtobusi 

napajajo iz vira termoelektrarne, 

ki ni okolju prijazna dejavnost), 

Maribor pripravlja nov prostorski 

načrt, kjer bo trajnostnost celovito 

definirana (Reichenberg 2020) 
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Področje delovanja deležnika Podana ocena Utemeljitev ocene 

družbena odgovornost (inštitut) 3 manjka še podkrepitev družbe – 

potrebno je vlaganje v ljudi (Hrast 

2020) 

krožno gospodarstvo (inštitut)  

4 

narejen je korak v zavedanju 

pomena kakovosti bivalnega 

okolja, kaj nam še manjka, kako 

to doseči – premiki so doseženi 

(Kos 2020) 

razvojna agencija 3 zavedanje nove mestne oblasti, da 

Maribor kot mesto preteklosti in 

starih občanov ne more preživeti 

– izboljševanje pogojev za mlade 

družine, doseganje atraktivnosti 

bivanja, sodelovanje z univerzo 

(Keuc 2020) 

družbeno inoviranje (center za 

razvoj človeških virov) 

3 družba, predvsem današnji mladi  

že razmišljajo bolj trajnostno 

(Karničnik 2020) 

mladina 

(mladinski kulturni center) 

2 

opomba deležnika: podana je kot 

zelo samokritična ocena 

posameznika 

kaže se prenova javnih površin v 

zadnjih dveh letih, spodbujanje 

trajnostne mobilnosti, zametki 

krožnega gospodarstva in 

razmislek o samooskrbi tudi na 

strani predstavnikov politike 

(Milovanović 2020) 

okolje, narava 

(skupna služba varstva okolja) 

4 mesto je pričelo vlagati na vseh 

področjih, je pa še prostor za 

izboljšave (Slana 2020) 

turizem 

(javni zavod) 

3 zavedanje pomena trajnostne 

mobilnosti, ki omogoča tudi višjo 

kakovost družbenega življenja v 

središču mesta (Urbančič 

Windisch 2020) 

Pri ocenjevanju napredka Maribora v trajnostno mesto so bili deležniki večinoma prepričani o 

pozitivnih spremembah v časovnem obdobju petih let, prevladujoča ocena je bila dobro. 

Sogovorniki so izpostavili nujnost kontinuitete v vodstveni strukturi ali vsaj v dolgoročnem 

zasledovanju izbranih ciljev razvojnih procesov. Zaradi opaznih pozitivnih sprememb so 

sogovorniki izrazili naklonjenost trenutnemu vodstvu mestne uprave, ki je na polovici svojega 
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mandata. Kot ovire pri uresničevanju vizije urbane trajnostnosti sogovorniki izpostavljajo 

reševanje posledic prejšnjih političnih odločitev in družbene stagnacije ob preteklem 

gospodarskem razkroju, ki je vodila v izgubo razvojnega potenciala v 80. letih prejšnjega 

stoletja s propadom delovno intenzivnih industrijskih panog v času tranzicije in prepočasnem 

odzivu na nove gospodarske razmere z vpeljevanjem inovacij, razpršenih vzorcev poselitve in 

gradnje enodružinskih sosesk ter s tem povezane infrastrukturne težave, pomanjkanje 

sistemskega povezovanja na lokalni ravni med področji, kot so mobilnost, turizem, ohranjanje 

narave. 

Osmo vprašanje intervjuja: Na kaj bo po vašem mnenju zaznan napredek vplival v prihodnje 

oziroma kakšni bodo učinki ocenjenega napredka? 

»Ker je proces prehoda dolgoročen, je potrebno gledat celovito. Imamo vizijo, a nismo še v 

izvedbeni fazi, da bi se navzven videlo, kaj je končni cilj« (Slana 2020). Učinke ocenjenega 

napredka mesta v prihodnje deležniki vidijo v višji kakovosti življenja in atraktivnosti bivanja 

v mestu (tudi zaradi naravnih danosti v okolici), nadgradnji zelene infrastrukture v urbanih 

predelih, tudi v priseljevanju ljudi. Slednje bo vplivalo na oživljanje mestnega jedra in k 

razširjeni ponudbi družabnega življenja. »Bolj bodo ljudje zadovoljni, več bodo prispevali« 

(Karničnik 2020). Oživitev mesta bo pomenila tudi priseljevanje oziroma ustalitev mladih, 

privlačila bo obiskovalce in turiste. Večje povpraševanje po storitvah bi predstavljalo dodatni 

razvojni impulz za bolj povezano in kakovostno ponudbo mesta, obenem bi se povečala 

stopnja vlaganja v investicije, vračanja denarnih tokov v mesto. Zaradi jasneje zastavljene 

trajnostne strategije bo tudi več črpanja sredstev iz evropskih skladov, kar bi pozitivno 

vplivalo na izvedben del projektov za prehod Maribora v trajnejše naravnano mesto. »Upam 

tudi na intelektualni preporod« (Milovanović 2020). Z usklajenostjo vseh treh dimenzij 

trajnostnega razvoja in ob doseganju bolj trajnostno naravnane družbe, ki ceni svoje okolje, 

vzdrževanje visoke stopnje trajnostnosti ne bo vprašljivo.  

Deveto vprašanje intervjuja: Kaj mesto Maribor na področju urbane trajnostnosti še čaka v 

prihodnje? Kje vidite oziroma kako si predstavljate Maribor čez 10 let v luči trajnosti? 

Naši sogovorniki si Maribor v prihodnosti predstavljajo različno, izpostavili so področja, na 

katerih želijo videti dodaten napredek. Pri vodenju in upravljanju mesta bodo javne službe 

tesno povezane, medsebojno si bodo delile ideje in upoštevale pripravljene strategije drugih 

sektorjev, doseženo bo medsektorsko vključevanje v pripravo posameznih področnih strategij 

(Slana 2020). Na področju širšega povezovanja bo Maribor zaradi dobre umeščenosti v 

prostor za še boljše funkcioniranje vzpostavil partnerstva v okviru funkcionalnega urbanega 

območja, v sinergiji z bližnjimi mesti (Kos 2020). Družben razvoj se bo udejanjal skozi 

spodbujanje kakovosti družbenih stikov za oživitev mesta, s pripravo vsebinskih izboljšav 

ponudbe v mestu in dodanih programsko-kulturnih zgodbah, z dvigom stopnje podjetnosti 

predvsem med mladimi, kreativnim udejstvovanjem ljudi v živahnem mestu (Hrast 2020). 
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Identiteta mesta bo opredeljena kot družini prijazno mesto, kjer so delovna mesta z visoko 

dodano vrednostjo, dobro bosta zastopani raziskovalna in podjetna dejavnost mesta, Maribor 

pa bo predstavljal središče samooskrbnega lokalnega ekosistema (Milovanović 2020). Bivalna 

kakovost okolja bo razvidna preko urejene Dravske promenade na obeh straneh reke kot nove 

trajnostne hrbtenice mesta s pripadajočimi sekundarnimi programi (pasji parki, fitnes na 

prostem, peš poti, kolesarske poti, otroška in športna igrišča), kar bo višalo kakovost življenja 

v mestu (Reichenberg 2020). Na področju mobilnosti bo za potrebe občanov prilagojen in 

okolju prijazen javni mestni potniški promet (prilagojena pogostost voženj, urejene krožne 

linije ...), središče mesta zaprto za osebne avtomobile in urejen bo prostor za puščanje vozil 

izven mesta, pogoste bodo peš cone, kolesarske poti bodo bolje povezane tudi z bližnjimi 

občinami in po celotnem mestu bo ponujena možnost izposoje koles (Karničnik 2020). 

Razvoj infrastrukture, storitev in oskrbovalne vloge mesta bo razviden preko celovitega 

ravnanja z odpadki, posodobljenega kanalizacijskega in vodovodnega omrežja, zaradi drugače 

urejenega prometa bo več funkcionalnih zemljišč za druge dejavnosti, ključna prednost mesta 

bo posodobljeno in inovativno gospodarstvo (Keuc 2020). V turistični dejavnosti bo uspešno 

postavljena kolektivna blagovna znamka območja, ki bo predstavljala nadgrajeno turistično 

ponudbo z visokim standardom, povezanimi lokalnimi deležniki in kratkimi oskrbnimi 

verigami (Urbančič Windisch 2020). 

Deležnike smo prosili, da so nam zaupali predloge za prihodnji razvoj Maribora, inovativne 

ideje za spodbujanje ali oživljanje mestnega utripa ter višje stopnje trajnostnosti. »Vsak od 

nas lahko vkomponira zgodbo mesta v svoje delo« (Urbančič Windisch 2020). Navedeni 

predlogi bi lahko pripomogli tudi k oblikovanju "rdeče niti" identitete Maribora, kot ga 

želimo predstavljati navzven, okoli katere bi gradili zgodbo Maribora prihodnosti.  

 »Mesto potrebuje skupnostne stanovanjske gradnje, tudi takšne brez prostora za 

avtomobile« (Keuc 2020).  

 »Maribor bi lahko predstavljal rezidenco za umetnike in druge ustvarjalce, ki bi tukaj 

bivali leto ali dve, z možnostjo ustvarjanja v mestu« (Milovanović 2020). 

 »Morali bi pridobiti naziv kot mesto zero-waste prireditev in javnih dogodkov« (Slana 

2020). 

 »Mesto bi se lažje razvijalo, če bi bilo del regijske družbene pogodbe« (Kos 2020). 

 »Maribor vidim kot inkubatorski center ter mesto obrtniških cehov mladih, mesto z 

mikrokrediti za mlade. Z uporabo indeksa srečne družbe za ugotavljanje splošnega 

zadovoljstva na območju bi z oceno mestu zagotovili vir informacij za razvoj na 

pomembnih področjih družbe« (Hrast 2020). 

 »Če bi bili mesto z menjavo delovnih mest za en dan (ang. job shadowing), predvsem 

znotraj javnega sektorja, bi bil prenos dobrih praks toliko lažji in bolj viden« (Karničnik 

2020). 

 »Maribor je mesto najstarejše trte na svetu. Okoli tega lahko gradimo zgodbe kulinarike, 

spoznavanja okolja, športnega udejstvovanja ...« (Urbančič Windisch 2020). 
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5.4 Vrednotenje trajnostnosti urbanega razvoja Maribora s pomočjo izbranega 

modela 

Priprava in analiza podatkov v izbranem modelu ocenjevanja trajnosti mest je potekala v več 

korakih. Pri iskanju najprimernejšega modela za vrednotenje celovite urbane trajnostnosti 

smo si zastavili nekaj ključnih kriterijev:  

 dostopnost: metodologija, vključno s kazalniki, je prosto dostopna širši javnosti; 

 kredibilnost: metodologija je priznana in širše uporabna; 

 celovitost: kazalniki upoštevajo vse dimenzije trajnostnega razvoja, ne samo posamičnih 

področij; 

 usklajenost: kazalniki morajo biti medsebojno smiselno povezani; 

 dejanska uporabnost v praksi: analizirani podatki so predstavljeni v smiselni obliki; 

 transparentnost: vneseni podatki so preverljivi pri pristojnih službah. 

Po pregledu trenutno javno dostopnih in uporabljanih metodologij ocenjevanja urbane 

trajnostnosti smo izbrali model nizozemskega podjetja Arcadis. Indeks trajnostnosti mest 

(ang. Sustainable Cities Index, SCI) razporeja svetovna mesta s perspektive zadovoljevanja 

ključnih potreb mestnega prebivalca in je bil ustvarjen v sodelovanju z londonskim Centrom 

za ekonomske in poslovne raziskave – CEBR (Arcadis 2018). Namen modela je opisati 

svetovna mesta z vidika trajnostnosti s podatkovno podprtimi kazalniki, brez omejitev glede 

lokacije mesta ali njegove velikosti. Model obsega 31 kazalnikov, ki so razporejeni v tri 

stebre trajnostnega razvoja: 

 Družbeno komponento predstavlja področni sklop Ljudje: izobraževanje; zdravje; 

demografija; dohodkovna neenakost; ravnovesje delo-prosti čas; kriminal; kupna moč; 

dostop do storitev javnega potniškega prometa; aplikacije transporta in digitalne 

zmogljivosti; kulturna ponudba; cena širokopasovnih povezav; dostop do digitalnih 

javnih storitev; dostopnost WIFI-ja. 

 Okoljsko dimenzijo naslavlja področni sklop Planet: okoljska izpostavljenost naravnim 

nesrečam; zelene površine; energija; onesnaženost zraka; izpusti toplogrednih plinov; 

ravnanje z odpadki; kolesarska infrastruktura; iniciative za električna vozila; tehnologije 

za zmanjšanje emisij (skladiščenje ogljika); voda in komunalna infrastruktura; 

monitoring naravnih nesreč. 

 Gospodarsko sfero pa opisuje področni sklop Profit: prometna infrastruktura; 

gospodarski razvoj; enostavnost poslovanja; turizem; povezanost; zaposlenost; 

univerzitetne tehnološke raziskave. 

Metodologijo smo prevedli, model ustrezno izpolnili in ponekod deloma prilagodili, da je 

primeren za presojo Mestne občine Maribor. Za vrednotenje trenutnega stanja treh dimenzij 

trajnostnega urbanega razvoja – družbene, okoljske, gospodarske, smo uporabili prosto 

dostopne informacije javnih služb in Statističnega urada Republike Slovenije ali podatke iz 

predlaganih baz Arcadis modela (Arcadis 2018) za leto 2013 (pomeni pred TUS MOM) ter za 
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leto 2018 (sredi obdobja izvajanja TUS MOM). Ponekod je bila potrebna uporaba 

posplošenih statističnih podatkov za raven celotne Republike Slovenije, ker se na nižjih 

administrativnih ravneh slednji (še) ne beležijo, a to dopušča že prvoten model. Po vnosu 

zahtevanih podatkov smo z indeksnimi števili kazalnike opredelili, ugotovili višanje in 

nižanje zasledovanih vrednosti med primerjanima letoma ter nato preračunali še predvidene 

deleže v skupnem seštevku obteženega modela. Tako smo pridobili končne rezultate za 

ocenitev trajnostnosti Mestne občine Maribor za primerjani leti, 2013 in 2018.  

Pri analiziranju družbene dimenzije trajnosti model utemeljuje uporabnost področnih 

kazalnikov na način (Arcadis 2018): 

 izobraževanje: dober izobraževalni sistem ustvari kompetentno delovno silo in omogoča 

ljudem možnost za ugoden zaslužek; 

 zdravje: dober zdravstveni sistem je ključen za produktivnost in kakovost življenja; 

 demografija: velika populacija zaposlenih zagotavlja dobro finančno podporo raznolikih 

socialnih sistemov, tudi šolstvu in zdravstvu; 

 dohodkovna neenakost: pravična razporeditev mestnega bogastva zagotavlja povezano 

družbo in manj socialne neenakosti; 

 kupna moč: je pokazatelj z neposrednim vplivom na kakovost življenja v mestu; 

 ravnovesje delo-prosti čas: trajnostno mesto s kombinacijo bivalnega okolja in 

gospodarskih dejavnosti omogoča zaposlitev in zaslužek ter ponudbo kulturnih dogodkov 

in prostočasnih aktivnosti; 

 kriminal: visoka stopnja kriminala negativno vpliva na dejavnike življenja v mestu; 

 dostop do storitev javnega potniškega prometa: mobilnost z javnimi prevozi zaradi dela 

in v prostem času viša kakovost urbanega življenja vsakodnevno; 

 aplikacije transporta in digitalne zmogljivosti: uporaba javnega potniškega transporta 

postane zaradi digitalizacije lažja; 

 kulturna ponudba: obseg ponudbe privlačnosti mesta ima vpliv na kakovost družabnega 

življenja, pa tudi širšo prepoznavnost mesta; 

 cena širokopasovnih povezav: hitra internetna povezava postaja vse bolj pomembna pri 

raznolikih storitvah in dejavnostih; 

 dostop do digitalnih javnih storitev: na primer spletnega plačevanja omogoča 

poenostavitev opravljanja določenih nalog v mestu; 

 dostopnost WIFI-ja: dostopnost WIFI-ja na javnih krajih omogoča dostop do informacij 

in medsebojno povezovanje. 
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Preglednica 9: Kazalniki Arcadis modela Indeks trajnostnosti mest pri vrednotenju 

dimenzije družbene trajnostnosti za Mestno občino Maribor 

Področje, utež in 

dobljena področna 

vrednost 

Kazalnik in 

dobljeno indeksno 

število 

Želene spremembe 

primerjanih 

vrednosti med 

letoma 

Podatki za leto 

2013 

Podatki za leto 

2018 

izobraževanje 

10 % 

 10,6 

vpis v osnovno šolo 

 100 

 zaželeno višanje  98 % za SLO 

(World Bank 

2013d) 

98 % za SLO 

(World Bank 2017) 

globalna  

razvrstitev  

univerze  100  

 zaželeno višanje  

 

MOM ni bila 

uvrščena na lestvico 

/ od 1000 

801/1000 za MOM 

(QS World 

University 

Rankings 2018)  

delež populacije z 

doseženo terciarno 

izobrazbo  117  

 zaželeno višanje  22.576 za MOM od 

111.115 (SURS 

2020e) = 20,3 % 

26.338 za MOM od 

110.510 (SURS 

2020e) = 23,8 % 

zdravje 

10 % 

 13,05 

pričakovana 

življenjska doba ob 

rojstvu  101  

 zaželeno višanje  80 let za SLO 

(World Bank 

2013c) 

81 let za SLO 

(World Bank 

2018c) 

umrljivost otrok 

(smrt pred enim 

letom na 1000 

živorojenih)  160 

 zaželeno nižanje  2,4 za Vzhodno 

Slovenijo (SURS 

2020d) 

1,5 za Vzhodno 

Slovenijo (SURS 

2020d) 

demografija 

6 %  6,9  

delež delovno 

aktivnega 

prebivalstva (15-64 

let)  115  

 zaželeno višanje  

 

48,8 % za MOM 

(SURS 2020c) 

56,2 % za MOM 

(SURS 2020c) 

dohodkovna 

neenakost 

8 %  

 8,3  

Ginijev indeks (= 

koeficient v %; 

ekvivalentni 

razpoložljivi 

dohodek po 

socialnih 

transferjih)  104   

 zaželeno nižanje 24,4 % za SLO 

(SURS 2020č) 

23,4 % za SLO 

(SURS 2020č) 
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Področje, utež in 

dobljena področna 

vrednost 

Kazalnik in 

dobljeno indeksno 

število 

Želene spremembe 

primerjanih 

vrednosti med 

letoma 

Podatki za leto 

2013 

Podatki za leto 

2018 

kupna moč 

15 %  

 26,85 

indeks cen 

življenjskih 

potrebščin  159 

 zaželeno nižanje 

 

76,81 za MOM 

(Numbeo 2013a) 

48,42 za MOM  

(Numbeo 2018) 

indeks 

stanovanjskih 

najemnin  199 

 zaželeno nižanje 21,07 za MOM 

(Numbeo 2013b) 

10,61 za MOM 

(Numbeo 2019) 

ravnovesje delo-

prosti čas  

8 %  8,3  

povprečje delovnih 

ur letno na 

prebivalca  104  

 zaželeno nižanje 1662 ur za SLO 

(OECD 2013) 

1599 ur za SLO 

(OECD 2018) 

kriminal 

8 %  4,6  

uboj na 100.000 

ljudi  57  

 zaželeno nižanje 4 za MOM (Policija 

2013) 

7 za MOM (Policija 

2018) 

dostop do storitev 

JPP  

10 %  10,3  

(1)
avtobusne postaje 

na km
2  

 103  

 zaželeno višanje  

 

427 postajališč v 

MOM na 148 km² 

= 2,9 preko 

Webmap 2016 

(Marprom 2020b) 

460 postajališč v 

MOM na 148 km² 

= 3 (Marprom 

2020a) 

aplikacije 

transporta in 

digitalne 

zmogljivosti 

5 %  

 10 

a) dostopnost na 

Google Maps,  

b) obstoj aplikacije 

za JPP,  

c) digitalni sistem 

storitev JPP 

 200 

 

 zaželeno višanje  

 

a) DA 

b) NE 

c) NE 

100/3 = 33*1 = 33 

a) DA + Google 

Transit 

b) DA, Marprom 

WEBMAP (2020b) 

c) NE (elektronski 

prikazovalniki 

voznih redov 

izvzeti) 

100/3 = 33*2 = 66 

kulturna ponudba 

5 %  

 2,5 

število "things to 

do" atrakcij na 

TripAdvisor-ju  

 50 (delni 

napredek) 

 zaželeno višanje  

 

ni pridobljenega 

numeričnega 

podatka, sklep o 

nižji ponudbi v 

2013 na podlagi 

analize virov  

[podatki za 2020] 

172 atrakcij (Trip 

Advisor 2020) 
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Področje, utež in 

dobljena področna 

vrednost 

Kazalnik in 

dobljeno indeksno 

število 

Želene spremembe 

primerjanih 

vrednosti med 

letoma 

Podatki za leto 

2013 

Podatki za leto 

2018 

cena 

širokopasovnih 

povezav 

6 %  

 3 

cena 

širokopasovnih 

povezav kot delež 

BDP per capita 

 50 (delni 

napredek) 

 zaželeno nižanje ni pridobljenega 

podatka, sklep o 

višjih cenah v 2013 

na podlagi analize 

virov - zaradi 

manjše konkurence 

na trgu, višjih 

pristojbin in cen 

gostovanja v EU 

34,85 EUR 

mesečno za MOM 

(Numbeo 2020a) 

dostop do 

digitalnih javnih 

storitev  

4 %  4 

možnost online 

plačevanja davka na 

promet nepremičnin 

 100  

 zaželeno višanje  

 

NE DA, preko spletne 

banke (FURS 2020) 

dostopnost WIFI-

ja 

5 %  

 2,5 

dostopnost 

brezplačnega WIFI-

ja v mestu  

 50 (delni 

napredek) 

 zaželeno višanje  

 

ni pridobljenega 

podatka, sklep o 

manjšem številu 

dostopnih točk v 

2013 na podlagi 

analize virov   

4.944 točk 

brezplačnega 

mobilnega WIFI-ja 

v MOM (Wiman 

2020) 

SKUPAJ: 110,9 

(1) 
Namesto avtobus + metro, v modelu beležimo samo avtobusne postaje, ker MOM nima metroja. 

Pri vrednotenju okoljske dimenzije trajnostnega urbanega napredka model temelji na uporabi 

naslednjih kazalnikov (Arcadis 2018): 

 okoljska izpostavljenost naravnim nesrečam: predstavlja manjši delež v skupni oceni, ker 

veliko mest ni drastično podvrženo dejavnikom, kot so suše, potresi in ekstremne 

temperature, a kljub temu opisuje ugodnost lege mesta; 

 zelene površine: pomemben kazalnik pri določanju splošne kakovosti življenja; 

 pet kazalnikov, ki predstavljajo urbane dejavnosti in obremenjevanje okolja, zato so jim 

pripisane najvišje uteži v skupni oceni: poraba energije, onesnaženost zraka, izpusti 

toplogrednih plinov, ravnanje z odpadki, voda in komunalna infrastruktura; 

 kolesarska infrastruktura: način prevoza za bolj kakovosten zrak v mestu ter zdrav način 

življenja; 

 iniciative za električna vozila: manjše obremenjevanje okolja zaradi motornega prometa;  
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 tehnologije za zmanjšanje emisij (skladiščenje ogljika): absorpcijske sposobnosti okolja 

so zelo pomembne zaradi velikih emisij v mestih, a večina iniciativ se nahaja zunaj 

mestnih meja, zato nima neposrednega vpliva na mestno trajnost; 

 monitoring naravnih nesreč: pomembnost pravočasnega odziva in sistemov obveščanja, a 

ker ima večina mest v razvitem svetu omejeno tveganje za dogodke naravnih nesreč, 

kazalnik ni obvezen. 

Preglednica 10: Kazalniki Arcadis modela Indeks trajnostnosti mest pri vrednotenju 

dimenzije okoljske trajnostnosti za Mestno občino Maribor 

Področje, utež in 

dobljena področna 

vrednost 

Kazalnik in 

dobljeno indeksno 

število 

Želene spremembe 

primerjanih 

vrednosti med 

letoma 

Podatki za leto 

2013 

Podatki za leto 

2018 

okoljska 

izpostavljenost  

5 %  0,75  

izpostavljenost 

naravnim nesrečam, 

vključuje sušo, 

potres in ekstremne 

temperature 

(dodane poplave, 

ker so značilne za 

območje)  15 

 zaželeno nižanje 6 nesreč za MOM 

(SPIN 2020) 

 39 nesreč za MOM 

(SPIN 2020) 

zelene površine 

11 % 

 5,5 

(2)
zelene površine 

kot % mestne 

površine 

 50 (delni 

napredek) 

 zaželeno višanje 

 

ni pridobljenega 

podatka, sklep na 

podlagi analize 

virov –sistematično 

urejanje zelene 

podobo mesta tudi 

zaradi TUS MOM 

39 % za MOM 

(Skupna služba 

varstva okolja 

2019) 

(3)
poraba energije 

12 % 

 11,7 

poraba energije 

(kWh na 

prebivalca)  92,1  

 zaželeno nižanje  

 

6.114 za SLO 

(SURS 2013b) 

6.641 za SLO 

(SURS 2018b) 

delež rabe 

obnovljivih virov 

 93,8  

 zaželeno višanje  

 

22,4 % za SLO 

(Eurostat 2020) 

21 % za SLO 

(Eurostat 2020) 

poraba električne 

energije na BDP  

(MWh/mio EUR 

2010)  107,6  

 zaželeno nižanje  

 

356 za SLO (SURS 

2013b) 

331 za SLO (SURS 

2018b) 
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Področje, utež in 

dobljena področna 

vrednost 

Kazalnik in 

dobljeno indeksno 

število 

Želene spremembe 

primerjanih 

vrednosti med 

letoma 

Podatki za leto 

2013 

Podatki za leto 

2018 

onesnaženost zraka 

12 % 

 18 

srednja vrednost 

onesnažil (trdni 

delci) (povprečna 

letna vrednost) 

 PM 2.5 = 169 in 

PM10 = 130 

 zaželeno nižanje PM 2.5: 22 za MOM 

(ARSO 2013) 

PM10: 30 za MOM 

(ARSO 2013) 

PM 2.5: 13 za MOM 

(ARSO 2019a; 

letna meja je 20) 

PM10: 23 za MOM 

(ARSO 2019b; 

letna meja je 40) 

izpusti 

toplogrednih 

plinov 

12 %  13  

izpusti CO2 (na 

prebivalca)  

 107  

 zaželeno nižanje 7,4 t per capita CO2 

za SLO (Global 

Carbon Atlas 2020) 

6,9 t per capita CO2 

za SLO (Global 

Carbon Atlas 2020) 

ravnanje z odpadki 

12 % 

 14,94 

 

način ravnanja z 

odpadki (odloženi 

mešani odpadki na 

odlagališčih in 

odpadki predani v 

obdelavo)  

skupno = 148 

 zaželeno nižanje    

 

 zaželeno višanje 

odlagališča: 20,9 % 

za MOM (Snaga 

2020) 

reciklaža: 81,6 % za 

MOM (Snaga 2020) 

odlagališča: 10,5 % 

za MOM (Snaga 

2020) 

reciklaža: 79,3 % za 

MOM (Snaga 2020) 

(4)
priključenost na 

kanalizacijsko 

omrežje  101  

 zaželeno višanje 

 

95 % za MOM 

(Nigrad 2020) 

96 % za MOM 

(Nigrad 2020) 

voda in komunalna 

infrastruktura 

12 % 

 8,4 

(5)
oskrbovanje s 

pitno vode (% 

oskrbovanih stalno 

prijavljenih 

občanov)  109 

 zaželeno višanje 89,5 % za MOM 

(Mariborski 

vodovod 2020b) 

97,8 % za MOM 

(Mariborski 

vodovod 2020b) 

razširjenost 

sanitarne 

infrastrukture (%  

gospodinjstev z 

notranjim 

straniščem)  

100,2  

 zaželeno višanje  

 

50.754  od 52.315 

za MOM = 97 %  

(SURS 2015f) 

50.744 od 52.218 

za MOM = 97,2 %  

(SURS 2018f) 
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Področje, utež in 

dobljena področna 

vrednost 

Kazalnik in 

dobljeno indeksno 

število 

Želene spremembe 

primerjanih 

vrednosti med 

letoma 

Podatki za leto 

2013 

Podatki za leto 

2018 

(nadaljevanje 

področja s prejšnje 

strani; voda in 

komunalna 

infrastruktura) 

tveganja vodne 

oskrbe 

 0 (ni napredka) 

 zaželeno nižanje  ni pridobljenega 

podatka, sklep o 

neogroženosti z 

vodno na podlagi 

analize virov 

ni občutnega 

tveganja zaradi 

naravnih danosti 

(Mariborski 

vodovod 2020b) 

(6)
kolesarska 

infrastruktura 

8 % 

 4 

število koles in 

sheme izposoje 

koles  

 50 (delni 

napredek) 

 zaželeno višanje  ni pridobljenega 

podatka, sklep na 

podlagi analize 

virov – ker bo 

celovit sistem 

izposoje v MOM  

delujoč v letu 2021 

[podatki za 2020] 

TIC Maribor, 

Center mobilnosti, 

izposojevalnice: 

Bike Pohorje, Bike 

center, Lukas bikes;  

TRAMOB projekt 

iniciative za 

električna vozila 

8 %  4 

nacionalne in 

lokalne upravne 

iniciative za 

električna vozila 

 50 (delni 

napredek) 

 zaželeno višanje  

 

ni pridobljenega 

podatka, sklep o na 

podlagi analize 

virov – ker bo v 

MOM v letu 2020 

kaže velik napredek 

[podatki za 2020] 

KOLO: OVeNtura  

in e-bike sharing; 

AVTO: avant2go in 

Sixt iniciativi, e-

polnilnice naPolni 

plus, Easy Park 

aplikacija; JAVNI 

PROMET: nakup 

avtobusov v 2020  

tehnologije za 

zmanjšanje emisij 

(skladiščenje 

ogljika) 

4 %  0 

zajem in 

objekti/projekti 

skladiščenja ogljika 

 0  

 zaželeno višanje  

 

MOM tehnologije 

nima 

0 % 

MOM tehnologije 

nima 

0 % 
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Področje, utež in 

dobljena področna 

vrednost 

Kazalnik in 

dobljeno indeksno 

število 

Želene spremembe 

primerjanih 

vrednosti med 

letoma 

Podatki za leto 

2013 

Podatki za leto 

2018 

monitoring 

naravnih nesreč 

4 %  2 

število sistemov 

zgodnjega 

opozarjanja, 

digitalna opozorila 

 50 (delni 

napredek) 

 zaželeno višanje  

 

ni pridobljenega 

podatka, sklep na 

podlagi analize 

virov – kaže se velik 

napredek v 

digitalizaciji, 

natančnosti in 

obsegu podatkov 

SPIN platforma; 

sistem za 

opazovanje SMOK; 

sistem javnega 

alarmiranja; regijski 

center za 

obveščanje Maribor 

SKUPAJ: 82,29  

(2) 
Evidenca za % zelenih površin v mestu je v pripravi na Ministrstvu za okolje in prostor in naj bi bila 

vzpostavljena do konca leta 2020, zato je v oceni možno odstopanje zaradi netočnosti pridobljenih 

podatkov;  

(3) 
poraba energije – dodano na prebivalca ter  beleženo v EUR namesto ameriških dolarjih za lažjo 

predstavo; 

(4) 
delež prečiščene odpadne vode, predrugačeno v priključenost na kanalizacijsko omrežje, ker je v 

MOM kanalizacijski sistem mešan (vtok komunalnih/industrijskih odpadnih vod in meteorne vode, ko 

dežuje ali se topi sneg in ob preseganju hidravlične kapacitete Centralne čistilne naprave se nekaj vode 

razbremenjuje) – v sušnem obdobju vsa odpadna voda, ki je priključena na kanalizacijski sistem, 

priteče na Centralno čistilno napravo, kjer se prečisti (pismo avtorici, 13. 9. 2020); 

(5) 
celovit sistem izposoje koles v MOM bo vzpostavljen v letu 2021, zato je v oceni možno odstopanje 

zaradi razpršenosti trenutne ponudbe; 

(6) 
dostopnost do pitne vode (% gospodinjstev), predrugačeno v oskrbovanje s pitno vodo (% 

oskrbovanih stalno prijavljenih občanov). 

Pri analiziranju gospodarske dimenzije trajnosti model utemeljuje uporabnost področnih 

kazalnikov na način (Arcadis 2018): 

 prometna infrastruktura: dobra transportna mreža omogoča gospodarske interakcije in 

promovira vključenost mesta tudi v širši prostor; 

 gospodarski razvoj: predstavlja najbolj neposredno meritev mestne produktivnosti v 

ekonomskem smislu; 

 spodbujanje podjetne dejavnosti: enostavnost poslovanja prispeva k uspešnejšemu 

delovanju podjetnega sektorja, kar pomembno vpliva na celovit razvoj mesta; 

 turizem: število obiskovalcev odraža privlačnost mesta in njegovo globalno 

izpostavljenost; 

 povezanost: digitalna infrastruktura postaja kritična za generiranje gospodarske rasti; 

 zaposlenost: kot odraz kapacitete produktivnosti delovne sile in občanu dostopnih 

ekonomskih priložnosti; 
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 univerzitetne tehnološke raziskave: predstavljajo stopnjo tehnološkega razvoja in inovacij 

v mestu. 

Preglednica 11: Kazalniki Arcadis modela Indeks trajnostnosti mest pri vrednotenju 

dimenzije gospodarske trajnostnosti za Mestno občino Maribor 

Področje, utež in 

dobljena področna 

vrednost 

Kazalnik in 

dobljeno indeksno 

število 

Želene spremembe 

primerjanih 

vrednosti med 

letoma 

Podatki za leto 

2013 

Podatki za leto 

2018 

prometna 

infrastruktura 

15 %  

 12,8 

 

 

cestni zastoji  

 50 (delni 

napredek) 

 zaželeno nižanje  

 

ni podatka, sklep na 

podlagi analize 

virov 

ni podatka za 2018 

za MOM, ker še ni 

sistemskega 

spremljanja  

(7)
železniški 

potniški prevoz 

(število postaj)  

 100 

 zaželeno višanje  

 

5 za MOM 

(Slovenske 

železnice 2020) 

5 za MOM 

(Slovenske 

železnice 2020) 

zadovoljstvo 

potnikov z 

letališčem  0  

 zaželeno višanje  

 

MOM nima 

letališča  

MOM nima 

letališča 

dohodek 

transportnih 

dejavnosti 

(finančno poročilo 

letnih prihodkov 

JMPP)  211 

 zaželeno višanje  6.668.978 EUR 

(Marprom 2020a) 

14.059.713 EUR 

(Marprom 2020a) 

(8)
atraktivnost JMPP 

(subvencionirane 

vozovnice, prevozi 

iz javnih prireditev, 

sezonske linije ...) 

 50 (delni 

napredek) 

 zaželeno višanje  DELNO (Maprom 

2020a) 

DA (Marprom 

2020a) 

gospodarski razvoj 

18 %  17,6 

BDP na prebivalca 

(indeks ravni – 

Slovenija = 100)  

 97,7 

 zaželeno višanje  

 

82,7 % za Podravje 

(SURS 2013a) 

 

80,8 % za Podravje 

(SURS 2018a) 
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Področje, utež in 

dobljena področna 

vrednost 

Kazalnik in 

dobljeno indeksno 

število 

Želene spremembe 

primerjanih 

vrednosti med 

letoma 

Podatki za leto 

2013 

Podatki za leto 

2018 

spodbujanje 

podjetne 

dejavnosti 

17 %  16 

enostavnost 

poslovanja  

 94,6 

 zaželeno nižanje  

 

35. mesto za SLO 

(World Bank 

2013a) 

37. mesto za SLO 

(World Bank 

2018a) 

turizem 

10 %  

 20,7 

število turistov 

letno  206,6 

 zaželeno višanje  104.912 za MOM 

(TTAKSA.SI 2013) 

216.777 za MOM 

(TTAKSA.SI 2019) 

turisti glede na 

prebivalce mesta  

145  

 zaželeno višanje  

 

1,1 za MOM 1,6 za MOM 

povezanost 

15 %  14,1 

mobilna povezanost 

(naročniško 

razmerje na 100 

prebivalcev)  107  

 zaželeno višanje  

 

111 za SLO (World 

Bank 2013č) 

119 za SLO (World 

Bank 2018č) 

širokopasovna 

povezanost (% 

internetnih 

uporabnikov)  

109,6  

 zaželeno višanje  

 

 

73 % za SLO 

(World Bank 

2013b) 

80 % za SLO 

(World Bank 

2018b) 

pomembnost v 

globalnih omrežjih 

109,8 

 zaželeno višanje  

 

49 za SLO (točke 

0–120) = 41 % za 

leto 2015 (Huawei 

2019) 

54 za SLO (točke 

0–120) = 45 % 

(Huawei 2019) 

hitrost interneta 

(minimalna 

zmogljivost/OPT) 

 50 (delni 

napredek) 

 zaželeno višanje  

 

ni pridobljenega 

podatka, sklep na 

podlagi analize 

virov - zaradi nižje 

razvitosti tehnologij 

in omrežja 2G, 3G 

 

70 mbps za MOM 

za leto 2019 

(AKOS 2020) 

zaposlenost 

18 %  19,8  

delež zaposlenih 

delovno aktivnih 

prebivalcev  110  

 zaželeno višanje  

 

37.084 od 111.115 

za MOM (SURS 

2020c) = 33,3 %  

40.476 od 110.510 

za MOM (SURS 

2020c) = 36,6 %  
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Področje, utež in 

dobljena področna 

vrednost 

Kazalnik in 

dobljeno indeksno 

število 

Želene spremembe 

primerjanih 

vrednosti med 

letoma 

Podatki za leto 

2013 

Podatki za leto 

2018 

univerzitetne 

tehnološke 

raziskave 

7 %  0  

razvrstitev najboljše 

fakultete mesta na 

področju 

tehnologije in 

inženiringa  0  

 zaželeno višanje  

 

MOM ni na 

seznamu QS World 

University 

Rankings (2018) 

MOM ni na 

seznamu QS World 

University 

Rankings (2018) 

SKUPAJ: 101 

(7) 
Železniška infrastruktura je spremenjena v železniški potniški promet (št. potnikov); 

(8) 
kazalnik javno financiranje prometa (delež proračuna občine) je spremenjen v atraktivnost JMPP, 

torej ugotavljamo, kakšne so prednosti uporabe za prebivalce. 

Naše ocene predstavljajo vmesno evaluacijo na področju urbane trajnostnosti mesta, saj se 

operativno obdobje TUS MOM (MOM 2015b) zaključuje v 2020, obenem pa so statistični 

podatki za izpolnjevanje modela v celoti dostopni za leto 2018 in ne za kasneje. Pri računanju 

skupne vrednosti napredka za področje, kjer se uporablja več kazalnikov, smo upoštevali 

enako vrednost le-teh. Kjer podatki za predvidene kazalnike v modelu niso bili dostopni, kar 

velja predvsem pri podatkih za leto 2013, smo na podlagi drugih virov ali podatkov o 

povezanih pojavih po lastni presoji opredelili napredek; opaznemu napredku smo pripisali 

vrednost 1, delnemu 0,5 in če ni bilo napredka 0, ter jo nato ustrezno obtežili. Sicer pa 

uspešnost izpolnjevanja modela glede na večinoma dostopne podatke na ravni Mestne občine 

Maribor priča tudi o dobro razvitem sistemu spremljanja ključnih kazalnikov pri ocenjevanju 

trajnostnosti mest, čeprav do zdaj niso bili zbrani na enem mestu. Končni rezultati 

vrednotenja posameznih sklopov kazalnikov za vse tri stebre urbane trajnostnosti za Mestno 

občino Maribor za leti 2013 in 2018 predstavljajo le približek dejanskemu stanju.  

Edina potrebna vsebinska prilagoditev izbranega modela oziroma neupoštevanje zahtevanega 

podatka se je dogodila pri družbenem kazalniku dostop do storitev javnega potniškega 

prometa, kjer smo iz modela izključili metro, saj ga Mestna občina Maribor nima in bi bila za 

manjše mesto netrajnostna oblika mobilnosti. Prilagodili smo posamezna kazalnika pri 

vrednotenju kupne moči, saj obstajajo podatki za Mestno občino Maribor z že podanimi 

indeksi in zahtevano preračunavanje v modelu ni smiselno. V modelu uporabljena indeksa pa 

sicer primerjata stanje mest s stanjem v ameriškem mestu New York (= 100 %). Veliko 

spremembo v vrednosti kazalnika med primerjanima letoma 2013 in 2018 gre pripisati vse 

višji atraktivnosti New Yorka, kjer cene vse bolj naraščajo in ne toliko spremembam na ravni 

mesta Maribor. Na področju ravnanje z odpadki, smo kazalnik delež prečiščene odpadne vode 

predrugačili v priključenost na kanalizacijsko omrežje, ker v sušnem obdobju vsa odpadna 

voda, priključena na kanalizacijski sistem MOM, priteče na Centralno čistilno napravo, kjer 
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se prečisti. Področni kazalnik voda in komunalna infrastruktura ne izkazuje posebnega 

izboljšanja v primerjavi med letoma 2013 in 2018, vendar je treba poudariti, da je bila oskrba 

s pitno vodo že leta 2013 izjemno dobro urejena (čist vodni vir, redni nadzor kakovosti, visok 

delež oskrbovanih gospodinjstev). V poročilih vodovodnega podjetja se omenja problem 

prenove infrastrukture oziroma občasnih urnih ali dnevnih prekinitev dobave pitne vode 

zaradi popravil in zamenjave dotrajanih vodovodnih cevi. Pri področnem kazalniku 

kolesarska infrastruktura smo pridobili informacijo, da naj bi bil poenoten sistem izposoje 

koles v MOM vzpostavljen v letu 2021, zdaj ta poteka brez poenotenega sistemskega okvira, 

tako da smo razpršene podatke o izposoji lahko vrednotili le kot oceno napredka med letoma 

2013 in 2018. Obenem bi bilo v ta kazalnik smiselno vključiti še število kolesarskih poti ali 

njihovo skupno dolžino znotraj občine. Pri vrednotenju področij prometne infrastrukture smo 

prav tako uporabili oceno napredka pri kazalniku zastoji, pri kazalniku železniški potniški 

promet (namesto metro) smo z vidika koristi za prebivalce ocenili dostopnost železniških 

postaj, katerih število vpliva na uporabo te vrste prevoza. Pri kazalniku dohodek transportnih 

dejavnosti smo se osredotočili na finančno poročilo skupnih letnih prihodkov javnega 

mestnega potniškega prometa (JMPP) in pri prvotno zastavljenem kazalniku javno 

financiranje prometa (kjer bi morali dobiti podatek o višini subvencij iz občinskega proračuna 

za delovanje javnega podjetja za mestni potniški promet), spremenili kazalnik v atraktivnost 

JMPP, pri čemer smo izpostavili obstoj subvencioniranih vozovnic, brezplačnih prevozov iz 

javnih prireditev v središču mesta, obstoj sezonskih linij, (so)organizacijo družbeno 

odgovornih dogodkov, saj je informacija o prednostih uporabe te vrste prometa pomembnejša 

z vidika prebivalcev mesta in bolj smiselna pri opredeljevanju trajnostnega urbanega razvoja.  

Ključne spremembe na področju urbane trajnostnosti so dobro razvidne iz skupnih vrednosti 

za vse tri stebre: 

 steber družbene trajnostnosti: Ljudje kaže 10,9-% izboljšanje, predvsem zaradi povišanja 

deleža ljudi s terciarno izobrazbo, znižanja umrljivosti otrok, višjega deleža delovno 

aktivnega prebivalstva, s čimer so zagotovljeni dobri pogoji za nadaljnji trajnostni razvoj 

družbe. Obenem pa višanje kupne moči ter razvoj zmogljivosti javnega mestnega 

potniškega prometa pomeni tudi višanje splošne kakovosti življenja v mestu;  

 steber okoljske trajnostnosti: Planet je ovrednoten najslabše od treh, saj beleži 17,71-% 

poslabšanje. Napredek se kaže na področjih: kakovosti zraka, ravnanja z odpadki in 

monitoringa naravnih nesreč. Pri porabi energije in izpustih toplogrednih plinov podatki 

prikazujejo stanje za celotno Slovenijo, ker celovit sistem spremljanja za raven občin ni 

vzpostavljen. Nižje ovrednotenje kazalnikov voda in komunalna infrastruktura izhaja iz 

dejstva, da je bilo stanje dobro že leta 2013 in opaznega napredka ni bilo pričakovati. Po 

drugi strani pa kazalnika kolesarska infrastruktura ter iniciative za električna vozila šele 

po letošnjem letu, torej v 2020, nakazujeta celovitejše pozitivne spremembe, zato sta bila 

v letu 2018 prikazana kot le delno uspešna v primerjavi z letom 2013. Vrednotenje 
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zelenih površin v mestu izhaja iz posredne ocene, saj je evidenca za občine v pripravi na 

Ministrstvu za okolje in prostor; 

 steber gospodarske trajnostnosti: Profit izkazuje 1-%  izboljšanje, pri čemer napredek 

izkazujeta predvsem kazalnika turizem in dohodek transportnih dejavnosti, kot največja 

slabost pa neuvrščenost mariborske fakultete s področja tehnologije in inženiringa na 

seznam najboljših na svetu po QS World University Rankings, kar sicer ne bi smelo biti 

edino merilo uspešnosti mesta v izobraževalno-raziskovalni dejavnosti v povezavi z 

gospodarstvom.  

Model torej omogoča ugotavljanje in prikaz izboljšanja na ključnih področjih trajnostnega 

urbanega razvoja, glede na potrebe prebivalcev mesta. Tako je smiselno, da je poudarek 

predvsem na družbeni dimenziji trajnostnosti mesta, saj gre za naseljeni urbani prostor, 

katerega delovanje pa mora biti usklajeno z okoljsko nosilnostjo in se opirati na vzdržen 

gospodarski razvoj oziroma njegov inovacijski potencial. Ob tem je treba razumeti, da šele 

družbeno naravnana trajnostnost urbanih procesov v mestu prebivalcem omogoča boljše 

življenje, nujno pa je tudi višanje okoljske in gospodarske trajnostnosti. Samo gospodarska 

korist (profit, ustvarjen dohodek na zaposlenega) ne more biti pokazatelj urbane trajnostnosti. 

Prav nasprotno pojasnjuje kazalnik razmerja delo-prosti čas, da je v okviru trajnostnosti z 

vidika ljudi bolj pomembna neekonomska blaginja. Tako manj delovnih (a kakovostno 

opravljenih) ur omogoča več prostega časa, kar z družbenega vidika pomeni tudi višjo 

kakovost življenja. Pri vrednotenju urbane trajnostnosti mesta preko vseh kazalnikov v 

modelu je ključna osredotočenost na prepoznavanje napredka v kakovosti življenja mestnih 

prebivalcev.  

5.5 Rezultati in diskusija 

Vpeljevanje konceptov trajnostnega urbanega razvoja v procese delovanja Mestne občine 

Maribor predstavlja pomembno vodilo pri prehodu mesta v kakovostnejše, sodobnejše, 

vzdržno in prebivalcem prijazno urbano območje. Namen empiričnega dela naloge je bil 

preko analize Trajnostne urbane strategije Mestne občine Maribor oziroma realizacije njenih 

ciljev, ki operativno pokrivajo približno 28 % območja Mestne občine Maribor, na katerem 

prebiva okoli 85 % občanov, uporabe modela za vrednotenje treh dimenzij trajnostnega 

urbanega napredka med letoma 2013 in 2018 ter preko mnenj ključnih deležnikov o napredku 

na njihovih področjih delovanja in o trajnostnem urbanem razvoju Maribora, preveriti 

uspešnost izvajanja zastavljenih usmeritev in doseženo raven trajnostnega urbanega razvoja. 

Med raziskavo se v navezavi na trajnostno urbano strategijo opredeljujemo glede izvedenih 

ukrepov le na delu območja Mestne občine Maribor, ki zajema 10 od 11 mestnih četrti in 

nobene od 6 krajevnih skupnosti (MOM 2015b), v modelu pa smo za vrednotenje urbane 

trajnostnosti mesta uporabili podatke za celotno območje občine, nekatere pa veljavne tudi za 

celotno državo. V intervjujih so se sogovorniki opredeljevali do vprašanj o stanju trajnostnega 
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razvoja v "mestu Maribor". Kljub razlikovanju med tremi različnimi obsegi Maribora, 

zajetimi v raziskavi, je bil skupen cilj ocenjevanje napredka na področjih urbane trajnosti. 

Ugotovitve iz analize pisnih virov, analize intervjujev ter uporabe modela pojasnjujejo 

različne vidike urbane trajnostnosti mesta Maribor. Vrednotenje 34 ukrepov TUS MOM 

2014−2020 predstavlja stanje sistemskega okvira, kot si ga je zamislilo vodstvo mesta. S 

trajnostno urbano strategijo (MOM 2015b) je Maribor pridobil možnost črpanja evropskih 

sredstev za uresničevanje trajnostnega urbanega razvoja. Operativno obdobje izvajanja 

strategije se bo zaradi časovno zamaknjenih finančnih razpisov podaljšalo za leto ali dve, zato 

zdajšnja evalvacija v nalogi predstavlja prikaz vmesnega stanja. Izmed 5 zastavljenih 

področnih sklopov, je bil po naši presoji najslabše ocenjen sklop PrizeMljeni Maribor, ki 

predstavlja okoljsko dimenzijo trajnostnega razvoja mesta. Z rezultati modela za vrednotenje 

urbane trajnosti smo na področjih gospodarstva, družbe in okolja želeli prikazati spremembo 

stanja med letoma 2013 in 2018 oziroma oceniti trajnostni napredek v Mestni občini Maribor, 

h kateremu naj bi veliko prispevalo tudi uresničevanje ciljev trajnostne urbane strategije. 

Uporabljeni kazalniki v modelu opisujejo urbano trajnost z vidika potreb in koristi 

prebivalcev mesta, zato je poudarek na družbeni komponenti trajnostnega urbanega razvoja. 

Veseli nas, da so prav kazalniki družbene trajnosti dali najboljši rezultat, slabšega kazalniki 

gospodarske, najslabše pa je bil ocenjen okoljski steber trajnostnega urbanega napredka. Pri 

tem moramo poudariti, da noben okoljski kazalnik ne izkazuje drastičnega poslabšanja med 

primerjanima letoma. Ocenjevanje napredka na področju okolja je bilo težavno, ker na ravni 

občin še ni vzpostavljen celovit sistem za spremljanje podatkov o rabi obnovljivih virov 

energije ter izpustih toplogrednih plinov, podobno velja za evidenco zelenih površin občin, ki 

je v pripravi na Ministrstvu za okolje in prostor. V začetni fazi je recimo tudi testiranje 

tehnologije za logistično optimizacijo odvoza odpadkov in prenova javne razsvetljave, ki bo 

energetsko učinkovitejša, kar nakazuje na celovitejši pristop k spremljanju stanja oziroma 

reševanju izzivov okoljske dimenzije trajnostnosti v mestu. Rezultati analize intervjujev 

predstavljajo kontrast rezultatom analize realizacije ukrepov TUS MOM in podatkom iz 

kvantificiranega modela oziroma uporabi kazalnikov za vrednotenje urbane trajnosti. Razlika 

se je pokazala v tem, da so naši sogovorniki izpostavili vlogo prebivalcev, pomen njihove 

ozaveščenosti in nam pojasnili procese in stanje v mestu, kot ga zaznavajo ljudje na ključnih 

položajih in delovnih področjih, ki soustvarjajo urbano trajnostnost v Mariboru. Ugotovili 

smo celovito razumevanje koncepta trajnostnega razvoja pri naših sogovornikih in zavedanje, 

da bo za uresničevanje njihove vizije potreben čas. Kot ključen problem mesta so izpostavili 

pomanjkanje oziroma neobstoj "rdeče niti" razvoja Mestne občine Maribor ter njegov zastoj 

oziroma počasno prilagajanje postindustrijskim razmeram. Izpostavljeno je bilo tudi neskladje 

kratkoročnosti oziroma časovne omejenosti vodstva (mandatno obdobje) kot ključnega za 

usmerjanje urbanega razvoja ter potrebe po dolgoročni in politično neodvisni skupni viziji 

trajnostno usmerjenega mesta za vse deležnike v Mariboru. Čeprav sta analiza ukrepov TUS 

MOM in ovrednotenje kazalnikov v modelu kot najslabše zastopano dimenzijo trajnostnega 

razvoja opredelila okolje, smo z analizo intervjujev ugotovili, da v Mestni občini Maribor v 
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zadnjem času najmanj vlagamo v družbeno komponento trajnostnega urbanega razvoja. 

Deležniki se zavedajo, da delovanje v skladu z okoljsko nosilnostjo posledično pomeni 

prizadevanje za višanje bivalne kakovosti ob zmanjševanju porabe virov in obremenitev 

okolja. K večji kakovosti bivalnega okolja bo prispevala ureditev Dravske promenade na obeh 

straneh reke s pripadajočimi sekundarnimi programi, ki v analizi ukrepov TUS MOM ni bila 

upoštevana kot realizacija ukrepa 28, saj se izvršilna faza projekta predvideva za leto 2021. 

Na področju trajnostne mobilnosti smo v evalvaciji modela podali oceno delnega napredka do 

leta 2018 na področju kolesarske infrastrukture ter iniciativ za električna vozila, saj se je šele 

v letu 2020 pričelo z oblikovanjem celovitih sistemskih okvirov trajnostne mobilnosti. To 

močno podpirajo tudi sogovorniki, ki središče mesta vidijo kot nedostopno za avtomobile, z 

urejenim in okolju prijaznim javnim potniškim prometom, dostopnimi kolesarskimi stezami 

in peš conami. Neizveden ukrep iz TUS MOM do sredine leta 2020, ki bi lahko najbolje 

vplival na procese trajnostnega urbanega razvoja, pa vidimo ukrep 21 iz področnega sklopa 

Mestni Maribor, ki je predvideval celostno prenovo urbanega prostora s pomočjo odprtih 

pisarn. Odprte pisarne bi predstavljale točke povezovanja in dvosmerne komunikacije med 

vodstvom mesta in občani, s čimer bi bil trajnostni urbani razvoj Maribora bolj vključujoč. 

Možnost vključevanja vseh deležnikov v soustvarjanje mesta zagotavlja več naklonjenosti 

spremembam, več povezanosti v mestu, lažje uresničevanje projektov in krepitev identitete 

mesta. 

Mnenja sogovornikov torej dajejo vpogled v živost strukture urbanega območja, ki ga je 

zasnova TUS MOM preko izvedbenih projektov želela oblikovati v skladu s prepoznanimi 

potenciali oziroma razvojnimi možnostmi Mestne občine Maribor ter potrjujejo napredek, ki 

smo ga ugotavljali z modelom, osredotočenim na potrebe prebivalcev mesta. Deležniki se 

zavedajo pomembnosti povezovanja med različnimi področji delovanja in so pripravljeni nanj 

(kjer se to že ne dogaja), zato bo po našem mnenju prehod v vključujočo družbo odprtega 

dialoga oziroma participativno družbo ob primerni sistemski spodbudi toliko uspešnejši. 

Priprava trajnostne urbane strategije torej pomaga prepoznati potenciale urbanega območja in 

z ukrepi uresničuje cilje ter vizijo kakovostnega mesta za ljudi. Menimo, da je ob tem 

pomembno imeti sistem nadzora oziroma rednega spremljanja napredka in v ta namen bi 

lahko uporabili tudi model za vrednotenje urbane trajnostnosti mest, ki smo ga prilagodili in 

preverili v naši raziskavi. Če povzamemo, ključni sistemski premiki za udejanjanje celovitega 

trajnostnega urbanega razvoja so se večinoma že zgodili in s tem težji del prehoda, zato 

predvidevamo, da bo uresničevanje projektov trajnostnosti v prihodnje toliko lažje, bolj 

pregledno in učinkoviteje izvedeno. Zavedanje osrednjih deležnikov, da Mestna občina 

Maribor potrebuje prehod v trajnejše naravnano mesto ter ozaveščanje družbe, spodbujanje k 

aktivni participaciji preko raznolikih mehanizmov so najpomembnejši elementi za nadaljnji 

prehod in uresničevanje trajnostnega urbanega razvoja ter za doseganje družbene blaginje v 

kakovostnem in vključujočem okolju. Maribor iMa priložnost, drži. A vsi intervjuvani 

deležniki se strinjajo, da mesto še nima jasno izoblikovane osrednje usmeritve. Smo 

vinorodno, gurmansko, športno, univerzitetno mesto? Potrebujemo nekaj, s čimer se bodo 
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poistovetili vsi prebivalci mesta in bomo širše prepoznavni ter s tem pritegnili tudi 

obiskovalce. Najbolj ključen vir mesta so ljudje. Treba je vzpostaviti tudi več zelenih 

delovnih mest – v smislu nadgradnje že obstoječih ali zamenjave zaradi novih potreb in glede 

na kompetence zaposlenih. Obenem je treba poudariti tudi, da je družbena odgovornost orodje 

trajnostnega razvoja, ki je še vedno premalo ovrednotena in upoštevana. Če je mesto svet v 

malem, se moramo bolje naučiti medsebojno povezovati, se zavedati prepletenosti in vlaganja 

v lokalno. Pomeni, da šele s participativno prenovo urbanega prostora lahko dosegamo 

dolgoročne trajnostne rezultate v mestu. Da je to mogoče, je predhodno treba uvesti celovito 

sistemsko prenovo delovanja mesta, vzpostaviti nadzorno telo in natančno opredeliti 

kazalnike spremljanja napredka na posameznih področjih delovanja. Želeli bi si, da vsi 

uporabniki mesta (občani, dnevni migranti, obiskovalci in gostje) razumejo prednosti kot tudi 

dolžnosti do mesta, s čimer ustvarjamo potrebno ravnovesje.  
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6 PRIPOROČILA MANAGEMENTU 

Na podlagi analize obstoječih strateških dokumentov in razvojnih ciljev TUS MOM, 

rezultatov izbranega modela vrednotenja trajnostnosti mest ter analize intervjujev ključnih 

deležnikov v Mestni občini Maribor smo pripravili predloge managerskih sprememb pri 

uresničevanju trajnostnih razvojnih prioritet v občini Maribor. V splošnem se je treba 

zavedati, da lahko šele vpeljava učinkovitega, celovitega ter medsebojno povezanega 

sistemskega pristopa upravljanja mesta v sodelovanju s preostalimi deležniki zares 

dolgoročno usmeri urbani razvoj mesta v bolj trajnostno zastavljenega. Paradigma 

trajnostnega razvoja temelji na predpostavki, da je edina stalnica sprememba. Odporno 

družbo prihodnosti, ki upošteva okoljsko nosilnost ter ustvarja nove gospodarske priložnosti 

pa težko gradimo zaradi nefleksibilnosti, neodzivnosti oziroma togosti trenutnega javnega 

sektorja (ne le na občinski ravni, ampak tudi državni) in prenizke stopnje povezovanja 

lokalnih deležnikov v večdeležniške forume za samovzdržne skupnosti, s čimer se dodatno 

kaže izguba potenciala pri vpeljevanju koncepta trajnostnosti. Družbena odgovornost ljudi se 

prične z osebno odgovornostjo posameznika, pri čemer je občane mesta treba aktivneje 

pritegniti v soustvarjanje urbane trajnostnosti, tudi s kontinuiteto dialoga z vodstvom mesta 

pri soodločanju o pomembnih premikih. S tem se ustvarja dodana vrednost lokalne skupnosti. 

Po analizi strateških razvojnih dokumentov za Maribor in primerjavi s trajnostno naravnanimi 

evropskimi mesti, predstavljenimi v podpoglavju 2.3, ki izstopajo po uspešnosti vpeljevanja 

politik trajnostnega urbanega razvoja že dlje časa, smo pripravili predloge izboljšav v Mestni 

občini Maribor.  

Udejanjanje ukrepa 21 iz TUS MOM (MOM 2015b), ustanovitev Odprte pisarne za urbano 

prenovo, bi poudarila dialog vodstva mesta in občanov in bi bila zelo izjemno pridobitev 

mesta, saj bi izboljšala napredek družbene komponente trajnostnega urbanega razvoja. »Le-ta 

se prične z odprtim sodelovanjem, drugače ne gre. Če ne dobiš informacije, ne moreš vedeti. 

Tu je sinergijski proces, kjer se je potrebno veliko poslušati in pogovarjati« (Kos 2020). Kot 

alternativa ukrepu za učinkovito dvosmerno komunikacijo bi bila smiselna vpeljava 

četrtletnih javnih obravnav in razgrnitev, tudi po mestnih četrtih, lokalnih skupnostih in 

soseskah o aktualnem delovanju vodstva, upravljanja mesta ter poenotenem informiranju o 

pomembnih ter vsakodnevnih dogodkih na ravni občine, zbranih na enem mestu po 

posameznih področjih, kar bi spodbujalo grajenje skupne zavesti oziroma identitete mesta. S 

spodbujanjem širitve partnerske mreže Smart City Maribor (2020), z dodajanjem tako javnih 

kot zasebnih (tudi manjših) deležnikov, bi krepili strokovno podlago za prenos znanja o 

trajnostnem urbanem razvoju v delovanje mesta ter olajšali kandidiranje na razpisih za 

finančne spodbude in pri koriščenju evropskih sofinanciranj na projektih trajnostne urbane 

prenove mesta. »Družba, okolje in gospodarstvo morajo najti skupni jezik za ustvarjanje 

celovitih rešitev, ker smo v soodvisnem položaju« (Urbančič Windisch 2020). Ob tem bi 

zamenjava delovnih mest v javnem sektorju med področnimi službami (promet, okolje ...) za 

en dan (ang. job shadowing) spodbujala medsektorsko povezovanje, priti bi moralo tudi do 
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odpiranja novih zelenih delovnih mest in delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, 

predvsem na področju krožnega gospodarstva, kar bi vodilo do lokalno stabilnejšega 

gospodarskega ekosistema in razvoja novih priložnosti.  

»Ne smemo iskat vzrokov za težave drugje, vzrokov za zaostanke v odnosu do Ljubljane ali 

drugih mest, ampak pogledati, kaj lahko naredimo in kako lahko sebe predstavimo kot neko 

diverzificirano prednost pred drugimi. Kaj so tiste naravne značilnosti, danosti, ki jih lahko 

izpostavimo, zaradi katerih se ljudje tu dobro počutimo. Vidimo, da bistvu kakovost življenja 

tukaj niti ni tako slaba v primerjavi s kakšnim drugim mestom v Sloveniji in tujini. Vprašanje 

pa je, kaj je naš gospodarski potencial za razvoj – predvsem, kaj smo naredili za 

opismenjevanje mladih o podjetnosti« (Hrast 2020). Z oblikovanjem občinskega sklada za 

kreditiranje mladih v obliki mikrokreditov, bi hkrati naslovili reševanje stanovanjske 

problematike, bodisi za lažji najem ali nakup stanovanja ter brezposelnosti mladih na 

območju. Dodatno spodbujanje podjetnosti mladih že v nižjih ravneh izobraževanja bi se 

kazalo v višji stopnji samozaposlenosti, razvijanju novih idej in inovacij znotraj lokalnega 

okolja. Oživljanje in nadgrajevanje kulturnih potencialov mesta, ki bi prav tako pozitivno 

vplivalo na razvoj družbenega življenja, kar bi dosegli s sodelovanjem z lokalnimi umetniki in 

s spodbujanjem urbane umetnosti na javnih krajih. Bolj inovativne oblike pristopa k 

oživljanju območja bi lahko tudi denarno nadgradili – grafiti in poslikave, uporabne 

instalacije, kot so foto okvirji, klopi z zgodbami, namreč doprinesejo tudi k turistični 

privlačnosti mesta. Povezovanje deležnikov in celovito oblikovanje trajnostne ponudbe 

storitvenih dejavnosti v mestu ter trajnostne strategije kulturnih in športnih prireditev ter 

javnih dogodkov za področje turizma, tudi koncepta zero waste prireditev, bi odprlo 

priložnost za posredno ozaveščanje občanov o pomenu trajnosti v vsakodnevnem življenju. 

Primera uveljavljene dobre prakse pri vključevanju v vsakodnevno življenje lokalne skupnosti 

so prizadevanja javnega podjetja Mariborski vodovod (2020a, 2020b), ki ima več kot 30 

različnih nagrad, priznanj in certifikatov ter družbe Aquasystems (2020) kot upravitelja 

Centralne čistilne naprave Maribor, ki v mestu sodeluje tudi z organizacijo športnih prireditev 

z družbeno odgovorno noto.  

Z oblikovanjem in pilotnim vpeljevanjem tako imenovanih živih laboratorijev (ang. urban 

living labs, von Wirth in drugi 2018) lahko preko različnih področij raziskovanja za izvajanje 

in vrednotenje inovativnih projektov trajnosti in urbane regeneracije na dejanskem območju 

ustvarimo ali preverimo ideje, ki jih je možno nato uspešno aplicirati na celotno mesto. 

Takšno poslanstvo že nosi Center za pametna mesta in skupnosti Univerze v Mariboru z 

vpeljevanjem pilotnih tehnoloških rešitev v svoji okolici. Pomembno vlogo ima tudi Inštitut 

Wcycle Maribor (Wcycle 2020) za krožno gospodarstvo, ki trenutno deluje na področju 

trajnostnega gradbeništva ter samooskrbe na območju. Za povezan razvoj družbenih 

potencialov, oblikovanja kulturne ponudbe in skupnih podjetniških zgodb za grajenje celovite 

blagovne znamke mesta bi lahko v povezavi z oblikovanjem možnosti razvoja in ponovne 

uporabe degradiranih območij ustvarili še kakšen živi laboratorij. »Mesto mora že vnaprej 
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dati signal, kaj si želi« (Keuc 2020). Z večanjem raznovrstnosti rabe zemljišč, predvsem 

mešane rabe na degradiranih območjih, spreminjanjem namembnosti opuščenih industrijskih 

območij v stanovanjske soseske ali tako imenovane co-working prostore bi lažje dosegali 

kompaktnost mesta, tudi oživljanje starega mestnega jedra. Z dodatno digitalizacijo javnih 

storitev v mestu, kot so možnosti spletnega plačevanja vozovnic JPP, občinskih storitev, 

oblikovanje digitalne tržnice, pa bi dokončno posodobili Maribor na raven večjih, razvitejših 

in pametnih evropskih mest. »Napredek je dosežen na vseh področjih, čeprav morda ne 

takšen, kot bi si želeli, kar je povezano z znanjem, financami, koriščenjem možnosti črpanja 

sredstev ...« (Slana 2020).  
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7 ZAKLJUČEK 

Trajnostni razvoj se nikoli ne zaključi, ni končen cilj, temveč pot. In pot z najmanj 

škodljivimi učinki je najbolj trajnostna. Tako bi morala biti ključna vizija vsakega mesta, ki je 

pravzaprav svet v malem, ustvarjanje odzivne skupnosti, ki lahko mesto spreminja glede na 

dejanske potrebe družbe v prihodnosti in okoljske dejavnike v njem. Plut, Špes in Rebernik 

(2006) razlagajo, da so trajnostna mesta tista, ki zagotavljajo trajnost urbanih sprememb, 

obenem pa se zavedajo oziroma so usklajena s splošnimi načeli trajnostnega razvoja in 

globalne okoljske zmogljivosti. Kakovost življenja v mestu Maribor je po mnenju ključnih 

deležnikov dobra, kar je z najbolje ocenjenim sklopom družbene trajnosti potrdil tudi model 

vrednotenja urbane trajnostnosti mest.  

Zastavljeni raziskovalni cilji v nalogi so bili doseženi in dobili smo odgovore na raziskovalna 

vprašanja. (1) Preverili smo, kateri so ključni (že doseženi) cilji in pogoji pri udejanjanju 

oziroma uresničevanju prehoda Mestne občine Maribor v trajnostno usmerjeno mesto do leta 

2020. Ugotovili smo dobro oblikovanje razvojnih dokumentov na pomembnih področjih do 

leta 2020, kot so mobilnost, kultura, energetika idr., s čimer je postavljen sistemski okvir za 

uresničevanje prehoda mesta v bolj trajnostno naravnano. Najpomembnejši dokument za 

celovit trajnostni urbani razvoj mesta predstavlja Trajnostna urbana strategija Mestne občine 

Maribor 2014−2020 (MOM 2015b). Ker še niso izdelana poročila o realizaciji ukrepov TUS 

MOM, smo rezultate ukrepov za uresničevanje ciljev trajnostne urbane strategije razvoja 

ovrednotili z lastno zastavljeno evalvacijo o doseganju ukrepov. (2) Ugotovili smo, da je 

skladnost razvojnih prioritet v strateških dokumentih Mestne občine Maribor z regionalnimi, 

nacionalnimi in evropskimi smernicami s področja urbane trajnostnosti zadovoljiva, kar 

omogoča prijavljanje na razpise za finančne spodbude pri uresničevanju trajnostnega 

urbanega razvoja v mestu ter možnosti lažjega prenosa obstoječih dobrih praks od drugje. (3) 

Za intervjuje smo izbrali ključne deležnike za uresničevanje trajnostnega razvoja v Mestni 

občini Maribor in na podlagi njihove vloge oziroma delovnega področja, ocene pomena 

trajnostne urbane strategije razvoja Maribora ter uspešnosti mesta pri uresničevanju vizije 

trajnostnosti, ugotovili, kako se koncepti trajnostnega urbanega razvoja prepoznani in 

udejanjeni v praksi. Izpostavljena je bila pomembnost dolgoročnega vlaganja v razvoj 

družbene komponente mesta, kjer je za prehod mesta v trajnejše naravnano pomembna 

predvsem odprta komunikacija med vodstvom mesta in občani. (4) Izbrali in preuredili smo 

model vrednotenja urbane trajnostnosti, Indeks trajnostnosti mest (ang. Sustainable Cities 

Index), ki se je izkazal za primernega pri analizi napredka v trajnostnem razvoju Mestne 

občine Maribor na področjih družbe, okolja in gospodarstva. Ocena trajnosti mesta z njegovo 

uporabo je pokazala, podobno kot evalvacija ukrepov TUS MOM, da je najslabši razvoj 

okoljske dimenzije trajnosti. Zaradi lokalnih posebnosti mesta Maribor in razlik v primerjavi 

z velikimi globalnimi mesti smo na podlagi analize virov pripravili predloge za dodelavo 

kazalnikov v modelu za vrednotenje trajnostnosti mest. Kot primer, pri kazalniku kriminal, ki 

ga v izbranem modelu vrednotenja definira število ubojev na 100.000 prebivalcev, bi lahko 
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vrednotenje nadgradili s podatki o vandalizmu, nasilju v družini ali s podatkom o številu 

oškodovanih ljudi. Med izpolnjevanjem modela so se nam izoblikovali predlogi za kazalnike, 

ki bi jih lahko uporabili kot dodatne pokazatelje stopnje trajnostnosti mest: 

 območje pozidave (»urbani del mesta«) oziroma delež uporabne površine stavb glede na 

skupno površino pozidave; 

 zadolženost mesta; 

 obstoj oziroma izvajanje participativnega proračuna na območju; 

 delež (neuporabljenih) degradiranih površin v mestu; 

 obstoj holdinga ali druge oblike povezovanja javnih služb; 

 samoocena splošnega zadovoljstva prebivalcev z življenjem na območju; 

 število prejemnikov denarne socialne pomoči v občini; 

 povprečna razdalja do zelenih površin za rekreacijo ter izobraževalnih ustanov; 

 delež lokalno pridelane hrane oziroma prodaje na lokalni tržnici, % rastlinjakov in 

urbanih vrtičkov – torej kazalnik stopnje samooskrbe; 

 zelene površine v mestu, razdeljene na % vseh zelenih površin na območju občine in % 

zelenih površin znotraj stavbnih zemljišč (torej ozelenjene strehe, zelene površine pred 

večstanovanjskimi objekti ...); 

 delež okoljskih davkov glede na finančno stanje občine; 

 energetska neodvisnost mesta. 

Veliko aktualnih informacij o družbenem profilu slovenskih mest, ki bi jih lahko vključili v 

pripravo celovitih trajnostnih urbanih strategij, predvsem s stališča subjektivnih zaznav 

prebivalcev, bi lahko pridobili iz serije raziskav Slovensko javno mnenje. Podatki, kot so 

zaupanje v politične institucije, odnos do priseljencev, odnosi med generacijami, odnos do 

podnebnih sprememb, pomembno vplivajo na oblikovanje identitete mest in urbani razvoj ter 

omogočajo lažje oblikovanje ukrepov glede na potrebe občanov in druge možnosti. Pri 

dopolnjevanju modela za vrednotenje urbane trajnosti mest pa bi si lahko pomagali tudi s 

koeficientom razvitosti slovenskih občin Ministrstva za finance, ki je sicer pripravljen za 

financiranje občin in se računa na podlagi kazalnikov razvitosti občine (bruto dodana vrednost 

gospodarskih družb na zaposlenega, osnova za dohodnino na prebivalca občine, število 

delovnih mest na število aktivnega prebivalstva), kazalnikov ogroženosti občine (indeks 

staranja prebivalstva občine, stopnja registrirane brezposelnosti, stopnja delovne aktivnosti na 

območju občine) ter kazalnikov razvojnih možnosti (oskrbljenost z dobrinami in storitvami 

javnih komunalnih služb ter opremljenost občine s kulturno infrastrukturo, delež območij 

Natura 2000 v občini ter kazalnik poseljenosti občine).  

Z metodološkega vidika ni bilo težav pri pridobivanju ali analizi podatkov. Osrednja zaznana 

pomanjkljivost je neobstoj lokalnih sistemov nadzora nad skupnimi kazalniki urbane trajnosti 

na nižjih administrativnih ravneh, kot so raba obnovljivih virov energije in izpusti ogljikovega 

dioksida, spremljanje prometa, ki bi omogočili lažje oblikovanje učinkovitih akcijskih načrtov 
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in trajnostnih ukrepov v mestu. Predvsem z digitalizacijo procesov v celotni javni upravi bi 

povečali celovitost in dostopnost podatkov za lokalno samoupravo, pri čemer je pomembno 

poudariti, da morajo vsi podatki oziroma kazalniki o stanju urbane trajnostnosti na področju 

družbe, okolja in gospodarskega razvoja (p)ostati javno dobro. Ugotovili smo, da je predvsem 

kvantificiranje družbenih kazalnikov pri spremljanju mehkih vsebin v mestu lahko precej 

zahtevna naloga, če želimo prepoznati stopnjo aktivnega udejstvovanja občanov v mestu, ki 

so ključ do trajnostne družbe. Mnenja ključnih deležnikov na področju trajnostnega urbanega 

razvoja mesta, pridobljena z intervjuji, so pokazala, da napredka mesta ni mogoče ovrednotiti 

le s kazalniki, saj ne predstavljajo celotnega odraza ljudi, ki soustvarjajo dotično mesto in da 

je pri vpeljevanju trajnostnosti pomembna predvsem pravilna obravnava družbene 

komponente. Ob uporabi različnih metod zbiranja podatkov za področje trajnostnega razvoja 

mesta smo tako zajeli oba vidika – vidno, oprijemljivo komponento razvoja mesta ter tisto 

drugo, občutek, klimo mesta kot živega, raznolikega organizma pri odzivanju na spremembe. 

Na osnovi predhodnih ugotovitev smo zasnovali tudi predloge za pospešeno udejanjanje 

trajnostnega urbanega razvoja. 

Maribor je mesto, ki se trenutno razvija na več ravneh. Z ukrepi trajnostne urbane strategije se 

že zagotavlja želena atraktivnost mesta, obenem pa je kot nesporno središče zaradi svoje lege, 

velikosti in funkcije postavljen tudi v vlogo regijskega središča. Slednje postavlja v okvir 

vprašanje netrajnostnega širjenja mesta v okolico, na kmetijska območja, območja pitne vode, 

kljub pozitivnim učinkom na gospodarskem področju. Ostaja torej dilema, kaj v smislu 

trajnostnega razvoja vzdržujemo (ang. sustained) in kaj razvijamo (ang. developed) v 

prihodnje. Menimo, da je treba vzdrževati dobro stanje okolja, saj nam predstavlja temeljni 

pogoj razvoja, razvijati pa je treba celovito družbeno odgovornost, tako v gospodarski sferi 

kot tudi preko človeških virov. Obenem je potrebno zavedanje, da smo ob pravi spodbudi in 

vključenosti lahko nosilci razvoja vsi posamezniki. Nadalje bi bilo smiselno raziskati, kako 

učinkovite so platforme oziroma portali za oddajo pobud občanov, kot je storitev Izboljšajmo 

Maribor, participativni proračun Čuj, sodeluj ter učinkovitost samoorganiziranih četrtnih in 

krajevnih skupnosti Maribora, Iniciative Mestni zbor. Naslednji izzivi v prihodnosti bi bili, 

kako prebivalci trajnostno zasnovanega mesta Maribor "prakticirajo" koncept okoljske etike v 

primerjavi s podobnimi evropskimi mesti, ki prehoda v trajnost še niso povsem osvojila. Po 

izvedenih razvojnih ukrepih in zaključku trajnostne urbane strategije v Mariboru bi bilo 

smiselno preveriti stopnjo zadovoljstva občanov z življenjem pred in po tem. Smiselna bi bila 

še raziskava, koliko bolj so klasična mesta v primerjavi s trajnostno upravljanimi mesti (tudi z 

uporabo tehnologije) dovzetnejša za dolgoročne posledice podnebnih sprememb in zakaj.  

 

  



76 

LITERATURA 

AKOS. 2020. Geoportal: Analiza po minimalni zmogljivosti (Mbit/s) za Maribor 2019. 

Https://gis.akos-rs.si/HomePublic/OPTPogledResult/slo (prevzeti podatki, 27. 05. 2020). 

Aquasystems. 2020. Zdravo jutri. Http://aquasystems.si/sl-si/ZDRAVO-JUTRI/ZDRAVO-

JUTRI (7. 9. 2020). 

Anita Hrast. 2020. Intervju za raziskavo Odnos in vloga ključnih deležnikov pri prehodu 

Maribora v trajnostno mesto, 1. julij. 

Arcadis. 2018. Citizen Centric Cities - The Sustainable Cities Index 2018. 

Https://www.arcadis.com/media/1/D/5/%7B1D5AE7E2-A348-4B6E-B1D7-

6D94FA7D7567%7DSustainable_Cities_Index_2018_Arcadis.pdf (20. 3. 2020). 

ARSO. 2013. Kakovost zraka v Sloveniji v letu 2013. 

Https://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/poro%C4%8Dila%20in%20publikacije/

porocilo_2013.pdf (27. 5. 2020). 

ARSO. 2019a. Povprečna mesečna raven delcev PM2.5 v letu 2019. 

Https://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/podatki/PM2.5_dec19_slo.pdf 

(27. 5. 2020). 

ARSO. 2019b. Povprečna mesečna raven delcev PM10 v letu 2019. 

Https://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/podatki/PM10_dec19_slo.pdf 

(27. 5. 2020). 

ARSO. 2020. Ocena stanja vodotokov v letu 2019 − kemijski parametri. 

Https://www.arso.gov.si/vode/reke/publikacije%20in%20poro%c4%8dila/Ocena%20stan

ja%20vodotokov%20v%20letu%202019%20-%20kemijski%20parametri_23apr2020.pdf 

(4. 6. 2020). 

Bole, David. 2005. Vloga mest v razvojnih dokumentih Slovenije. IB revija 39 (4): 16−25. 

Bonaccini, Stefano. 2018. Foreword in Sustainable Development Goals - How Europe's 

towns and regions are taking lead. Brussels: Platforma & the Council of European 

Municipalities and Regions. Https://issuu.com/platforma4dev/docs/platforma-

cemr_sdg_localisation_en- (24. 4. 2020). 

Boris Keuc. 2020. Intervju za raziskavo Odnos in vloga ključnih deležnikov pri prehodu 

Maribora v trajnostno mesto, 9. julij. 

Breznik, Rok. 2018. Destinacija Maribor - Pohorje vse bolj privlačna za turiste. 

Https://mbreport.si/turizem/destinacija-maribor-pohorje-vse-bolj-privlacna-za-turiste/ 

(25. 5. 2020). 

Bučar, Maja, Barbara Brečko, France Križanič in Andreja Črnak Meglič. 2019. Vrednotenje 

upoštevanja načela trajnostnega razvoja pri izvajanju OP EKP 2014-2020. 

Https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/studije-in-vrednotenja/vrednotenje-upostevanja-

nacela-trajnostnega-razvoja-pri-izvajanju-op-2014-2020-1.pdf (9. 3. 2020). 

Charter of European Cities & Towns Towards Sustainability (Aalborška listina). 1994. 

Https://sustainablecities.eu/fileadmin/repository/Aalborg_Charter/Aalborg_Charter_Engli

sh.pdf (4. 5. 2020). 

Conti, Diego de Melo, Arnoldo Jose de Hoyas Guevara, Harald Heinrichs, Luciano Ferreira 

Silva, Christiano Capellani Quaresma in Thiago de Souza Bete. 2019. Collaborative 

governance towards cities sustainability transition. 

https://www.arcadis.com/media/1/D/5/%7B1D5AE7E2-A348-4B6E-B1D7-6D94FA7D7567%7DSustainable_Cities_Index_2018_Arcadis.pdf
https://www.arcadis.com/media/1/D/5/%7B1D5AE7E2-A348-4B6E-B1D7-6D94FA7D7567%7DSustainable_Cities_Index_2018_Arcadis.pdf
https://www.arso.gov.si/vode/reke/publikacije%20in%20poro%c4%8dila/Ocena%20stanja%20vodotokov%20v%20letu%202019%20-%20kemijski%20parametri_23apr2020.pdf
https://www.arso.gov.si/vode/reke/publikacije%20in%20poro%c4%8dila/Ocena%20stanja%20vodotokov%20v%20letu%202019%20-%20kemijski%20parametri_23apr2020.pdf
https://issuu.com/platforma4dev/docs/platforma-cemr_sdg_localisation_en-
https://issuu.com/platforma4dev/docs/platforma-cemr_sdg_localisation_en-
https://mbreport.si/turizem/destinacija-maribor-pohorje-vse-bolj-privlacna-za-turiste/
https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/studije-in-vrednotenja/vrednotenje-upostevanja-nacela-trajnostnega-razvoja-pri-izvajanju-op-2014-2020-1.pdf
https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/studije-in-vrednotenja/vrednotenje-upostevanja-nacela-trajnostnega-razvoja-pri-izvajanju-op-2014-2020-1.pdf
https://sustainablecities.eu/fileadmin/repository/Aalborg_Charter/Aalborg_Charter_English.pdf
https://sustainablecities.eu/fileadmin/repository/Aalborg_Charter/Aalborg_Charter_English.pdf


77 

Https://www.researchgate.net/publication/335470471_Collaborative_governance_toward

s_cities_sustainability_transition (16. 6. 2020). 

Cvetka Slana. 2020. Intervju za raziskavo Odnos in vloga ključnih deležnikov pri prehodu 

Maribora v trajnostno mesto, 2. julij. 

Doris Urbančič Windisch. 2020. Intervju za raziskavo Odnos in vloga ključnih deležnikov pri 

prehodu Maribora v trajnostno mesto, 15. julij. 

Drozg, Vladimir. 2006. Regijsko mesto Maribor. Revija za geografijo 1(1): 9−39. 

Duit, Andrew. 2014. State and Environment: The Comparative Study of Environmental 

Governance. Cambridge: MIT Press. 

Encyclopedia of the City. 2005. London, New York: Routledge. 

Energap. 2016. Novelacija lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Maribor. 

Https://www.energap.si/application/files/6915/7103/6561/NOVELACIJA_LEK_MOM.P

DF (9. 5. 2020). 

European Commission. 2016. The State of European Cities 2016: Cities leading the way to a 

better future. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 

European Commission. 2019. Towards a sustainable Europe by 2030, reflection paper. 

Https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/rp_sustainable_europe_30-

01_en_web.pdf (23. 4. 2020). 

European Commission. 2020. The Urban Development Network. 

Https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/network/ (22. 

10. 2020). 

Eurostat. 2020. Share of energy from renewable sources for Slovenia in 2013 and 2018. 

Https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_ind_ren&lang=en 

(27. 5. 2020). 

Evropska komisija. 2010. Evropa 2020: Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast. 

Https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_SL_ACT_part1_v1.pdf (10. 4. 2020). 

Frantzeskaki, Niki in Ania Rok. 2018. Co-producing urban sustainability transitions 

knowledge with community, policy and science. Environmental Innovation and Societal 

Transitions 29 (4): 47–51. 

Friedman, Avi. 2007. Sustainable Residential Development: Planning and Design for Green 

Neighborhoods. New York: McGraw-Hill Professional. 

FURS. 2020. E-storitve. Https://www.fu.gov.si/e_storitve/ (27. 5. 2020). 

GCB. 2020. Leipzig: Facets of a city committed to sustainability. 

Https://www.gcb.de/germany-meetings-magazine/next-stop-germany/2018/leipzig-

facets-of-a-city-committed-to-sustainability.html (10. 5. 2020). 

Gehl, Jan. 2010. Cities for People. Washington DC: Island Press. 

Giffinger, Rudolf, Christian Fertner, Hans Kramar, Robert Kalasek, Nataša Pichler-

Milovanović in Evert Meijers. 2007. Smart cities – Ranking of European medium-sized 

cities. Vienna: Centre of Regional Science.  

Global Carbon Atlas. 2020. CO2 emissions. Http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-

emissions (27. 5. 2020). 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/rp_sustainable_europe_30-01_en_web.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/rp_sustainable_europe_30-01_en_web.pdf
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_ind_ren&lang=en
https://www.gcb.de/germany-meetings-magazine/next-stop-germany/2018/leipzig-facets-of-a-city-committed-to-sustainability.html
https://www.gcb.de/germany-meetings-magazine/next-stop-germany/2018/leipzig-facets-of-a-city-committed-to-sustainability.html


78 

Global Sustainable Competitiveness Index. 2019. The Sustainable Competitiveness Report, 8
th

 

Edition. Http://solability.com/the-global-sustainable-competitiveness-index/the-index 

(9. 3. 2020). 

Gregor Reichenberg. 2020. Intervju za raziskavo Odnos in vloga ključnih deležnikov pri 

prehodu Maribora v trajnostno mesto, 15. julij. 

Haggett, Peter. 2001. Geography: A Global Synthesis. Harlow: Prentice Hall. 

Hall, Peter. 1997. Toward Sustainable, Liveable and Innovative cities for 21st century. V 

Third conference of the World Capitals: Tokyo conference October 26–28, 1993. Tokyo: 

Metropolitan Government. 

Haughton, Graham in Colin Hunter. 1994. Sustainable Cities – Regional Policy and 

Development Series 7. London: Jessica Kingsley Publishers. 

Haughton, Graham in  Christopher Kilby. 1990. Environmental Policies for Cities in 1990s. 

Michigan: OECD Group on Urban Affairs. 

Hoornweg, Daniel in Mila Freire. 2013. Building Sustainability in an Urbanizing World, a 

Partnership Report. Washington DC: World Bank – Urban Development and Resilience 

Unit. 

Huawei. 2019. Global Connectivity Index – Slovenia. 

Https://www.huawei.com/minisite/gci/en/country-profile-si.html#si2015,si2018. 

(27. 5. 2020). 

Igor Kos. 2020. Intervju za raziskavo Odnos in vloga ključnih deležnikov pri prehodu 

Maribora v trajnostno mesto, 1. julij. 

Iniciativa Mestni zbor. 2020. Vstopna stran. Http://www.imz-maribor.org/ (15. 9. 2020). 

IPOP. 2019. IPOP – Inštitut za politike prostora; Urbana prenova in urbana regeneracija. 

Https://ipop.si/urejanje-prostora/izrazje/urbana-prenova-in-urbana-regeneracija/ 

(29. 2. 2020). 

IUC. 2020. About the IUC. Https://iuc.eu/about/ (22. 10. 2020). 

Iwaniec, David M., Elizabeth M. Cook, Olga Barbosa in Nancy B. Grimm. 2019. The 

Framing of Urban Sustainability Transformations. 

Https://www.researchgate.net/publication/330583002_The_Framing_of_Urban_Sustaina

bility_Transformations (27. 6. 2020).  

Izboljšajmo Maribor. 2020. O storitvi Izboljšajmo Maribor. Https://izboljsajmo.maribor.si/o-

storitvi (1. 6. 2020). 

Kemp, David. 2004. Exploring Environmental Issues: An Integrated Approach. London-New 

York: Routledge. 

Lavrič, Miran in Andrej Naterer. 2019. Mesto neizpolnjenih pričakovanj: družbeni profil 

Maribora v začetku 21. stoletja. Maribor: Znanstvenoraziskovalni inštitut dr. Franca 

Kovačiča. 

Leipziška listina o trajnostnih evropskih mestih. 2007. 

Https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Urbani-

razvoj/510d3bd19f/leipziska_listina.pdf (22. 4. 2020). 

Lorber, Lučka. 2006. Strukturne spremembe mariborskega gospodarstva po letu 1991. Revija 

za geografijo 1(1): 63–80. 

http://solability.com/the-global-sustainable-competitiveness-index/the-index
https://ipop.si/urejanje-prostora/izrazje/urbana-prenova-in-urbana-regeneracija/
https://izboljsajmo.maribor.si/o-storitvi
https://izboljsajmo.maribor.si/o-storitvi


79 

Mackay, Jamie. 2019. Can Europe be sustainable by 2030? Only if cities lead the way. 

Https://urbact.eu/europe-sustainable-2030-cities-lead-way (23. 4. 2020). 

Mariborska razvojna agencija. 2012. Regionalni sistem inoviranja Podravja, povzetek - 

delovna verzija. Http://alumni.fs.um.si/datoteke/Priloga%205-

Regionalni%20inovacijski%20sistem.pdf (9. 5. 2020). 

Mariborski vodovod. 2020a. Certifikati in priznanja. Https://www.mb-vodovod.si/o-

podjetju/certifikati-in-priznanja/ (7. 9. 2020). 

Mariborski vodovod. 2020b. Oskrbovanje s pitno vodo za 2013 in 2018. Osebna 

korespondenca z Mariborskim vodovodom (pismo avtorici, 31. 8. 2020). 

Marprom. 2020a. Letna poročila. Http://www.marprom.si/o-podjetju/publikacije/ 

(27. 5. 2020). 

Marprom. 2020b. Webmap, o aplikaciji. 

Https://www.marprom.si/webmap/website/webmap.php (27. 5. 2020). 

Mateja Karničnik. 2020. Intervju za raziskavo Odnos in vloga ključnih deležnikov pri 

prehodu Maribora v trajnostno mesto, 9. julij. 

Mckeown, Max. 2012. The Strategy Book. Great Britain: Financial Times Publishing. 

Mestna občina Maribor (MOM). 2004. Prostorski plan Mestne občine Maribor. 

Https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=10982 (9. 5. 2020). 

Mestna občina Maribor (MOM). 2008. Občinski program varstva okolja za Maribor 2008 do 

2013. Http://okolje.maribor.si/gradiva/ (9. 5. 2020). 

Mestna občina Maribor (MOM). 2012. Strategija razvoja Maribora 2030. Interno gradivo, 

Mestna občina Maribor.  

Mestna občina Maribor (MOM). 2014. Lokalni program za kulturo mestne občine Maribor 

2015–2020. Https://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=1851 (9. 5. 2020). 

Mestna občina Maribor (MOM). 2015a. Celostna prometna strategija Mestne občine 

Maribor; Poti do privlačnega mesta in zadovoljne skupnosti. Http://sptm.si/wp-

content/uploads/2019/04/Maribor-CPS-2015.pdf (9. 5. 2020). 

Mestna občina Maribor (MOM). 2015b. Trajnostna urbana strategija Mestne občine Maribor 

2014−2020. Maribor: Mestna občina Maribor.  

Mestna občina Maribor (MOM). 2018. Strategija prehoda mesta Maribor na krožno 

gospodarstvo. Https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=33421 (9. 5. 2020). 

Mestna občina Maribor (MOM). 2019. Celostna logistična strategija mesta Maribor. 

Https://www.smartcitymaribor.si/si/Projekti/Pametna_mobilnost/Celostna_prometna_stra

tegija_in_Celostna_logisticna_strategija_SUMP_in_SULP_/ (9. 5. 2020). 

Ministrstvo za okolje in prostor. 2016. Nacionalno poročilo o urbanem razvoju – HABITAT 

III. Http://habitat3.org/wp-

content/uploads/Nacionalno_porocilo_o_urbanem_razvoju_Habitat_III_SI.pdf 

(20. 12. 2019). 

Ministrstvo za okolje in prostor. 2019a. Urbana agenda Evropske unije. 

Https://www.gov.si/teme/urbana-agenda-evropske-unije/ (1. 3. 2020). 

Ministrstvo za okolje in prostor. 2019b. Urbani razvoj in kohezijska politika. 

Https://www.gov.si/teme/urbani-razvoj-in-kohezijska-politika/ (1. 3. 2020). 

https://urbact.eu/europe-sustainable-2030-cities-lead-way
http://habitat3.org/wp-content/uploads/Nacionalno_porocilo_o_urbanem_razvoju_Habitat_III_SI.pdf
http://habitat3.org/wp-content/uploads/Nacionalno_porocilo_o_urbanem_razvoju_Habitat_III_SI.pdf
https://www.gov.si/teme/urbana-agenda-evropske-unije/
https://www.gov.si/teme/urbani-razvoj-in-kohezijska-politika/


80 

Ministrstvo za okolje in prostor. 2020. Trajnostne urbane strategije. 

Https://www.gov.si/teme/trajnostne-urbane-strategije/ (19. 9. 2020). 

New Urban Agenda. 2016. Quito Declaration on Sustainable Cities and Human Settlements 

for All. Http://habitat3.org/wp-content/uploads/N1639668-English.pdf (20. 5. 2020). 

Nigrad, d. d. 2020. Priključenost na kanalizacijsko omrežje v MOM za 2013 in 2018, delež 

obremenitve. Osebna korespondenca (pismo avtorici, 17. 9. 2020). 

Numbeo. 2013a. Southern Europe: Cost of Living Index by City 2013. 

Https://www.numbeo.com/cost-of-

living/region_rankings.jsp?title=2013&region=039&displayColumn=0 (27. 5. 2020). 

Numbeo. 2013b. Southern Europe: Rent Index by City 2013. Https://www.numbeo.com/cost-

of-living/region_rankings.jsp?title=2013&displayColumn=1&region=039 (27. 5. 2020). 

Numbeo. 2018. Southern Europe: Cost of Living Index by City 2018. 

Https://www.numbeo.com/cost-of-

living/region_rankings.jsp?title=2018&displayColumn=0&region=039 (27. 5. 2020). 

Numbeo. 2019. Southern Europe: Rent Index by City 2019. Https://www.numbeo.com/cost-

of-living/region_rankings.jsp?title=2019&displayColumn=1&region=039 (27. 5. 2020). 

Numbeo. 2020a. Cost of Living in Maribor. Https://www.numbeo.com/cost-of-

living/in/Maribor (27. 5. 2020). 

Numbeo. 2020b. Traffic in Maribor, Slovenia. Https://www.numbeo.com/traffic/in/Maribor 

(22. 5. 2020). 

OECD. 2013. Hours worked. Https://data.oecd.org/emp/hours-worked.htm (27. 5. 2020). 

OECD. 2018. Hours worked. Https://data.oecd.org/emp/hours-worked.htm (27. 5. 2020). 

Overdiek, Markus. 2020. Aalborg – Sustainability is in the focus. Https://ged-

project.de/allgemein-en/aalborg-sustainability-is-in-the-focus/ (10. 5. 2020). 

Pak, Mirko. 2002. Mesto na prehodu. Dela 18: 435–447. 

Pak, Mirko. 2007. Oskrbne funkcije v organizaciji mestnega prostora – na primeru Maribora. 

Dela 27: 69–80. 

Perko, Drago in Milan Orožen Adamič. 2001. Slovenija: Pokrajine in ljudje. Ljubljana: 

Založba Mladinska knjiga. 

Petrovec, Katja. 2017. Dnevnik – Smart City Maribor. 

Http://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=13576 (24. 4. 2020).  

Platforma. 2020. The Commission announced the winners of the 1st European Sustainability 

Award. Https://platforma-dev.eu/commission-announced-winners-1st-european-

sustainability-award/ (18. 4. 2020). 

Plut, Dušan. 1996. Osnovni kazalci kakovosti mestnega okolja z vidika trajnostnega 

sonaravnega razvoja. Geografski vestnik 68: 247–257. 

Plut, Dušan. 2005. Teoretična in vsebinska zasnova trajnostno sonaravnega napredka, izvirni 

znanstveni članek. Dela 23: 59–113. 

Plut, Dušan, Metka Špes in Dejan Rebernik. 2006. Mesta in sonaravni razvoj: geografske 

razsežnosti in dileme urbanega sonaravnega razvoja. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni 

inštitut Filozofske fakultete. 

https://www.numbeo.com/traffic/in/Maribor
https://ged-project.de/allgemein-en/aalborg-sustainability-is-in-the-focus/
https://ged-project.de/allgemein-en/aalborg-sustainability-is-in-the-focus/
http://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=13576
https://platforma-dev.eu/commission-announced-winners-1st-european-sustainability-award/
https://platforma-dev.eu/commission-announced-winners-1st-european-sustainability-award/


81 

Pogačnik, Andrej. 2000. Urejanje prostora za tretje tisočletje. Ljubljana: Študentska založba 

(Beletrina). 

Policija. 2013. Poročilo o delu Policijske uprave Maribor za leto 2013. 

Https://www.policija.si/images/stories/PUMB/PDF/statistika/PUMB_letnoporocilo2013.

pdf (27. 5. 2020). 

Policija. 2018. Poročilo o delu Policijske uprave Maribor za leto 2018. 

Https://www.policija.si/images/stories/PUMB/PDF/statistika/PUMB_LetnoPorocilo2018.

pdf (27. 5. 2020).  

Pučnik, Božidar. 2015. Regionalni razvojni program za Podravsko razvojno regijo 

2014−2020, strateški dokument. Maribor: Mariborska razvojna agencija. 

QS World University Rankings. 2018. Slovenia. Https://www.topuniversities.com/university-

rankings/world-university-rankings/2018 (27. 5. 2020). 

Rebernik, Dejan. 2009. Novejši procesi v prostorskem razvoju Maribora. Geografski vestnik 

81 (2): 47–59. 

SDG Data Labs. 2018. 5 billion people are projected to live in cities by 2030. But the 

expansion of urban land may outpace urban population growth. 

Https://www.sdgdatalabs.org/people-living-in-cities-by-2030/ (4. 3. 2020). 

Sklep št. 1386/2013/EU Evropskega parlamenta in sveta o splošnem okoljskem akcijskem 

programu Unije do leta 2020 "Dobro živeti ob upoštevanju omejitev našega planeta". 

Uradni list EU, L 354/171. Https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013D1386&from=EN#ntr85-

L_2013354SL.01017601-E0085 (1. 3. 2020). 

Skupna služba varstva okolja. 2019. Podatki o zelenih površinah v MOM. Osebna 

korespondenca (pismo avtorici, 25. 5. 2020). 

Slovenske železnice. 2020. Iskalnik voznih redov – Maribor. Https://potniski.sz.si/ 

(27. 5. 2020). 

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK). 2017. 

Slovenska strategija pametne specializacije. Https://www.gov.si/assets/vladne-

sluzbe/SVRK/S4-Slovenska-strategija-pametne-specializacije/Slovenska-strategija-

pametne-specializacije.pdf (21. 12. 2019). 

Smart City Maribor. 2020. O pametnem mestu. 

Https://www.smartcitymaribor.si/si/O_pametnem_mestu/ (20. 5. 2020). 

Snaga, d.o.o.. 2020. Obdelava odpadkov v Mestni občini Maribor za 2013 in 2018. Osebna 

korespondenca s Snago (pismo avtorici, 15. 9. 2020). 

SPIN. 2020. Poročila: naravne nesreče: Maribor 2013 in 2018 (potresi, poplave, suša, 

ekstremne temperature – hud mraz, žled, visok sneg). 

Https://spin3.sos112.si/javno/porocilo (27. 5. 2020). 

Stefano Boeri Architetti. 2016. Liuzhou Forest City. 

Https://www.stefanoboeriarchitetti.net/en/project/liuzhou-forest-city/ (4. 3. 2020). 

Strategija prostorskega razvoja Slovenije. 2004. Ljubljana: Ministrstvo za okolje, prostor in 

energijo. 

Strategija razvoja Slovenije 2014−2020; osnutek. 2013. Ljubljana: Ministrstvo za 

gospodarstvo. 

https://www.sdgdatalabs.org/people-living-in-cities-by-2030/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013D1386&from=EN#ntr85-L_2013354SL.01017601-E0085
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013D1386&from=EN#ntr85-L_2013354SL.01017601-E0085
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013D1386&from=EN#ntr85-L_2013354SL.01017601-E0085
https://www.smartcitymaribor.si/si/O_pametnem_mestu/
https://www.stefanoboeriarchitetti.net/en/project/liuzhou-forest-city/


82 

SURS. 2018. Občina Maribor. Https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Index/94 (9. 5. 2020).  

SURS. 2019. Delovno aktivno prebivalstvo po dejavnostih (SKD 2008) in v podravski 

statistični regiji, Slovenija, 31. 12. 2019. (pismo avtorici, 27. 5. 2020). 

SURS. 2020a. Bruto domači proizvod, statistične regije, Slovenija, letno za 2013 in 2018 za 

Podravje – na prebivalca, indeks ravni (Slovenija vsa leta = 100). 

Https://pxweb.stat.si/SiStatDb/pxweb/sl/20_Ekonomsko/20_Ekonomsko__03_nacionalni

_racuni__30_03092_regionalni_rac/0309250S.px/ (27. 5. 2020). 

SURS. 2020b. Energetski kazalniki, Slovenija, letno za 2013 in 2018 – poraba električne 

energije na prebivalca in poraba električne energije/BDP. 

Https://pxweb.stat.si/SiStatDb/pxweb/sl/30_Okolje/30_Okolje__18_energetika__01_181

79_bilanca_kazalniki/1817902S.px/table/tableViewLayout2/ (27. 5. 2020). 

SURS. 2020c. Izbrani podatki po občinah, Slovenija, letno za 2013 in 2018 za Maribor – 

stopnja delovne aktivnosti (%) in število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču). 

Https://pxweb.stat.si/SiStatDb/pxweb/sl/40_Splosno/40_Splosno__26_kazalniki__10_26

400_SLO_pomemb_pregled/2640010S.px/ (27. 5. 2020). 

SURS. 2020č. Neenakost porazdelitve dohodka – Ginijev količnik (%), Slovenija, letno za 

2013 in 2018 za Maribor – ekvivalentni razpoložljivi dohodek (po socialnih transferjih). 

Https://pxweb.stat.si/SiStatDb/pxweb/sl/10_Dem_soc/10_Dem_soc__08_zivljenjska_rav

en__08_silc_kazalniki_revsc__15_08673_porazdel_dohodka/0867312S.px/ 

(27. 5. 2020). 

SURS. 2020d. Osnovni podatki o umrlih po spolu, kohezijski regiji, Slovenija, letno za 2013 

in 2018 za V Slovenijo – umrli dojenčki na 1000 živorojenih. 

Https://pxweb.stat.si/SiStatDb/pxweb/sl/10_Dem_soc/10_Dem_soc__05_prebivalstvo__

32_Umrljivost__10_05L20_umrli_RE_OBC/05L2004S.px/ (27. 5. 2020). 

SURS. 2020e. Prebivalstvo, staro 15 ali več let, po izobrazbi in spolu, občine, letno za 2013 

in 2018 za Maribor – višješolska, visokošolska skupaj. 

Https://pxweb.stat.si/SiStatDb/pxweb/sl/10_Dem_soc/10_Dem_soc__05_prebivalstvo__

20_soc_ekon_preb__01_05G20_izobrazba/05G2014S.px/ (27. 5. 2020). 

SURS. 2020f. Stanovanja po naseljenosti in opremljenosti, občine, Slovenija, večletno za 

2015 in 2018 za Maribor – stanovanj skupno brez notranjega stranišča. 

Https://pxweb.stat.si/SiStatDb/pxweb/sl/10_Dem_soc/10_Dem_soc__08_zivljenjska_rav

en__25_STANOVANJA__02_08611-stanovanja_OBC/0861135S.px/ (27. 5. 2020). 

Sustainable Cities Platform. 2020. The Aalborg Charter. Https://sustainablecities.eu/the-

aalborg-charter/ (5. 5. 2020). 

Šoos, Timotej. 2017. Strategija razvoja Slovenije 2030. Https://www.gov.si/assets/vladne-

sluzbe/SVRK/Strategija-razvoja-Slovenije-2030/Strategija_razvoja_Slovenije_2030.pdf 

(19. 5. 2020) 

Ttaksa.si. 2013. Gostje v MOM. Osebna korespondenca z Zavodom za turizem Maribor-

Pohorje (pismo avtorici, 9. 6. 2020). 

Ttaksa.si. 2019. Gostje v MOM. Osebna korespondenca z Zavodom za turizem Maribor-

Pohorje (pismo avtorici, 15. 5. 2020).  

Ten years after the Leipzig Charter. 2017. The enduring relevance of integrated urban 

development in Europe. Bonn: Federal Institute for Research on Building, Urban Affairs 

and Spatial Development.  

https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Index/94
https://sustainablecities.eu/the-aalborg-charter/
https://sustainablecities.eu/the-aalborg-charter/


83 

Thinyane, Mamello. 2018. Engaging Citizens for Sustainable Development: A Data 

Perspective. Macao: United Nations University Institute on Computing and Society.  

Trip Advisor. 2020. Things to do in Maribor – Types of things to do in Maribor. 

Https://www.tripadvisor.com/Attractions-g274874-Activities-

Maribor_Styria_Region.html (27. 5. 2020). 

Turizem Ljubljana. 2020. Ljubljana, trajnostno usmerjena destinacija. 

Https://www.visitljubljana.com/sl/kongresni-urad-ljubljane/zakaj-ljubljana/ljubljana-

trajnostno-usmerjena-destinacija/ (22. 10. 2020). 

UN. 1992. United Nations Conference on Environment and Development Agenda 21. 

Https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf (5. 3. 2020). 

UN. 2015. Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development. 

Https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for

%20Sustainable%20Development%20web.pdf (15. 5. 2020).  

Urad za kulturo in mladino Mestne občine Maribor, Komisija za mladinska vprašanja Mestne 

občine Maribor 2012–2015, Mestni mladinski svet Maribor. 2014. 2. lokalni program 

mladih v mestni občini Maribor za obdobje 2015–2020. Http://www.mladi-in-

obcina.si/wp-content/uploads/2011/04/260_osnutek-2-lokalni-program-mladih-2015-

2020.pdf (9. 5. 2020).  

Urbact. 2017. Trajnostni urbani razvoj v Sloveniji v novi perspektivi. 

Https://urbact.eu/trajnostni-urbani-razvoj-v-sloveniji-v-novi-perspektivi (1. 3. 2020). 

Urbact. 2020. Explore networks, cities and countries. Https://urbact.eu/ (18. 4. 2020). 

Urbana agenda Evropske unije. 2016. Dogovor iz Amsterdama. Ljubljana: Ministrstvo za 

okolje in prostor. 

Vid na oko. 2017. Maribor Metropola. Https://sl-

si.facebook.com/198995733841680/posts/maribor-metropolamaribor-ima-svoj-bronxv-

mariboru-so-se-prodajali-ciglimaribor-j/271791769895409/ (28. 8. 2020). 

von Wirth, Timo, Lea Fuenfschilling, Niki Frantzeskaki in Lars Coenen. 2018. Imapcts of 

urban living labs on sustainability transitions: mechanisms and startegies for systemic 

change through experimentation. European Planning Studies 27 (2): 229–257.  

Vovk Korže, Ana. 2008. Razumevanje pojma "ekosistemski pristop". Revija za geografijo 3–

2: 39–48. 

WCED. 1987. Our common future: Report of the World Commission on Environment and 

Development. Http://netzwerk-n.org/wp-content/uploads/2017/04/0_Brundtland_Report-

1987-Our_Common_Future.pdf (23. 12. 2019). 

Wcycle. 2020. Vstopna stran. Https://wcycle.com/ (25. 6. 2020). 

Weymouth, Robert in Janette Hartz-Karp. 2018. Principles for Integrating the 

Implementation of the Sustainable Development Goals in Cities. 

Https://www.mdpi.com/2413-8851/2/3/77/htm (12. 5. 2020).  

Wiltsher, Mary-Jane. 2019. Ghent: Europe's need-to-know green city. 

Https://www.euronews.com/living/2019/05/07/ghent-europe-s-need-to-know-green-city 

(10. 5. 2020). 

Wiman. 2020. Mobile Free WiFi hotspots in Maribor. Https://www.wiman.me/slovenia/free-

wifi-maribor (27. 5. 2020). 

https://urbact.eu/trajnostni-urbani-razvoj-v-sloveniji-v-novi-perspektivi
https://urbact.eu/
https://sl-si.facebook.com/198995733841680/posts/maribor-metropolamaribor-ima-svoj-bronxv-mariboru-so-se-prodajali-ciglimaribor-j/271791769895409/
https://sl-si.facebook.com/198995733841680/posts/maribor-metropolamaribor-ima-svoj-bronxv-mariboru-so-se-prodajali-ciglimaribor-j/271791769895409/
https://sl-si.facebook.com/198995733841680/posts/maribor-metropolamaribor-ima-svoj-bronxv-mariboru-so-se-prodajali-ciglimaribor-j/271791769895409/
https://wcycle.com/
https://www.euronews.com/living/2019/05/07/ghent-europe-s-need-to-know-green-city


84 

Wolfram, Marc. 2016. The Role of Cities in Sustainability Transitions: New Perspectives for 

Science and Policy. 

Https://www.researchgate.net/publication/309737412_The_Role_of_Cities_in_Sustainabi

lity_Transitions_New_Perspectives_for_Science_and_Policy (25. 6. 2020).  

World Bank. 2013a. Doing business 2013. 

Https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-

Reports/English/DB13-full-report.pdf (27. 5. 2020). 

World Bank. 2013b. Individuals using the Internet (% of population) – Slovenia. 

Https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?end=2013&locations=SI&start=

1993 (27. 5. 2020). 

World Bank. 2013c. Life expectancy at birth, total (years) – Slovenia. 

Https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN?end=2013&locations=SI&name_

desc=true&start=1960 (27. 5. 2020). 

World Bank. 2013č. Mobile cellular subscriptions (per 100 people) – Slovenia. 

Https://data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2?end=2013&locations=SI&start=1

991 (27. 5. 2020).  

World Bank. 2013d. School enrollment, primary (% net) – Slovenia. 

Https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.NENR?locations=SI&view=map&year=20

13 (27. 5. 2020). 

World Bank. 2017. School enrollment, primary (% net) – Slovenia. 

Https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.NENR?locations=SI&view=map&year=20

17 (27. 5. 2020). 

World Bank. 2018a. Doing business 2018. 

Https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-

Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf (27. 5. 2020). 

World Bank. 2018b. Individuals using the Internet (% of population) – Slovenia. 

Https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?end=2018&locations=SI&start=

1993 (27. 5. 2020). 

World Bank. 2018c. Life expectancy at birth, total (years) – Slovenia. 

Https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN?end=2018&locations=SI&name_

desc=true&start=1960 (27. 5. 2020). 

World Bank. 2018č. Mobile cellular subscriptions (per 100 people) – Slovenia. 

Https://data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2?end=2018&locations=SI&start=1

991 (27. 5. 2020). 

Zavod za turizem Maribor. 2011. Strategija razvoja turizma na območju 22 občin Zg. 

Podravja (Osrednja Štajerska) Maribor-Pohorje-Slovenske gorice in Dravsko polje 

2010-2020. Https://www.selnica.si/wp-

content/uploads/2017/11/Strategija_razvoja_turizma_turisticne_destinacije_Osrednja_staj

erska_2010_2020_01072011(1).pdf (9. 5. 2020). 

Željko Milovanović. 2020. Intervju za raziskavo Odnos in vloga ključnih deležnikov pri 

prehodu Maribora v trajnostno mesto, 6. julij. 

Žiberna, Igor. 2011. Naravnogeografske determinante razvoja Maribora s posebnim ozirom 

na reko Dravo. Ekonomska i ekohistorija 7 (1): 116–128.  



85 

PRILOGE 

Priloga 1 Vprašanja za intervju z deležniki na območju MOM o trajnostnem urbanem 

razvoju



 

 

  



Priloga 1 

 

Vprašanja za intervju z deležniki na območju MOM o trajnostnem urbanem razvoju  

a) Kako je po Vašem mnenju najbolj učinkovito oblikovati razvojne prioritete urbanih 

območij glede na tri osrednje dimenzije trajnostnega razvoja – dati prednost (razvoju) 

gospodarstvu, družbi ali (regeneracije) okolju? Zakaj? 

b) Prehod v urbano trajnostnost Maribora oziroma trajnostni razvoj mesta dobro uokvirja 

slogan »Maribor iMa priložnost«. Kakšno oceno bi podelili doseženemu napredku na Vašem 

delovnem področju v zadnjih 5 letih (ocena od 1 do 5, pri čemer je 1 slabo in 5 odlično) z 

vidika trajnostnega razvoja in za katero področje se vam zdi, da je najmanj napredovalo 

(gospodarstvo, družba, okolje)? Zakaj, pojasnite izbiro. 

c) Cilj sonaravnega razvoja mesta bi moral biti »stalna podpora bolj produktivni, stabilni in 

inovativni ekonomiji, vendar z veliko nižjo ravnijo rabe virov in obremenjevanja okolja« 

(Plut, Špes in Rebrnik 2006). Bi rekli, da se trajnostni razvoj začne v številkah (vlaganje, 

varčevanje), pri vpeljevanju ekonomske učinkovitosti ter okolju prijaznimi potezami ali 

najprej v glavah ljudi, torej na grajenju splošne ozaveščenosti vseh skupin, aktiviranju osebne 

ter družbene odgovornosti ljudi in zakaj tako mislite? 

č) Kdo so po Vašem mnenju ključne skupine za uresničevanje trajnostnega razvoja v Mestni 

občini Maribor? 

d) Kako je po Vašem mnenju možno najbolj učinkovito zaznati pulz lokalne skupnosti, njene 

potrebe, ključne izzive in problematike, ki predstavljajo oviro za trajnostni urbani razvoj? Je 

pomembna politična participacija ali kaj drugega? Kako, na kakšen način in s kakšnimi 

mehanizmi ali instrumenti lahko torej vodstvo mesta najbolje prisluhne svojim občanom? 

e) Za uresničevanje ciljev urbane regeneracije (ki je po definiciji (IPOP 2019) opredeljena kot 

»javna politika s ciljem povrniti uporabnost degradiranim urbanim območjem, oblikovati 

boljše možnosti zaposlitve, rešiti ali omiliti različne socialne probleme in izboljšati urbano 

okolje ter dvigniti kakovost bivanja« je potrebno združevanje različnih družbenih sil. Žal je 

Maribor mesto dolgoročno negativnega naravnega prirasta, tudi odseljevanja mladih. Kaj po 

Vašem mnenju predstavlja ključne rešitve in vidike prehoda Maribora v mladim prijazno 

mesto? Zakaj tako mislite?  

f) Koliko mesto Maribor po Vašem mnenju v zadnjih petih letih že kaže podobo trajnejše 

naravnanega mesta (ocena od 1 do 5, pri čemer je 1 slabo in 5 odlično) in zakaj?  

g) Na kaj bo po vašem mnenju zaznan napredek vplival v prihodnje oziroma kakšni bodo 

učinki ocenjenega napredka?  

h) Kaj mesto Maribor na področju urbane trajnostnosti še čaka v prihodnje? Kje vidite 

oziroma kako si predstavljate Maribor čez 10 let v luči trajnosti? 


