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UVOD
Smo skupina prostovoljk_cev organizacije Pekarna Magdalenske mreže, ki želi v Mariboru
zmanjšati negativne vplive človeškega delovanja na okolje. Ker se stanje našega okolja
eksponentno slabša, hkrati pa se mnogi še vedno ne zavedajo negativnih vplivov in s tem
povezanih dejavnikov, želimo povečati ozaveščenost širše javnosti o stanju okolja.
Zavedamo se, da lahko vsak_a posameznica_k marsikaj spremeni v lastnem življenjskem
slogu, vendar verjamemo, da bomo veliko več dosegli, če stopimo skupaj in probleme
rešimo z združenimi močmi.
Podnebne spremembe so spremembe v temperaturah, padavinah in drugih podnebnih
pojavih in z njimi povezanih sprememb v okolju, ki so v zadnjih letih postale opaznejše kot
kadarkoli prej. Hitrost procesa globalnega segrevanja se stopnjuje, prav tako se spremembe
kažejo z ekstremnimi vremenskimi pojavi, dviganjem morske gladine, segrevanjem morskih
globin, spreminjanjem populacij in habitatov živali in rastlin ter še na mnoge druge načine
(https://www.amnesty.si/podnebne-spremembe). Podnebne spremembe predstavljajo
globalni problem, za katerega velja široko soglasje (Resolucija o podnebni krizi, 2019), zato
je prav, da mu javnost posveča vse več pozornosti, saj smo ga povzročili ljudje in bomo
zaradi njega trpeli številne negativne posledice.
Podnebne spremembe se močno ču tijo tudi v urbanem okolju. Pogosto so v obliki vročinskih
valov, suše in močnih nalivov, poplav, toplotnih otokov, manjše prepustnosti tal za padavine
in zmanjšane biodiverzitete. Zato se moramo v mestu še posebej potruditi, da ublažimo
podnebne spremembe in naše okolje čim bolje prilagodimo nanje..
V naši skupini se zavzemamo za blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe in za
zeleno prihodnost Maribora. Ker želimo, da mesto Maribor čim prej sprejme ukrepe za
prilagoditev na podnebne spremembe in za blaženje le-teh, smo sklenile_i poiskati rešitve.
Pri pregledu literature in primerov dobrih praks smo zasledile_i več možnosti ukrepanja na
področjih, ki bi lahko bila primerna tudi za Maribor. V nadaljevanju smo opisale_i štiri
področja ukrepanja:
1.
2.
3.
4.

Zasaditev dreves
Ozelenitev fasad in streh
Vodni elementi v mestu
Javni promet

Predlogi so nastali v okviru prostovoljske skupine "Mladi za mesto proti podnebnim spremembam",
ki je del programa "Prostovoljsko delo mladih za mlade" v šolskem letu 2020/2021 Pekarne
Magdalenske mreže Maribor. Program sofinancira Urad za kulturo in mladino Mestne občine Maribor
in Urad Republike Slovenije za mladino.

3

UKREPI
1. ZASADITEV DREVES
1.1 O UKREPU
Zasaditev dreves v urbanem okolju lahko ublaži vpliv vročinskih valov na okolje in človeka
ter zmanjša obseg pojava toplotnih otokov tako, da prepreči akumulacijo sončne energije,
ki se potem sprošča nazaj v ozračje in povzroči antropogeni izpust toplote. Toplotni otoki v
mestih med drugim lahko negativno vplivajo na naše zdravje in življenje, pri tem
predstavljajo veliko nevarnost kroničnim
bolnikom in starostnikom, njihov učinek pa je
še posebno razviden med obdobji vročinskih
valov, ki postajajo in bodo v prihodnosti še bolj
pogosti (Šraj, Lah in Brilly 2008).
1.1.1 Izbira drevesne vrste
Izbira drevesne vrste mora biti primerna za
predvideno rastišče in okolje zasaditve,
predvsem pa sta pomembni kvaliteta sadike
ter pravilno izvedeno sajenje. V urbanem
okolju se mora upoštevati razpoložljiva
svetloba, prostor za rast korenin in krošnje,
vodni režim in pa tudi občutljivost drevesne
vrste na onesnažen zrak. Pozornost moramo
nameniti tudi okolici, kjer bo drevo raslo, da se
koreninski sistem ne razširi pod tlakovci,
asfaltom, podpornih temeljev in zidov.

Slika 1: Sadika za drevo

Za sajenje vedno izberemo sadike z zdravo osnovo in pravilno razvitimi koreninami. Deblo
in veje morajo biti brez vidnih poškodb. Če želimo, da bo okrasno drevo zdravo in lepo raslo,
izberemo sadiko z ravnim deblom z enim vrhom in enakomerno razporejenimi vejami. Tako
imamo z drevesom tudi manj vzdrževanja in se izognemo sanaciji vzgojne rasti (Šraj, Lah
in Brilly, 2008).
Listnata drevesa vedno sadimo, ko je rastlina brez listov, torej oktobra ali novembra.
Listavec brez listov miruje in lažje prenese presaditev, saj je v tem času manj občutljiv na
zunanje dražljaje.
Iglavce lahko zasadimo od srede avgusta do srede septembra, saj se pred zimo dodobra
ukoreninijo.
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Slika 2: Acer truncatum

Slika 3: Aesculus

Primeri drevesnih vrst, primernih za vroče in suho mestno okolje (Brune, 2016):
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Aesculus hippocastanum
Alnus glutinosa
Betula pendula
Fagus sylvatica
Fraxinus excelsior
Populus nigra
Quercus robur
Salix alba

Študija Meritve in analiza prestreženih padavin navadne breze (Betula pendula Roth.) in
rdečega bora (Pinus sylvestris L.) v urbanem okolju je odkrila, da so listnate vrste dreves
dosti boljše za zadrževanje padavinske vode na poti do tal kot iglasta drevesa. Je pa treba
upoštevati, da v zimski sezoni iglasta drevesa zadržujejo padavinsko vodo, medtem ko
listnata ne, in zato je treba saditi mešane nasade.

Slika 4: Primer majhnih vrtov na ulici
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1.1.2 Zelene ulice

● Majhni ugreznjeni “vrtovi”, ki zbirajo odtok deževnice z ulic.
● Zelene ulice, z urejenimi kotanjastimi pasovi za lovljenje padavin, so pomemben del
mestne modro zelene infrastrukture in lahko pomagajo zaščititi mesto pred poplavami
in izboljšati učinkovitost mestne komunalne infrastrukture.
● Zelene ulice izboljšujejo kakovost bivalnega okolja, izboljšujejo kakovost zraka,
obnavljajo podtalnico in znižujejo temperaturo zraka.

Slika 5: Anatomija zelene ulice
1.1.3 Škodljivci in bolezni
Okoljski dejavniki, vključno s soljo, škodo živali, vzdrževalnimi dejavnostmi, sušo,
preplavljanjem, plevelom, stresom zaradi hranil, poškodbami korenin, zbijanjem tal in
velikosti drevesa pri presajanju, lahko prav tako povzročajo simptome, ki lahko vplivajo na
dolgoročno zdravje in odpornost dreves.
1.1.4 Doprinos zasaditve dreves
Na urbanih območjih drevesa zagotavljajo vrsto ekosistemskih
storitev, ki poleg tega izboljšujejo zdravje in dobro počutje ljudi. Na primer z zasenčenjem
lahko zmanjšajo površinske temperature, izboljšajo kakovost vode, prispevajo k
učinkovitosti mestne drenaže, zagotovijo habitate za prostoživeče živali, ustvarijo vetrove,
zmanjšajo prometni hrup in izboljšajo kakovost zraka.
Vsa drevesa prispevajo k biotski raznovrstnosti, mestna drevesa pa imajo velik potencial
ohranjati in krepiti biotsko raznovrstnost v mestih ter pomagajo zmanjšati izgubo biotske
raznovrstnosti v mestnem okolju. Če sadimo drevesa, da bi povečali biotsko raznovrstnost,
6

potem velja, da dlje kot je bila vrsta prisotna v naravnem okolju, širši je obseg drugih vrst, ki
jih lahko podpira. Na primer drevesa, kot so domači hrasti in vrbe, podpirajo več kot 400
drugih živalskih in rastlinskih vrst, medtem ko uvožene vrste dreves podpirajo veliko manj
vrst. To potrjuje študija urbanih dreves v britanskem Bracknellu, ki je ugotovila, da je število
avtohtonih dreves povezano z večjo številčnostjo žuželk in ptic.

Urbana drevesa imajo moč, da te učinke znatno omilijo, posledično pa naredijo mesta bolj
odporna na prej omenjene spremembe. Tako delajo mesta družbeno-ekonomsko in okolju
prijaznejša predvsem na sledeče načine:
● Urbana biodiverziteta (hábitat, hrana, zaščita za rastline in živali);
● Zaviranje podnebnih sprememb (odraslo drevo lahko predela 150 kg CO2 letno) →
boljši zrak, bolj zdravo okolje za življenje;
● Preprečevanje "toplotnega otoka" (strateško postavljena drevesa lahko temperaturo
znižajo med 2 do 8 stopinj Celzija);
● Filtri zraka (ne samo, da odstranjujejo določene pline, ampak prav tako ujamejo prah,
dim in saje);
● Pozitiven vpliv na telesno in mentalno zdravje človeka (če živi blizu zelenih površin);
● Urejanje pretoka/kroženja vode (dozorela drevesa pomagajo pri preprečevanju
poplav in drugih povezanih naravnih katastrof z absorpcijo (meteorske) vode →
15.000 L letno);
● Prihranitev energije (strateško postavljena drevesa znižajo potrebo po uporabi
klimatskih naprav → za 20 % poleti in 30–50 % pozimi);
● Dvignejo vrednost zemljišč (področja, posejana z drevesi, so prijetnejša na pogled in
za rabo, privabijo več turistov in poslovnih priložnosti).

Če povzamemo, mesta z urejeno in vzdrževano zeleno infrastrukturo postanejo bolj
odporna, vzdržljiva in prilagojena na podnebne spremembe, prispevajo k izboljšanju
življenjskega standarda prebivalcev, zmanjša se nevarnost naravnih katastrof ter ohranja se
ekosistem. Pozitivni učinki zasaditve dreves so zatorej 2 do 3 krat večji od cene njihove
zasaditve in vzdrževanja (McPherson, Simpson, in sod., 2005)
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1.2 NAŠI PREDLOGI
V nadaljevanju navajamo nekaj predlogov lokacij, kjer bi lahko v Mariboru s saditvijo novih
dreves izboljšali pogoje bivanja in stanje v našem okolju.
Predlog 1: Ulica heroja Šercerja – Nova vas

Slika 6: Ulica heroja Šercerja – Nova vas

Slika 7: Ulica heroja Šercerja – Nova vas Slika 8: Ulica heroja Šercerja – Nova vas
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Predlog 2: Tržaška cesta – Tabor

Slika 9: Tržaška cesta – Tabor

Slika 10: Tržaška cesta – Tabor

Slika 11: Tržaška cesta – Tabor
Predlog 3: Ptujska cesta – Tezno

Slika 12: Ptujska cesta – Tezno

Slika 13: Ptujska cesta – Tezno
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2. OZELENITEV FASAD IN STREH
2.1 O UKREPU
2.1.1 Strehe
Razvoj zelenih streh postaja ekološko prijazen odgovor na onesnaževanje okolja v urbanih
mestih. Ker je streha najbolj izpostavljena vremenskim vplivom, je ključno to, da se izbere
rastline, ki nimajo agresivnih korenin, s katerimi bi lahko poškodovale streho, vendar so
hkrati dovolj vzdržne za zahtevne vremenske razmere.
Tovrstna streha absorbira močen dež, hkrati
pa jo zelenje ščiti pred toploto in drugimi
zunanjimi dejavniki. Strešna konstrukcija tudi
izolira, s čimer bi poskrbeli za ravnovesje
temperaturnih razlik skozi celo leto. Ker
rastlinje absorbira sončno energijo, poleti
poskrbijo za hladnejše okolje, hkrati pa pozimi
blokirajo pritok hladnejšega zraka. Zelena
streha lahko poskrbi tudi za zmanjšanje
pritoka onesnaženega zraka v notranje
prostore stavb (Musić, Zakaj zelena streha
Slika 14: Zelena soseska
izboljša bivalne pogoje vašega doma 2020).

Poznamo dva tipa zelenih streh. Ekstenzivne zelene strehe so strehe, ki ne zahtevajo veliko
vzdrževanja in omogočajo rabe, so lahke, saj so prekrite s tanjšo plastjo vegetacije. Na
takšnih strehah se sadi manjše, lažje rastline, ki so
odporne proti zahtevnim vremenskim razmeram
(npr. vrste mahov, zelišč, trave in sukulent). Pri
intenzivni zeleni strehi je strešni sistem zmožen
podpreti večjo težo rastlin, zato se na njih lahko sadi
tudi večje okrasne rastline, grmičevje in celo drevje
ter ureja prostore za druženje, igro in rabo.
Ekstenzivne strehe so cenejše od intenzivnih.
Slika 15: Zelena streha
Pri obeh vrstah streh gre za neke vrste vrtove, zato jih je treba pregledovati in opraviti
vzdrževalna dela, ki vključujejo krajšanje zelenice, odstranjevanje odmrlega rastlinja in
plevela ter gnojenje. Ekstenzivnih zelenih streh se ne zaliva, saj za redno zalivanje poskrbi
deževnica, medtem ko intenzivne zahtevajo v poletnih mesecih, ko je tveganje suše večje,
zalivanje (Musić, Zakaj zelena streha izboljša bivalne pogoje vašega doma 2020).
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2.1.1.1 Doprinos zelenih streh
Zelena streha prinaša okolju številne koristi tako z ekonomskega, ekološkega in družbenega
vidika. Zaradi pozitivnih učinkov velja za trajnostno in okolju prijazno investicijo. Obdrži se
dlje kot navadna streha, saj zelenje deluje kot trdna vodotesna pregrada, ki zagotovi strešni
konstrukciji daljšo življenjsko dobo (Musić, Zakaj zelena streha izboljša bivalne pogoje
vašega doma 2020).
V primerjavi s klasičnimi strehami so zelene energetsko učinkovitejše, saj zaradi izolacijskih
tesnil pripomorejo k zmanjšani uporabi energije za ogrevanje pozimi in hlajenje poleti.
Delujejo pa tudi kot odlična zvočna izolacija, saj absorbirajo zvok iz okolja in zmanjšajo hrup
prometa v urbanem okolju in industrijskih območjih. Z naravnim zelenim videzom te strehe
polepšajo razgled nad okolico in mehčajo urbanistično zasnovo mestnih konstrukcij. Nudijo
lahko tudi dodatno uporabno površino za druženje, kar poveča kvadraturo nepremičnine ter
prinaša dodatno vrednost (Musić, Zakaj zelena streha izboljša bivalne pogoje vašega doma
2020).
2.1.2 Fasade
Zelene fasade nastanejo z gojenjem in razraščanjem plezalnih rastlin po fasadi stavb, bodisi
iz rastlin, posajenih na vrtnih gredah na dnu, bodisi iz rastlin, posajenih v posodah na fasadi
sami. Nekatere rastline potrebujejo za plezanje po fasadi oporo ali konstrukcijo, druge pa
ne.
Rastline, ki po fasadi prosto plezajo in se je
same oprimejo, se imenujejo plezalke. To so
na primer: petlistna vinika (Parthenocissus
quinquefolia),
trirogljata
vinika
(Parthenocissus tricuspidata) in bršljan
(Hedera helix). Bršljan vedno ob odstranitvi
uniči fasado, viniki pa pustita le sled na ometu.
Ovijalke rastejo ob opori – jeklenih vodilih.
Primerna je akebija (Akebia quinata). Tudi
popenjavke (trta – Vitis vinifera, vrtnica –
Rosa) potrebujejo vodila.
Slika 16: Zgradba grede
Tovrstne fasade je potrebno letno pregledovati. Korenine, ovijajoča se stebla, vitice in
druge izrastke je potrebno odstranjevati iz mest, ki bi jih lahko rastline poškodovale –
napušča, žlebov in oken (Pridobljeno z: https://www.growinggreenguide.org/technicalguide/introduction-to-roofs-walls-and-facades/green-facade-definition/, 3. 2. 2021)
(Pridobljeno z: https://www.klubgaia.com/si/vrtnarski-nasveti/4381-Ozelenitev-fasade-brezposkodb)
http://nep.vitra.si/datoteke/clanki/Zelena_Fasada.pdf, 3. 2. 2021).
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2.1.2.1 Doprinos zelenih fasad
Zelena fasada dobro ščiti pred poletno vročino in s tem pomaga tudi k zmanjšanju pojava
toplotnih otokov. Toplotni otoki so območja v mestih, kjer se temperatura segreje nad
temperaturo izven mesta. Fasada delno izboljša tudi izolativnost fasade, toplotne izgube so
manjše. Temperaturni razpon znotraj hiše naj bi zmanjšala za polovico. Temperatura zidu
niha od – 5 °C do + 25 °C, pri klasični fasadi pa nekje od – 15 °C do 60 °C. Zmanjša tudi
poškodbe fasade zaradi toče, saj jo ščiti pred padavinami. Ker zidovi ostanejo suhi, se
zmanjša tudi poraba energije. Fasada je v senci, zato ne trpi poškodb zaradi UV žarkov in
direktnega sončnega sevanja. Življenjska doba zunanje fasadne plasti se tako podaljša.
Poleg tega listje z vezavo in filtracijo prašnih delcev izboljšuje kvaliteto zraka (jemlje ogljikov
dioksid in tvori kisik), duši zvok (za 2–3 dB) in povišuje vlažnost zraka. Listje je tudi
ekosistem, v njem bivajo nevretenčarji, ki predstavljajo hrano pticam. Ptice si lahko v rastlini
na fasadi sami zgradijo tudi gnezda.
Negativnih posledic praktično ni, če je fasada v osnovi dobro zgrajena (nima razpok, ne
kruši se omet)
(https://www.nps.gov/tps/sustainability/new-technology/green-roofs/benefits.htm).

2.2 NAŠI PREDLOGI
2.2.1 Ozelenitev streh
● Ozelenitev streh avtobusnih postaj
Strehe avtobusnih postaj se nam zdijo primeren prostor za ozelenjevanje, saj je na njih
veliko prostora, ki je nekoristen za karkoli drugega. Ozelenjevanje streh avtobusnih postaj
je pogosto v tujini (npr. v nizozemskem Utrechtu), prav tako pa jih lahko najdemo v Ljubljani.
Ta ukrep pripomore k lepši okolici, hlajenju mesta, čistejšemu zraku, boljšemu izkoristku
vode, povečanju biodiverzitete ter blažijo pojav toplotne grede in toplotnih otokov. Pred
ozeljenjevanjem obstoječih streh avtobusnih postaj je seveda potrebno preveriti nosilnost,
ob projektiranju novih pa že upoštevati ozelenitve streh.

Slika 17: Ozelenitev strehe avtobusne postaje v Ljubljani
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Sliki 18 in 19: Ozelenitev streh avtobusnih postaj v tujini
Predlog 1: Ozelenitev streh na železniški postaji Tabor (MČ Magdalena)
Več o projektu tukaj: https://www.mariborsodeluj.si/sl/pp/1/predlogi/239
● Ozelenitev streh trgovin (kot sta npr. Hofer in Lidl)
Mnoge velike trgovine imajo puste ravne strehe, ki so večinoma prazne. Zato menimo, da
bi bile primerne za ozelenitev. Pri izvajanju tega projekta bi potrebovali strokovno pomoč. S
tem ukrepom bi blažili pojav toplotnega otoka in tople grede, pripomogli pa bi še k večji
biodiverziteti, izkoristku deževnice oz. boljšemu upravljanju z njo, čistejšemu zraku ter
boljšem energetskem izkoristku. Ozelenitev streh trgovin se nam zdi zelo smiselna, saj so
ravno tam pogosti vročinski otoki.
Predlog 2: Hofer (Linhartova ulica 5, mestna četrt Magdalena)
●

Ozelenitev streh trgovin (kot sta npr. Hofer in Lidl)

Slika 20 in 21: Prva slika prikazuje prazno streho trgovine Hofer v Mariboru, ki se nam
zdi primerna za ozelenitev. Na drugi strehi pa lahko vidimo primer načrta za ozelenitev
strehe trgovine Aldi iz tujine. Strehe trgovin v Mariboru bi ozeleneli na podoben način.
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●

Ozelenitev streh garaž

Na dolgih in podolgovatih garažah, ki zavzamejo veliko prostora, bi lahko poskušali narediti
zelene strehe. Postopek ozelenitve poteka v večih stopnjah, za pomoč pa bi morali prositi
različne strokovnjake (arboriste, arhitekte itd.). Ta ukrep bi pripomogel k večji biodiverziteti,
čistejšem zraku, zmanjšanju količin CO2, blaženju pojava toplotnih otokov ter hlajenju
mesta. Predvsem pa bi imel estetski učinek in pomagal pri zadrževanju vode.

Slika 22, 23, 24: Potek ozelenitve streh

Predlogi lokacij garaž v Mariboru, ki bi jih lahko zeleneli:
Predlog 3.1: Garaže na Plečnikovi ulici (mestna četrt MČ Magdalena)

Slika 25: Plečnikova ulica
Predlog 3.2: Med Metelkovo ulico (61) in Regentovo ulico (6) (MČ Tabor)

Slika 26: Garaže
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Predlog 3.3: Šilihova ulica (mestna četrt Magdalena

Slika 27: Garaže

Slika 28 in 29: Primera zelenih streh garaž iz tujine

●

Ozelenitev streh hiš in ustanov

Strehe so še neizkoriščeni prostori hiš in ustanov, ki predstavljajo potencialno površino za
ozelenitev. Za načrtovanje in izvedbo tega ukrepa bi potrebovali pomoč strokovnjakov. Z
njimi bi zmanjšali porabo energije stavbe, saj se zelena streha ne segreje toliko in je zato ni
potrebno ohlajati. Pripomogli bi tudi k boljšemu upravljanju z deževnico, ohlajanju mesta,
bujnejši biodiverziteti, zmanjšanju vpliva in pojavov tople grede ter toplotnih otokov. Ta ukrep
bi tudi polepšal okolico in ustvaril dodatno površino, ki bi jo lahko uporabili za različne
namene (vrtički). Torej bi prinesel dodaten, kakovosten odprt prostor za druženje
prebivalcev.
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Predlog 4.1: Na kopališču Pristan (Koroška cesta 33, mestna četrt Koroška vrata)

Slika 30: Kopališče Pristan
Predlog 4.2: Kopališče Mariborski otok (Na otok 40, KČ Kamnica)

Slika 31: Kopališče Mariborski otok
Predlog 4.3: Ozelenitev strehe na II. gimnaziji Maribor (Trg Miloša Zidanška 1, mestna
četrt Magdalena)

Slika 32: II. gimnazija Maribor
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Predlog 4.4: Ozelenitve strehe vrtca na Ulici Hinka Nučiča na Teznem)

Slika 33: Satelitski posnetek vrtca

Slika 34: Primer zelene strehe v Sloveniji: Osnovna šola Staneta Žagarja
2.2.2 Ozelenitev fasad
Menimo, da so fasade veliki neizkoriščeni deli stavb, zato predlagamo, da bi jih ozeleneli.
Za to bi potrebovali pomoč strokovnjakov, kot so arhitekti in arboristi. Poraščena fasada
uspešno preprečuje izgubo toplote, zato je uporaba zelenih fasad, kljub toplotni izolaciji,
energetsko priporočljiva. Na splošno je bila površina zidu pod listjem vedno bolj topla kot
goli zid, ne glede na vreme. V vetru listi povzročajo aerodinamični upor, s tem omejujejo
hlajenje, saj ob zidu zadržujejo žepe toplejšega zraka. Z ozelenitvijo fasad bi pripomogli k
čistejšemu zraku, krepitvi biodiverzitete, ohlajanju mesta, blaženju pojava toplotnih otokov
in lepši okolici. Predlagamo ozelenitev ograj in slepih zidov na stavbah v lasti Mestne občine
Maribor, smiselno pa bi bilo tudi pripraviti priporočila za ozelenitve ograj in fasad blokov ter
individualnih hiš, kadar je to mogoče izpeljati in ob upoštevanju smernic ZVKD.
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Predlog 5.1: Ozelenitev Upravne stavbe KC Pekarna (Ob železnici 16, mestna četrt
Magdalena)

Slika 35: Upravna stavba KC Pekarna

Predlog 5.2: ozelenitev stavbe Ekonomske fakultete (Prešernova ulica 8, mestna četrt Ivan
Cankar)

Slika 36: Ekonomska fakulteta v Mariboru
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2.2.3 Ozelenitev zidov
Predlog 1: Zid na Nasipni ulici pod podjetjem Snaga (Mestna četrt Pobrežje)
Predlagamo ozelenitev betonskega zidu na Nasipni ulici pod podjetjem Snaga. Postopek
ozelenitve bi zajemal primerno vegetacijo, rastni medij (npr. kokosova vlakna oziroma
sorodno) in namakalni sistem. V proces je potrebno vključiti arboristko in krajinsko arhitektko
ter druge strokovnjakinje, ki bi pripravile primeren načrt zasaditve, namakanja in
vzdrževanja. Z ozelenitvijo betonskega zidu bi prispevali k ohlajanju mesta, krepitvi
biodiverzitete, zadrževanju prašnih delcev, blaženju pojava toplotnih otokov v mestu ... Prav
tako bi z zelenjem porasel zid izboljšal izgled tega predela mesta in prispeval k temu, da bi
se več ljudi v tem predelu odločilo za kolesarjenje ali peš hojo.

Slika 37: Zid pri Snagi

Slika 38: Primer ozelenitve slepega zidu
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3. VODNI ELEMENTI V MESTU
● Vodopropustno tlakovanje omogoča infiltracijo deževnice v urbanih okoljih.
● Ohranjanje in obnova naravnega vodnega kroga, ki ga urbanizacija prekine – v naravi
je infiltracija do 80 %, v urbanih okoljih pa le do 20 %.
● Modro zelena infrastruktura (naravni in polnaravni sistemi, namenjeni upravljanju s
padavinskimi vodami v mestih).
UKREPI:

- prepustno in pol prepustno tlakovanje,
- infiltracijski jarki,
- travna mreža/travne rešetke,
- zadrževalni bazen,
- vlažen zeleni pas med parkirišči,
- strehe za zbiranje vode.

3.1 O UKREPU
3.1.1 Prepustno in pol prepustno tlakovanje
Omogoča infiltracijo deževnice. Prepustne površine pločnikov običajno vključujejo prepustni
beton, porozni asfalt in tlakovce. Za razliko od tradicionalnih nepropustnih materialov za
tlakovanje prepustni tlakovci omogočajo, da se deževnica infiltrira skozi pločnik ter v prst
spodaj. Poleg zmanjšanja površinskega odtoka lahko prepustni tlakovci ujamejo
suspendirane trdne snovi in s tem filtrirajo onesnaževala iz nevihtne vode. Cilj je nadzorovati
nevihtne vode, zmanjšati hiter priliv padavinske vode v odtok in kanalizacijo in izboljšati
kakovost vode s filtriranjem onesnaževal v podzemnih plasteh.
Prepustne pločniške površine so narejene bodisi iz poroznega materiala, ki omogoča pretok
nevihtne vode ali neporoznih blokov, razporejenih tako, da lahko voda teče med režami.
Meteorna voda se steka v podzemni rezervoar iz kamna in ga shrani. Prepustni pločnik se
pogosto uporablja na cestah, poteh in parkiriščih, ki so izpostavljena lahkemu prometu z
vozili, kot so kolesarske steze, pasovi za dostop do služb ali zasilnih pasov, cestna in
letališka ramena ter stanovanjski pločniki in dovozi.
Prepustni tlakovci, zlasti tisti s poroznimi površinami, zahtevajo vzdrževanje, da se odprtine
ne zamašijo. Pogostost čiščenja je odvisna od številnih lokalnih dejavnikov, kot so količina
odtokov, sosednja območja in podnebje. Pogosto čiščenje prepustnih tlakovcev izvajajo
sesalni bagri, ki se alternativno uporabljajo za izkop na občutljivih območjih in so zato vse
bolj pogosti. Če vzdrževanja ne izvajamo redno, lahko porozni pločniki začnejo delovati bolj
kot neprepustne površine.
Z naprednejšimi tlakovnimi sistemi se ravni vzdrževanja lahko močno zmanjšajo,
elastomerno vezani stekleni tlaki zahtevajo manj vzdrževanja kot običajni betonski tlakovci,
saj ima stekleno vezani pločnik 50 % več praznega prostora.
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Slika 39: Pripomoček za nadzor erozije

Slika 40: Beton z visoko prepustnostjo

3.1.2 Infiltracijski jarki
Infiltracijski jarki so plitvi izkopi zapolnjeni s kamnom, ki ustvarjajo začasno podzemno
skladišče nevihtnih odtokov in s tem povečujejo naravno sposobnost tal za shranjevanje in
odvajanje vode. Infiltracijski jarki omogočajo prodiranje vode v okoliška tla z dna in s strani
jarka.
V idealnem primeru bi morali prejeti bočni dotok s sosednje neprepustne površine, vendar
so dotoki s tokovnimi viri lahko sprejemljivi.

Slika 41: Infiltracijski jarek

Slika 42: Infiltracijski jarek

Prednosti:
● infiltracija lahko znatno zmanjša hitrost in količino odtoka,
● infiltracija zagotavlja znatno zmanjšanje obremenitve onesnaževala, ki se odvaja v
sprejemno telo,
● lahko ga enostavno vključite v urejanje krajine in se dobro prilega cestam.
Slabosti:
● možnost zamašitve za mesta z drobno zrnatimi tlemi (glina/mulji),
● težko je videti kopičenje onesnaženja,
● možnost napak zaradi slabega vzdrževanja, napačnega umeščanja ali visokega
vnosa smeti,
● omejeno na razmeroma majhna zajetja.
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Slika 43: Infiltracijski jarek

Slika 44: Načrtovanje infiltracijskih jarkov

3.1.3 Travnata mreža oz. travnate rešetke

Slika 45: Tlakovanje
Travne rešetke so alternativa asfaltu, betonu in tradicionalnim tlakovcem. Izdelane so iz
betona ali reciklirane plastike z odprtimi celicami, ki omogočajo rast trave skozi njih. So
porozna, okolju prijazna možnost za dovoze in parkirišča.
Zasnovane so tako, da puščajo velike odprtine za polnjenje z gramozom ali zemljo. Na ta
način je omogočeno ustvarjanje zelenih površin v parkih in postajališčih, kjer se lahko vozijo
vozila. Izdelek je primeren tudi za zaščito pred plazovi na nagnjenih poševnih površinah.
Iz istih razlogov omogočajo boljšo prepustnost vode in preprečujejo njeno zadrževanje na
površini (kar pri uporabi betona ali asfalta ne bi bilo mogoče). Poleg tega je omogočeno tudi
vračanje deževnice v naravne vodonosnike in filtriranje prisotnih onesnaževalcev, na
urbanih območjih pa ne prispeva k učinku vročinskega otoka – kar poveča energijo,
porabljeno za klimatizacijo v toplem vremenu.
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Beton in asfalt zahtevata velike količine energije za proizvodnjo in gradnjo. Poleg tega za
povezovanje asfalta pogosto uporabljajo materiale, ki niso okolju prijazni, na primer naftni
derivati. Sistemi za tlakovanje trave z rešetkami so narejeni iz reciklirane plastike, tudi po
koncu njihovega življenjskega cikla jih je enostavno reciklirati.
Primeri uporabe:
● parkirišča,
● športni objekti,
● intervencijske poti,
● golf igrišča (vozišča),
● dovozi do garaž,
● ozelenitve streh,
● konjeniški centri.

3.1.4 Gobasta mesta (sponge cities)
Gobasta mesta so dober primer ravnanja z vodo in predstavljajo celovito obliko zadrževanja
vode, vendar so težje realizirana rešitev v že obstoječih mestih. Zaradi tega predlagamo
gobasta mesta kot vzor za prihodnje novogradnje, medtem ko bi trenutna mesta le
dopolnjevali z enostavnejšimi ukrepi.
34-hektarski urbani vodni park v mestu Harbin na severu Kitajske je primer uspešne
intervencije gobasta mesta. V nevihtnem vodnem parku so na voljo številne storitve
ekosistemov: zbira čisto in shranjuje nevihtno vodo ter ji dovoli, da se infiltrira v vodonosnike.
Hkrati ščiti in obnavlja naravne habitate in zagotavlja estetsko privlačen javni prostor za
rekreacijo.
Gobasta mesta morajo biti bogata s prostori, ki omogočajo, da voda pronica skozi njih.
Mesto namesto le nepropustnega betona in asfalta potrebuje več:
● Neprekinjene odprte zelene površine, medsebojno povezane vodne poti, kanale in
ribnike v soseskah, ki lahko naravno zadržujejo in filtrirajo vodo ter spodbujajo urbane
ekosisteme, povečujejo biotsko raznovrstnost ter ustvarjajo kulturne in rekreacijske
možnosti.
● Zelene strehe, ki lahko zadržijo deževnico in jo naravno filtrirajo, preden se reciklira
ali spusti v tla.
● Porozni oblikovni posegi po mestu, vključno z gradnjo bio-barij in sistemov za
zadrževanje bio-materialov, da zadržijo odtok in omogočijo infiltracijo podtalnice;
porozne ceste in pločniki, ki lahko varno sprejmejo avtomobilski in peš promet, hkrati
pa omogočajo absorpcijo vode, prežemajo in polnijo podtalnico; drenažni sistemi, ki
omogočajo kapljanje vode v tla ali usmerjajo odtekanje nevihte v zelene površine za
naravno absorpcijo.
● Prihranki in recikliranje vode, vključno z razširitvijo recikliranja vode, zlasti sive vode,
na ravni gradnikov, spodbujanje potrošnikov k varčevanju z vodo s povečanimi
tarifami za povečanje porabe, ozaveščanje kampanj in izboljšani pametni nadzorni
sistemi za ugotavljanje uhajanja ter neučinkovite rabe vode.
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Slika 46: Gobasto mesto

3.1.5 Zadrževalni bazen
Zadrževalni bazeni so objekti za odvod deževne vode. Gradimo jih z namenom, da del
padavinskega odtoka začasno zadržimo. Z izgradnjo zadrževalnih bazenov praviloma
dosežemo zmanjšanje maksimalnega padavinskega odtoka ter zadržanje in delno čiščenje
prvega vala onesnažene padavinske vode (Leber, 2015).
3.1.6 Vlažen zeleni pas med parkirišči
Površina parkirišč se z naraščajočim številom trgovin in trgovskih centrov v Mariboru veča,
s čimer zaseda površine, ki so prej bile namenjene rastlinju ali pa bi lahko bile. Žal je večina
teh parkirišč asfaltirana, kar pomeni, da je kakršna koli rast rastlinja ovirana ali pa vsaj
močno omejena (Environmental Problems with Parking Lots, 2016). Poleg tega je asfalt
temne oz. črne barve, kar pomeni, da velik delež sončnih žarkov vsrka ter kasneje prejeto
energijo oddaja v obliki toplote, kar še dodatno segreva ozračje v njihovi bližini, lahko tudi
do 6 stopinj Celzija (Montgomery County Planning Commission). Ker so ravno visoke
temperature v mestih eden največjih problemov, bi lahko negativen vpliv parkirišč zmanjšali
s povečanjem deleža rastlinja.
Med parkirišči bi bilo zelo dobro narediti zelene pasove ne samo s travo, pač pa tudi z
drevjem in grmičevjem. Če je drevje dovolj visoko, lahko že v osnovi zasenči parkirišča,
prepreči vsrkavanje svetlobnih žarkov v temen asfalt in s tem zmanjša količino toplote, ki jo
asfalt kasneje oddaja. Prav tako zmanjša segrevanje avtov, katerih kovina se podobno kot
asfalt hitro segreje in oddaja toploto. Navsezadnje več zelenih površin med parkirišči
zmanjša asfaltirano površino ki, ponovno, zmanjša negativen učinek asfalta (Montgomery
County Planning Commission).
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Da bi izkoristili in hkrati učinkovito odstranili meteorno vodo iz parkirišč, bi ta lahko bila rahlo
nagnjena proti zelenemu pasu med parkirišči, kjer bi se voda zbirala, kot je prikazano na
sliki 47. Voda bi bila učinkovito odstranjena s parkirišč, hkrati pa bi ohladila ozračje ter
zalivala rastline.

Slika 47: Skica parkirišča, nagnjenega proti sredinskemu zelenemu pasu, kamor lahko
odteka voda in kjer raste rastlinje

Slika 48: Primer zelenega pasu med parkirišči, v katerega odteka voda

3.1.7 Strehe za zbiranje vode
Z vsakoletnim naraščanjem temperatur in vedno pogostejšimi vročinskimi valovi postaja vse
pomembneje, da smo sposobni najti senco. To lahko dosežemo s postavitvijo streh, pod
katere se v vročini lahko zatečemo, dodatna prednost streh, ki bi jih v Mariboru lahko
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postavili, pa je ta, da bi jih lahko uporabili tudi kot zbiralnike vode, kar bi dodatno izboljšalo
kvaliteto zraka v mestu.
Ta ukrep ima mnogotere prednosti. Je relativno cenovno ugoden, zelene strehe pa izgledajo
zanimivo in s tem pritegnejo pozornost meščank_ov in turistk_ov. Najpomembneje pa je, da
bi te strehe pripomogle ne samo k estetskemu užitku, temveč tudi k dobremu počutju in celo
zdravju občank_ov. Meščanke_i bi lahko našle_i zavetje pred žgočim soncem, s čimer bi
lahko zmanjšali pogostost pojava sončarice, prav tako pa bi se v poletnih mesecih
meščanke_i čez dan lažje zadrževali zunaj. Strehe bi lahko tudi opremili z rastlinami, ki bi
shranjeno vodo uporabljale in jo tako zadrževale, kar bi v poletnih mesecih v mesto še
dodatno vneslo svežino. In ne samo to, rastline bi namreč tudi čistile zrak, kar bi bila opazna
razlika nasploh na npr. avtobusnih postajah ob večjih prometnih cestah, kjer je nasičenost
zraka z izpušnimi plini visoka. Rastline namreč škodljive delce iz zraka odlagajo v svojem
tkivu ali v zemlji in jih odstranjujejo iz zraka, prav tako pa kopičijo ogljik in proizvajajo kisik
(Self Sustaining Green Bus Stop (Malaysia)). Seveda bi bilo potrebno strehe primerno utrditi,
da
bi
bile
zmožne
podpirati
maso
zasajenega
rastlinja
(https://iwanetwork.org/programs/cities-of-the-future/, 6. 2. 2021).

Slika 6: Primer (simulacija) strehe za zbiranje vode na avtobusni postaji
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3.2 NAŠI PREDLOGI

Slika 50 in 51: Igrišče oz. park, ki se ob deževju spremeni v vodno površino

3.2.1 Vlažen zeleni pas med parkirišči
Predlagamo, da se v Mariboru ozeleni čim več parkirišč, predvsem vsa parkirišča ob
trgovinah in trgovskih centrih, ki zavzemajo veliko površino. Nadalje priporočamo, da se ob
gradnji novih parkirišč upošteva ideje, kako bi lahko bila meteorna voda učinkovito
uporabljena.
Lokacije, kjer bi lahko ozelenili že obstoječa parkirišča, so parkirišče pri prireditvenem
prostoru Štuk, parkirišče pri križišču Ljubljanske in Focheve ulice in parkirišče pri
supermarketu Tuš.
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Predlog 1: Pri prireditvenem prostoru Štuk

Slika 52: Parkirišče pri prireditvenem prostoru Štuk
Predlog 2: Parkirišče pri križišču Ljubljanske in Focheve ulice

Slika 53: Parkirišče pri križišču Ljubljanske in Focheve ulice
Predlog 3: Parkirišče pri supermarketu Tuš

Slika 54: Parkirišče pri supermarketu Tuš
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4. JAVNI PROMET
4.1 OPREDELITEV PROBLEMA
V naših skupnostih imajo promet, njegova dostopnost in splošna mobilnost velik pomen, saj
prispevajo k boljši kakovosti bivanja in botrujejo h gospodarskemu razvoju. Ker omogočajo
premikanje ljudi in dobrin, izboljšajo življenjski standard celotne skupnosti.
Za kakovostno bivanje potrebujemo kakovostno urejen promet. Pri tem prihaja do težav, saj
v družbi želimo hkrati doseči čim večjo mobilnost, hkrati pa se vedno bolj zavedamo
negativnih učinkov prometa na okolje. Za okolje moramo skrbeti in zato pride tukaj v poštev
trajnostni pristop. Želimo, da prebivalke_ci mest neovirano živimo in smo mobilne_i, obenem
pa želimo biti naravi prijazne_i. Optimalna rešitev je, da prebivalke_ci ne uporabljajo osebnih
avtomobilov, temveč se zanašajo na javni promet, kolesarjenje in hojo. Urejen javni prevoz,
kolesarske in pešpoti pripomorejo k boljši kvaliteti zraka, manjšemu zvočnemu
onesnaževanju in manjši porabi fosilnih goriv. Poleg tega se prebivalci v trajnostnem mestu
počutijo bolje. Ulice lahko spet postanejo prostor za druženje, poti privabljajo ljudi. Ko je
kultura prometa na visoki ravni, je manj tudi prometnih nesreč in mesta so varnejša. Javni
prostori na prostem prenehajo biti kraj za parkiranje in prevažanje, prelevijo se v prostor za
druženje. Zato torej potrebujemo trajnostni razvoj v prometu in modernem mestu.
Učinkovitost javnega potniškega prometa se kaže predvsem v tem, kako hitro in s kako
nizkimi stroški lahko prepelje čim večje možno število potnic_kov. V primerjavi z
avtomobilskim prometom je tudi prostorsko manj potraten, saj en avtobus zasede približno
toliko prostora kot trije avtomobili, pri čemer lahko prepelje večje število ljudi. Njegova vloga
je pomembna predvsem na večjih razdaljah, ker predstavlja najtrajnejšo obliko prevoza.
Zaradi vedno večje uporabe alternativnih goriv v zadnjih letih so vplivi na okolje,
preračunano na posamezno_ega potnico_ka v primerjavi z avtomobilskim prevozom, še
ugodnejši. Za potnico_ka je javni potniški promet tudi bolj optimalen zaradi manjših stroškov
in manjšega stresa, povezanega z vožnjo ter iskanjem prostega parkirnega mesta. Povrhu
potnicam_kom omogoča, da se med vožnjo ukvarjajo z drugimi stvarmi kot npr. z branjem
ali z delom.
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4.2 PRIVABLJANJE LJUDI NA JAVNI PROMET
● Izboljšavo spletne strani Marprom. Za referenco bi lahko vzeli spletno stran
dresdenskega ponudnika javnega prevoza: https://www.dvb.de/de-DE/ (računalnik
bi ti lahko izračunal dolžino poti, koliko je avtobusov, izboljšanje voznih redov,
predvsem pa, da se vozni redi ne nahajajo v obliki pdf, ki si jo mora človek prenesti
...).

Slika 55: Referenca za iskalnik
● Izboljšana aplikacija Marprom shop (dodali bi segment, kjer lahko vidiš, kje se
trenutno nahajajo vozeči avtobusi posameznih linij – to je vključevala prejšnja
aplikacija, vendar sedaj že lep čas ni delovalo).
● Več ekranov na avtobusnih postajah, ki so poenoteni z vožnjo avtobusov in
odslikujejo dejanski vozni čas avtobusov v prometu.

Slika 56: Informacijska tabla
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● Več avtobusov oz. pogostejši avtobusi, predvsem v delih dneva, ko veliko ljudi
uporablja javni promet (zjutraj, popoldan). Zvečer, ko je ljudi manj, manjši avtobusi.
Tako se privarčuje tudi nekaj goriva.
● Problem, da so velikokrat avtobusi prehitri, ali pa peljejo časovno preblizu skupaj po
podobni trasi (primer: avtobusa 3 in 16 velikokrat peljeta ob isti uri in dobršen del poti
vozita po enaki trasi).
● Privlačnejši avtobusi - brez reklam na oknih, ki pri ljudeh povzročajo občutek slabosti,
utesnjenosti, zaradi pa njih potnik tudi prej spregleda postajo.
● Nižje cene (s tem bi več ljudi uporabljalo javni promet).
● Prijaznejši avtobusi za invalide in starše z vozički - referenca: v Nemčiji se celotni
avtobus ob čakanju spusti na raven pločnika z gumbom za avtobusarja, da spusti
rampo.
● Podaljševanje avtobusnih postaj, ki so veliko v uporabi (večja površina za zaustavitev
več avtobusov). Dogaja se namreč, da mora več avtobusov istočasno ustaviti na
avtobusni postaji. Ker za vse ni dovolj prostora, mora zadnji delno ustaviti tudi na
cesti in to upočasnjuje promet, saj morajo ustaviti tudi avti za njim.
● Vozni redi prilagojeni za lažje prestopanje.
● Avtobusi iz periferije: ob prihodu v mesto bi lahko bili prestreženi z manjšimi
avtobusi zaradi česar lahko ti avtobusi v času, ki bi ga prej porabili za eno vožnjo,
zdaj opravijo dve. To bi omogočilo večji pretok prometa.

4.3 KAKO SO LAHKO AVTOBUSI BOLJ PRIJAZNI ZA OKOLJE?
● Električni ali hibridni avtobusi (pozorni moramo biti tudi na način, kako je ta elektrika
pridobljena).
● Sončne celice na strehi avtobusa ali avtobusni postaji.

Slika 57: Sončne celice na strehah avtobusov
● Zanimiva ideja se nam zdijo tudi avtobusi z zeleno streho, kakršne že imajo v
Singapurju: https://edition.cnn.com/2019/06/03/health/green-roofs-singapore-busesintl/index.html.
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4.4 DRUGO
● Urejeni pločniki v senci dreves. To bi bilo hoji prijazno mesto, ki ga bodo pešci zaradi
estetskega videza in hladnejšega zraka raje uporabljali. Poleg tega drevesa ob poteh
predstavljajo zaščito pred hrupom.
● Prijaznejše mesto za slepe in slabovidne: signalizacija in ploščice za njih povsod po
mestu, ne le v prenovljenih delih mesta. Potrebujemo torej bolj holističen pristop.

Slika 58: Tlakovanje za slepe
● Prijaznejše mesto za invalide. Številni nakloni ob stopnicah pravzaprav niso primerni
zanje, saj npr. niso dovolj široki.
● Več kolesarskih poti in stez, izboljšane kolesarske steze (ponekod se steza kar
konča, ni pa znižanega robnika, da bi kolesar lahko v miru odpeljal s pločnika).
Potrebujemo tudi več kolesarskih stez na prometnih cestah npr.:
o Cesta XIV. divizije in Dupleška cesta (MČ Pobrežje, MČ Brezje-DogošeZrkovci) –
cesti sta prometni, večinoma pa nimata kolesarskih stez, zato je vožnja po
vozišču zelo neprijetna;
o Papeževa cesta (KS Razvanje/MČ Radvanje) – na cesti velja omejitev hitrosti
90 km/h, je prometna in nima kolesarske steze, služi pa kot najbolj direktna
povezava z Razvanjem, če prihajaš iz smeri Tezno. Vožnja po njej je izjemno
neprijetna, ob cesti so tudi njive, tako da bi bilo rahlo širjenje zaradi izgradnje
kolesarske poti izvedljivo.
Kot kolesarji moramo mesto dovolj dobro poznati, da si bolj prometne odseke brez
kolesarskih stez zapomnimo in se jim načrtno izognemo, četudi to pomeni izbiro
daljše poti (ali pa kršimo predpise, se vozimo po pločniku in s tem oviramo pešce).
● Predlagamo tudi postaje, kjer si lahko sposodimo kolesa in električne skiroje.
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ZAKLJUČEK
Podnebne spremembe so postale resen globalni problem in njegove posledice se močno
čutijo tudi v urbanem okolju. V tem dokumentu so zbrani in predstavljeni predlogi za
ozelenitev mesta Maribor oziroma ukrepi, s katerimi bi jih blažili. Razdeljeni so v štiri skupine
in v vsaki je opis ukrepa ter so navedene lokacije, na katerih bi se lahko izvedli. Poleg
opisanih ukrepov so navedeni tudi drugi, kot so žive meje, več makadamskih poti namesto
asfaltnih, ozelenitev betonskih površin, ozelenitev ograj in nadstreškov za zabojnike za
smeti ... Menimo tudi, da je bistvenega pomena ohranjanje zelenih površin, kot npr. nabrežje
reke Drave na Lentu. Želimo si, da se ob vseh posegih v mestu ter prihodnjih načrtih zanj
pomisli tudi na naravo, saj ta neposredno vpliva na naše življenje in se maščuje na različne
načine, proti katerim smo ljudje velikokrat nemočni. Kot skupina prostovoljk_cev, ki se bori
za podnebno pravičnost v Mariboru, upamo, da se bo naše predloge upoštevalo in da bomo
v Mariboru kmalu videle_i spremembe, ki bodo doprinesle k podnebni pravičnosti. Želele_i
bi, da se tudi naše mesto bori s trenutnim kritičnim stanjem našega planeta, saj bomo le s
korenitimi spremembami naredile_i korak v boljšo prihodnost. To je pomembno zaradi vse
večjega vpliva podnebnih sprememb, ki jih bodo kmalu občutile_i tudi prebivalke_ci našega
mesta. Menimo, da Maribor lahko postane dober zgled in primer zelenega mesta.
Poudarile_i bi rade_i, da omenjene ukrepe predlagamo ne samo zaradi njihovega
pozitivnega vpliva na okolje, temveč tudi zaradi njihovega pozitivnega vpliva na dobrobit
prebivalk_cev in višanje kakovosti življenja, kakor tudi izboljšanje estetskega izgleda mesta,
kar bi lahko pomagalo pritegniti tudi več turistk_ov itd. ter pripomoglo k samemu ugledu
mesta.
Kaj lahko Mestna občina Maribor naredi takoj?
1. Ozelenitev zidu na Nasipni ulici pod podjetjem Snaga (predlog pod poglavjem 2.2.3);
2. Na spletni strani in z zloženkami naj obvešča prebivalke_ce o posledicah podnebnih
sprememb za mesta. Oglašuje lahko tudi na oglaševalskih mestih v lasti MOM in
njenih podjetij (plakati …);
3. Ozelenitev streh trgovin (kot sta npr. Hofer in Lidl). Preden MOM izda dovoljenje za
gradnjo trgovin in nakupovalnih centrov, zahteva, da je v arhitekturni načrt vključena
zelena streha ali zelena fasada;
4. Posaditev dreves in vzdrževanje obstoječih dreves, slednje je ključno, saj imajo
starejša drevesa zaradi večjih krošenj več blagodejnih vplivov na okolje;
5. Javni promet: izboljšana spletna stran, bolj točni avtobusi, spremenjeni vozni redi (da
določeni avtobusi (npr. 16 in 3) ne vozijo več istočasno po podobni trasi), uvedba
manjših električnih avtobusov, ki vozijo pogosteje, in uporaba manjših, manj potratnih
avtobusov ob urah, ko je na njih manjša gneča;
6. Gnezditveni otoki;
7. Ohranjanje zelenih površin (npr. nabrežje Drave na Lentu).
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Kaj lahko Mestna občina Maribor priporoči prebivalkam_cem mesta?
1. Čim pogostejšo uporabo koles, saj prispeva tako k zmanjšanju onesnaževanja kakor
tudi promovira zdrav življenjski slog;
2. Ozelenitev ograj in smetnjakov, kar doprinese k lepši okolici in boljšemu zraku;
3. Spodbujanje sajenja dreves na vrtu, saj na takšen način prispevajo k lepši okolici,
večji biodiverziteti, čistejšemu okolju, hkrati pa tako prebivalci pridobijo osenčene
površine, ki povečajo uporabnost tega območja.
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