NAZIV PILOTA: Pot do privlačnega in trajnostnega mesta

www.alpine-space.eu/melinda

O PILOTNEM PROJEKTU
Mestna občina Maribor je skupaj s projektnim partnerjem Univerzo v Mariboru, Fakulteto za gradbeništvo, prometno
inženirstvo in arhitekturo, sodelovala na evropskem projektu MELINDA, sofinanciranem v okviru transnacionalnega
programa Interreg Območje Alp.
Osrednji cilj projekta je bil izboljšati zavedanje o možnostih spreminjanja načina prevozov (modal split) in s tem povezanega zmanjšanja ogljičnega odtisa v urbanih okoljih. To je moč dosegati tudi z učinkovitim upravljanjem podatkov
o trajnostni mobilnosti in povečanjem zavedanja potencialnih uporabnikov o teh podatkih.
Ključne aktivnosti v Mariboru so obsegale:
• prepoznavanje obstoječega vzorca mobilnosti v mestu Maribor (s pomočjo spletne ankete med zaposlenimi
v večjih javnih podjetjih v mestu – preko 800 odgovorov) ter
• vsebinska nadgradnja obstoječe prostorsko podatkovne platforme MOM s podatki in informacijami o stanju
trajnostne mobilnosti v mestu Maribor.
Nadgradnja obstoječe Prostorsko podatkovne platforme MOM s podatki in informacijami o stanju trajnostne mobilnosti omogoča:
• hiter dostop do vseh podatkov in informacij v povezavi s trenutnim, preteklim in prihodnjim stanjem povpraševanja in ponudbe na področju trajnostne mobilnosti v mestu Maribor;
• preprost prenos podatkov z namenom nadaljnjega raziskovanja, analiziranja in ponovne uporabe podatkov (odprti podatki);
• strukturiran pregled razpoložljivosti podatkov o ponudbi in povpraševanju po mobilnosti (za nosilce odločanja,
občane, raziskovalce);

Z vzpostavitvijo portala mobilnost.maribor.si smo vzpostavili stično točko, kjer se zbirajo odprti podatki o trajnostni
mobilnosti v mestu Maribor. Odprti podatki so informacije, evidence in zbirke, ki nastajajo pri delu Mestne občine
Maribor in ostalih organizacij v njeni lasti ter so prosto in brezplačno dostopni.
V okviru pripravljalnih del na pilotskem projektu smo spoznali, da je mnogo podatkov o ponudbi in povpraševanju
po storitvah trajnostne mobilnosti na voljo, so pa razpršeni, dostop do njih je otežen. Prav zaradi tega je bil osnovni
namen pilotskega projekta ključne podatke in informacije zbrati in jih objaviti na enem mestu.

OSNOVNI GRADNIKI PORTALA
https://mobilnost.maribor.si

TRAJNOSTNA MOBILNOST V MESTU MARIBOR
ODPRTI PODATKI
MOBILNOSTNE NAVADE
Grafična predstavitev rezultatov ankete o mobilnostnih navadah
prebivalcev in obiskovalcev Maribora
PREGLEDOVALNIK
Prostorski pregledovalnik ponudbe in povpraševanja
po trajnostni mobilnosti
METAPODATKI
Metapodatkovni opisi evidenc trajnostne mobilnosti
PODATKI IN STORITVE
nabor prosto dostopnih in razpoložljivih podatkov
in informacij s področja trajnostne mobilnosti
Vabljeni k ogledu informacij in podatkov o trajnostni mobilnosti ter predvsem k ponovni uporabi podatkov za razvoj
novih storitev na področju trajnostne mobilnosti. Skupaj lahko izboljšamo kakovost bivanja v mestu.

KONTAKTNI PODATKI:
PODATKI O TRAJNOSTNI MOBILNOSTI MARIBOR
NA PROSTORSKEM PORTALU
MESTNA OBČINA MARIBOR
E: prostor@maribor.si
PARTNERJI PROJEKTA MELINDA - PILOTNA AKTIVNOST MARIBOR
MESTNA OBČINA MARIBOR
E: tadej.kurent@maribor.si
E: vesna.avgustincic@maribor.si
UNIVERZA V MARIBORU - FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO
PROMETNO INŽENIRSTVO IN ARHITEKTURO
E: drago.sever@um.si

VEČ INFORMACIJ O PROJEKTU MELINDA:
www.alpine-space.eu/projects/melinda
https://www.facebook.com/projectmelinda/
https://twitter.com/project_melinda

