
Stari most bomo Stari most bomo 
vrnili pešcem in vrnili pešcem in 
kolesarjem! kolesarjem! 

Tipke na semoforjih, Tipke na semoforjih, 
ki nas postavljajo v ki nas postavljajo v 
podrejen položaj v podrejen položaj v 
prometu, bomo ukinili. prometu, bomo ukinili. 

Razvili bomo integriran Razvili bomo integriran 
javni potniški promet z javni potniški promet z 
novim sistemom linij in novim sistemom linij in 
prestopnih točk. prestopnih točk. 

Posebno skrb bomo Posebno skrb bomo 
namenjali živalim, ki namenjali živalim, ki 
živijo na območju mesta. živijo na območju mesta. 
Vsaka mestna četrt bo Vsaka mestna četrt bo 
dobila pasji park! dobila pasji park! Park & ride Park & ride 

sistem sistem 

Zavzemali se bomo za peš Zavzemali se bomo za peš 
dostop do zelenih površin dostop do zelenih površin 
za vse prebivalce.za vse prebivalce.

Potrebujemo nov Potrebujemo nov 
Akvarij-terarij!Akvarij-terarij!

Za mestni Za mestni 
kino! kino! 

umirjanje prometa umirjanje prometa 
v centru, za v centru, za 
varno pot do šole    varno pot do šole    
   ali parka.   ali parka.

CenterCenter

Ivan CankarIvan Cankar

Malečnik – RuperčeMalečnik – Ruperče

Obvarjumo Obvarjumo 
Pohorje!Pohorje!

Vzpostavili bomo Vzpostavili bomo 
pisarno za informiranje, pisarno za informiranje, 
participacijo in projektno participacijo in projektno 
sodelovanje. sodelovanje. 

Prenovili bomo športno in Prenovili bomo športno in 
rekreativno infrastrukturo in rekreativno infrastrukturo in 
dodatno spodbujali programe dodatno spodbujali programe 
aktivnega preživljanja aktivnega preživljanja 
prostega časa.prostega časa.

Spodbujali bomo Spodbujali bomo 
umetnost v umetnost v 
javnem prostoru.  javnem prostoru.  

Nevladnim organizacijam Nevladnim organizacijam 
in socialnim podjetjem bomo in socialnim podjetjem bomo 
omogočili brezplačno rabo omogočili brezplačno rabo 
občinskih prostorov.občinskih prostorov.

Želimo mestno Želimo mestno 
plažo ob Dravi! plažo ob Dravi! 

Brezje-Dogoše-ZrkovciBrezje-Dogoše-Zrkovci

Koroška Koroška 
vratavrata

MagdalenaMagdalena

PobrežjePobrežje

  StudenciStudenci

TaborTabor

KamnicaKamnica

Bresternica-GajBresternica-Gaj

Nova vasNova vas

RadvanjeRadvanje

TeznoTezno

LimbušLimbuš

RazvanjeRazvanje

PekrePekre

Kreativna Kreativna 
četrt Melječetrt Melje

Mreža Mreža 
Varovanih Varovanih 
kolesarnic kolesarnic 

Urbani Urbani 
vrtovivrtovi

Naročnik zloženke je Lista kolesarjev in pešcev.

www.kolesarjiinpesci.si

listakolesarjevinpescev

@kolesarjiinpesci

OZNAČI PROBLEMATIČNE TOČKE 

Mapiranje mesta s strani njegovih prebivalk 
in prebivalcev je ena od oblik vključevanja 
v proces odločanja, izboljševanja in 
soustvarjanja lokalnega okolja. Ustvarili smo 
kolektivni zemljevid za vnos problematičnih 
točk, ki jih zaznavamo kot vsakodnevni 
uporabniki mesta, bodisi v vlogi pešcev, 
bodisi kolesarjev. Vabljen_a, da soustvarjaš 
tudi ti: www.kolesarjiinpesci.si/mapiranje 

Celoten program  
Za povezano mesto Maribor

Za župana Za župana 
obkrožiobkroži

Za mestni Za mestni 
svet obkroži svet obkroži 

Varna kolesarska pot Varna kolesarska pot 
do razvanjado razvanja

Več kot 50 km novih in  
obnovljenih kolesarskih poti 

Več kot 40.000 km2 novih  
javnih površin za pešce 

Uvedba participativnega  
proračuna

Mbajk 

25 novih otroških igrišč 

Prvi pasji park v Mariboru

DOSEŽKI DO DANES

Soustvarjaj Soustvarjaj 
boljši mariborboljši maribor

Za  
povezano
mesto 
Maribor

Za javna stranišča, Za javna stranišča, 
ki bodo dostopna ki bodo dostopna 
za gibalno ovirane.za gibalno ovirane.

Spodbujali bomo Spodbujali bomo 
nastajanje urbanih nastajanje urbanih 
in medgeneracijskih in medgeneracijskih 
centrov v mestnih centrov v mestnih 
četrteh in krajevnih četrteh in krajevnih 
skupnostih. skupnostih. 



Petra Greiner
dipl. fizioterapevt

direktorica neprofitnega 
zavoda 

Rene Puhar
univ. dipl. ekon.

kulturni producet in športni 
komentator

Tjaša Gojkovič
univ. dipl. prav.

odvetnica

Željko Milovanovič
univ. dipl. politolog
vodja mladinskih 

programov

Katja Beck Kos
univ. dipl. kulturologinja

vodja Rajzefibra in 
podpredsednica društva 

Hiša! 

dr. Andrej Žižek
univ. dipl. inž. arhitekture

direktor

Urška Košica
univ. dipl. prof. razrednega 

pouka
producentka kulturno-

izobraževalnih projektov 

Marko Simerl
dipl. ing. teh. prometa

upokojenec

Neža Polh
univ. dipl. inž. arhitekture

vodja projektov pri 
nevladnih organizacijah 

Grega Krajnc
univ. dipl. inž. rač. in inf.

inženir – razvijalec 

Zdenka Križanič
predmetna učiteljica

upokojenka 

Miha Lovše
univ. dipl. inž. arhitekture

arhitekt

dr. Kaja Pogačar
univ. dipl. inž. arhitekture

visokošolska učiteljica 

mag. Miha Horvat
mag. art.

umetnik in kulturni 
producent

Špela Hren Juhart
univ. dipl. komunikologinja

sodelavka za odnose z 
javnostmi

Žiga Kreševič
univ. dipl. inž. arhitekture

arhitekt, asistent na 
Univerzi v Mariboru 

mag. Aphra Tesla
mag. art.
umetnica

Grega Horvat
univ. dipl. prav.

vodja pisarne/svetovalec 

Tina Krajnc
dipl. ekon.
podjetnica

mag. Miodrag 
Petrovič

magister organizacije 
proizvodnje

direktor, strokovni 
sodelavec pri delu z invalidi

Peter Irgo
dipl. oec.

svetovalec

8.

1. 
Mesto pešcem in 
kolesarkam!

2. 
Za delujoče  
mesto

3. 
Energija mlajših,  
izkušnje starejših

4. 
Izkoristimo lastne 
potenciale

5. 
Pravica  
do mesta

6. 
Maribor je  
prihodnost!

Mesto, ki je prijazno do pešcev in 
kolesark, je boljše mesto za vse! V 
Mariboru bomo vsa naselja povezali 
v celovito omrežje kolesarskih 
in sprehajalnih poti ter razvili 
konkurenčen javni potniški promet, 
ki bo alternativa pločevini na cestah. 
S tem bomo dvignili kvaliteto bivanja 
v številnih soseskah našega mesta in 
poskrbeli, da bo Maribor postal bolj 
prijazen do domačink, domačinov, 
zanimiv za obiskovalke, obiskovalce in 
nove prebivalce ter prebivalke.

Vzpostavili bomo odprt dialog z 
občankami in občani in poskrbeli 
za njihovo pravočasno vključevanje 
v procese odločanja. Pot do javnih 
storitev bomo naredili enostavno, 
prijazno, hitro in cenovno dostopno. 
Dvignili bomo pomen mestnih četrti in 
krajevnih skupnosti. Zmanjšali bomo 
moč političnih in poslovnih monopolov.

Za boljše življenje vseh prebivalk 
in prebivalcev mesta je potrebno 
aktivirati tako mlade kot starejše 
generacije. S spodbujanjem 
ustvarjalnega potenciala mladih in 
z zagotovitvijo dostopnih stanovanj 
ter novih delovnih mest bomo 
povečali privlačnost mesta Maribor 
za priseljevanje. Znanje in energijo 
mladih bomo povezovali z modrostjo in 
izkušnjami starejših generacij, ki jih je 
potrebno vključiti v mestno življenje.

Prebivalci in prebivalke mesta smo 
ključni dejavnik gospodarskega 
razvoja mesta, saj v njem živimo 
in so-ustvarjamo boljše pogoje za 
življenje. Razvili in podprli bomo 
podporna podjetniška okolja z dobrimi 
sinergijami. Investitorjem bomo 
postavili družbeno odgovorne in hkrati 
stimulativne kriterije za sodelovanje 
z mestom. Večjo podporo bomo dali 
samopreskrbi s hrano in nevladnim 
organizacijam s programi v javnem 
interesu. 

Med prebivalkami in prebivalci bomo 
spodbujali strpnost, medsebojno 
prilagajanje in odprtost. Krepili bomo 
moč skupnosti in povezovanja. Izvedli 
bomo projekte prenove trgov, ulic, 
parkov in javne infrastrukture. Razvijali 
bomo mesto po meri otrok, regulirali 
oglaševanje na javnih površinah in 
omogočili mesto, ki je dostopno z 
0 EUR. Posebno pozornost bomo 
namenili skrbi za živali, ohranjanju 
dreves in biotski raznovrstnosti. 

Maribor, Pohorje in zaledje želimo 
uveljaviti kot okoljsko ozaveščeno 
turistično destinacijo, ki bo naše 
naravne danosti povezala z vrhunsko 
kulturo in urbanimi zgodbami. 
Spodbujali bomo umetnost v javnem 
prostoru in skrbeli zagotovili stabilno 
financiranje kulturnih in umetniških 
vsebin v mestu. Poskrbeli bomo 
za dosledno izvajanje že sprejetih 
dolgoročnih strategij.

ZA Ž
UPA

N
A

Za povezano  
mesto Maribor

Sklenili bomo mrežo Sklenili bomo mrežo 
kolesarskih stez in peš kolesarskih stez in peš 
poti. Poskrbeli bomo poti. Poskrbeli bomo 
za nadalnji razvoj za nadalnji razvoj 
kolesarskih koridorjev  kolesarskih koridorjev  
in varnih šolskih poti. in varnih šolskih poti. 

Višino sredstev 
Višino sredstev 

za participativni 
za participativni 

proračun bomo 
proračun bomo 

potrojili. potrojili. Spodbujali bomo aktivno Spodbujali bomo aktivno 
stanovanjsko politiko, stanovanjsko politiko, 
cenovno dostopna cenovno dostopna 
stanovanja in gradnjo stanovanja in gradnjo 
energetsko varčnih energetsko varčnih 
stanovanjskih naselij.stanovanjskih naselij.

Krepili bomo povezovanje 
Krepili bomo povezovanje 

z zaledjem mesta in z zaledjem mesta in 

spodbujali obnavljanje 
spodbujali obnavljanje 

četrtnih tržnic. četrtnih tržnic. 
Spodbujali bomo razvoj Spodbujali bomo razvoj 
mesta po meri otrok. mesta po meri otrok. 
Tudi tistih s posebnimi Tudi tistih s posebnimi 
potrebami! potrebami! 

Zagotovili bomo stabilno in Zagotovili bomo stabilno in 
dolgoročno financiranje dolgoročno financiranje 
mestotvornih vsebin, mestotvornih vsebin, 
programov društev in zavodov, programov društev in zavodov, 
ki pomembno prispevajo k ki pomembno prispevajo k 
razvoju mesta in njegovega razvoju mesta in njegovega 
kulturnega življenja.kulturnega življenja.

Josip Rotar
univ. dipl. inž. prometa

višji svetovalec –  
Agencija za železniški promet
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