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Razvoj sistema zelene logistike 
 
Sreda, 21. oktober 2020 

Na spletu 

PROGRAM 

9:30 – 10:00 Prijava na spletno platformo, tehnična navodila, predstavitev 

predavateljev 

10:00 – 10:15  Uvod 

   Andreja Kuzmanić, ZUM d.o.o., Maribor 

10:15 – 10:30  Razvoj zelene logistike v Sloveniji 

   Mateja Kukovec, ZUM d.o.o., Maribor 

10:30 – 10:50 Kombinirani prevoz kot okolju prijazna rešitev za prevoz tovora 

Lisa Anderluh, Republika Avstrija, Ministrstvo za podnebne ukrepe, okolje, 

energijo, mobilnost, inovacije in tehnologijo 

10:50 – 11:10   Vprašanja, diskusija 

11:10 – 11:40  Raziskave, tehnologija in inovacije s posebnim poudarkom na mobilnosti 

blaga 

Sarah Bittner-Krautsack, Republika Avstrija, Ministrstvo za podnebne ukrepe, 

okolje, energijo, mobilnost, inovacije in tehnologijo 

Martin Posset, thinkport VIENNA - smart urban logistics lab  

11:40 – 12:00   Vprašanja, diskusija 

12:00 – 12:30  Odmor  

12:30 – 13:15   Diskusija po skupinah 

 

Moderatorka: Tatjana Milovanović 

Prispevki tujih predavateljev bodo v angleškem jeziku, zastavljanje vprašanj pa s konsekutivnim prevajanje. Diskusija po 

skupinah bo potekala v slovenskem jeziku. 

 
O tujih predavateljih 
Lisa Anderluh je odgovorna za strateško načrtovanje in prometno politični okvir za prehod s cestnega na okolju prijaznejše 
načine prevoza. Letos bo pričela z delom na oddelku za "Prevoz blaga", kjer bo odgovorna za program financiranja 
terminalov in železniških tirov.  

Sarah Bittner-Krautsack, je odgovorna za inovacijsko področje „Mobilnost blaga“ ter medsektorsko inovacijsko področje 
„Železniški sistem“ v okviru avstrijskega raziskovalnega, tehnološkega in inovacijskega programa za mobilnost in promet z 
imenom „Mobilnost prihodnosti“, koordinator ukrepov za privabljanje in spodbujanje novih talentov na področju 
mobilnosti in raziskav na področju prometa, tehnologije in inovacij ter vodja projekta za novo nacionalno strategijo RTI za 
mobilnost. 

Martin Posset je vodja za inovacije v podjetju thinkport VIENNA - laboratorij za pametno urbano logistiko. Poslanstvo 
thinkporta VIENNA je razviti, preizkusiti in uvesti inovacije v mestnem tovornem prometu na Dunaju. Gre za sodelovanje 
Univerze za Biotehnikona Dunaju (BoKu) in dunajskega pristanišča, financira pa ga Ministrstvo za podnebne ukrepe, okolje, 
energijo, mobilnost, inovacije in tehnologijo. 
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