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ANALIZA DOKUMENTACIJE - POVZETEK 
Analiza dokumentacije v okviru projekta LIFE17 IPC/SI/000007 – LIFE IP CARE4CLIMATE 
podakcije C3.3 Zelena mestna logistika vsebuje pregled ustrezne slovenske in evropske 
zakonodaje, evropskih projektov, znanstvenih in strokovnih prispevkov ter primerov dobre 
prakse s ciljem izdelati pregled vsebin, ki so pomembne za upravljanje z logistiko in bodo 
podlaga za identifikacijo predlogov intervencij v zakonodajo in opredelitev pilotnih projektov. 
Pripravljen je sistematizirani pregled gradiva, od znanstvenih člankov s teoretičnim pregledom 
okolja in razvoja zelene logistike do predstavitve ukrepov posameznega izvedenega projekta. 
Obravnavani so bili sodobno mednarodno gradivo, dostopne smernice in veljavni predpisi 
izbranih državnih institucij in zasebnih organizacij v zvezi z izvajanjem in upravljanjem 
logistike. Vir podatkov je svetovni splet. Pregled gradiva je potekal na podlagi ključnih besed. 

Slovenska zakonodaja je bila pregledana po vseh strokovnih področjih. Posebej je bila 
analizirana zakonodaja, ki je na kakršen koli način povezana z logistiko. Pregledani so bili tudi 
ustrezni programi in strategije posameznih ministrstev ter predpisi na lokalni ravni. Slovenski 
predpisi, ki so povezani z upravljanjem logistike, se nanašajo na javno naročanje, promet, 
prometno infrastrukturo, urbanistično načrtovanje, varstvo okolja, ureditev javno-zasebnega 
partnerstva, spodbujanje investicij in poštne storitve. 

Na evropski ravni se je širša razprava o trajnostni mobilnosti začela z belo knjigo iz leta 2011 
(Načrt za enotni evropski prometni prostor – na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu 
prometnemu sistemu), ki zajema načrt za enotni evropski prometni prostor. Belo knjigo je 
potrdila Evropska komisija v letu 2011, v letu 2015 pa je Evropski parlament Evropski komisiji 
predlagal, naj pripravi dodatne in bolj ambiciozne ukrepe, kakor so med drugimi optimizacija 
oskrbne verige v mestnih območjih, zmanjševanje onesnaženja zraka, hrupa in zastojev zaradi 
tovornih vozil, optimizacija logističnega prometa z uvajanjem novih operacij, tehnologij in 
poslovnih modelov ter vrst vozil in vzpostavitev konsolidacijskih centrov ob mestnih robovih. 

Evropska unija s finančnimi sredstvi podpira projekte in programe na različnih področjih. 
Projekti se večinoma ukvarjajo s posameznimi urbanimi lokacijami in ukrepi za izboljšanje 
stanja na lokaciji. Logistični ukrepi se po navadi delijo na infrastrukturne, uvajanje novih 
poslovnih modelov, uvajanje informacijskokomunikacijskih tehnologij (IKT), izboljšanje opreme 
(s subvencijami) in upravljavske ukrepe (omejitve).  

Obravnavni so bili tudi številni primeri dobre prakse po vsebinskih stebrih: (1) potrošnja in 
proizvodnja, ki vsebinsko obsega zmanjševanje prevoženih razdalj z novimi oblikami 
proizvodnje (digitalizacija logistike, personalizacija, delitvena ekonomija, krožno gospodarstvo) 
in posebne logistične izzive (spletna trgovina in logistika za starejše), (2) organizacija prostora, 
ki obsega področja načrtovanja prostora, gradbeništva, oblikovanja javnega prostora (omrežje 
prevzemnih točk (»pick up«)), povezovanja javnega in tovornega prometa ter oskrbo mestnih 
središč, ki je odvisna od vrste urbanega območja, (3) upravljanje zalog in distribucija, ki 
vsebuje pregled najsodobnejših trendov urbane logistike (konsolidacija sektorja in povezovanje 
z dobavitelji in kupci, povezovanje logistike v sistem mobilnosti kot storitev, dostava izven 
prometnih konic, logistične storitve na zahtevo in dostava do naročnika na alternativne načine), 
ter (4) tehnologija in oprema, ki vsebuje pregled sodobnih tehnologij in opreme, ki se 
uporabljajo za optimiranje logističnega sektorja. 

Splošno prepričanje je, da je tovorni promet v urbanih območjih družbeno (javno zdravje, 
prometna varnost, hrup, vibracije, smrad in vizualna obremenitev), ekonomsko (neučinkovitost 



 

  
  

zaradi regulacije, prometnih zastojev in poslabšane dostopnosti v mestu) in okoljsko (velike 
emisije CO2, prašnih delcev) neučinkovit. Analizirana dokumentacija se nanaša predvsem na 
spremembe organizacije življenja zaradi novih informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter 
razvoja drugih tehnologij in opreme, novih proizvodnih paradigem, spreminjanja potrošnikovih 
navad ter družbene odgovornosti. Prepoznana je potreba po družbenem napredku, postavljeni 
so cilji, razvijajo se orodja in ukrepi za njihovo doseganje. Potrebni so globalni in koreniti 
ukrepi. Ker je proces od zgoraj navzdol (»top down«) še v začetnih fazah, pomembnejši 
prispevek k razvoju zelene logistike prispeva proces od spodaj navzgor (»bottom-up«). Številni 
dokumenti se nanašajo na konkretne ukrepe z omejenim učinkom, ki jih izvajajo lokalne 
skupnosti. Večinoma gre za izdelavo logističnih načrtov (na primer strategija upravljanja 
mestne logistike, načrt prevoza tovora) ali uvajanje posameznih ukrepov, ki omogočajo 
učinkovitejše urbane logistične sisteme: prevoz tovora z nižjimi stroški ob ohranjanju učinkovite 
dostave zahtevane količine tovora, lokacijo dostave in časovni okvir, ki ga zahteva končni 
kupec. Izzivi v takem logističnem sistemu so različni deležniki, omejitve urbane strukture 
mesta, veliko število trgovin in distribucijski procesi, v katerih prejemnik sam (na primer 
trgovec, gradbinec) izvaja dostavo do končnega potrošnika (»last mile«). 

Ugotovljeno je, da se je za vzpostavitev učinkovitega upravljanja mobilnosti treba ukvarjati ne 
le z ekološko sprejemljivim pogonom za dostavo blaga do končnega potrošnika in 
konsolidacijo logistične industrije, ampak tudi z bistvenim zmanjšanjem porabe virov in 
logističnih potreb. 

  



 

  
  

DOCUMENTATION ANALYSIS - SUMMARY 
Analysis of the documentation, which is part of the project LIFE17 IPC/SI/000007-LIFE IP 
CARE4CLIMATE subaction C 3.3. Green City Logistics presents an overview of the relevant 
Slovenian and European legislation, European projects, scientific and professional articles and 
good practice with the aim of producing a review of the relevant content to the management of 
logistics and presenting a database to identify proposed interventions in the legislation and to 
identify pilot projects. A systematic overview of the material is prepared, from scientific papers 
on the topic of theoretical environmental inspection and the development of green logistics to 
the presentation of actions of individual project. Modern international material, access 
guidelines and existing legislation of selected state institutions and private organisations with 
regard to the implementation of logistics management have been addressed. The data source 
is the World Wide Web. The material has been reviewed based on keywords. 

Slovenian legislation has been reviewed according to all departments. Legislation which is in 
any way related to logistics has been analysed. Relevant programmes and strategies of the 
ministries and regulations at local level have also been reviewed. Slovenian regulations related 
to the theme of logistics management relate to public procurement, transport, transport 
infrastructure, urban planning, environmental protection, public-private partnership regulation, 
promotion of investment and postal services. 

At the European level the broader debate on sustainable mobility was opened by the 2011 
White paper (Roadmap to a Single European Transport Area-Towards a competitive and 
resource efficient Transport system) which represents a roadmap for a single European 
transport area. The White paper was endorsed by the European Commission in 2011, in 2015, 
however, the European Parliament proposed to the European Commission to develop 
additional and more ambitious measures, such as, for example, optimisation of supply chains 
in urban areas, the reduction of air pollution, noise and congestion due to road freight vehicles, 
optimisation of logistics traffic by introducing new types of operations, technologies, business 
models and vehicle types and the establishment of consolidation centres on urban edges. 

The European Union supports projects and programmes in various fields through financial 
resources. Projects are mainly involved in individual urban locations and measures to improve 
the situation on the project site. Logistical measures are typically shared on infrastructure, 
deployment of new business models, deployment of information communication technologies 
(ICT), enhancement of equipment (through subsidies) and management measures 
(restrictions).  

A number of good practice examples were also considered in terms of content pillars (1) 
consumption and production, which has a substantive scope for reducing distance travelled 
with new forms of production (digitalisation of logistics, personalisation, sharing economy, 
circular economy) and specific logistics challenges (online trade and logistics for the elderly), 
(2) the organisation of space comprising areas of spatial planning, construction, public space 
design (network of pick up points), integration of public and freight transport and supply of 
urban centres, which depends on the type of urban area, (3) stock and distribution 
management, which contains an overview of the most modern trends in urban logistics 
development (consolidation of the sector and networking with suppliers and buyers, integration 
of logistics into the mobility system as a service, delivery of outside peak hours, logistics 
services on demand and delivery to the final customer in alternative ways) and (4) technology 



 

  
  

and equipment containing an overview of modern technologies and equipment used to 
optimize the logistics sector. 

The general belief is that freight transport in urban areas is socially (public health, transport 
security, noise, vibration, stench and visual burden), economically (inefficiencies due to 
regulation, traffic congestion and degraded accessibility in the city) and environmentally (large 
CO2 emissions, dust particles) ineffective. The analysed documents mainly refer to changes in 
the organisation of life due to new information and communication technologies and the 
development of other technologies and equipment, new production paradigms, change of 
consumer habits and the development of social responsibility. The need for social progress is 
identified, the objectives are pursued, the tools and measures to achieve them are developed. 
Global and radical measures are needed. Since the "top down" process is still in the initial 
stages, a more important contribution to the development of green logistics is provided by the 
"bottom-up" process. Many documents concern concrete measures with limited effect by local 
communities. They are predominantly made up of establishing logistics plans (City logistics 
plans, freight plans) or the introduction of individual measures that allow for more efficient 
urban logistics systems: moving loads with lower costs, while all stakeholders in the system 
maintain the effective delivery of cargo, the delivery location and the time frame required by 
the final customer. The challenges in such a logistics system represent different stakeholders, 
the constraints of urban structure of the city, the large number of shops and the existence of 
distribution processes in which the recipient itself (e.g. merchant, builder) carries out the 
delivery of the last mile.  

It is found that, in order to establish effective mobility management, it is necessary to deal not 
only with the topic of an eco-acceptable fuel for the delivery of goods to the final consumer and 
the consolidation of the logistics industry, but also by significantly reducing resource  
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1 UVOD 

1.1 Splošno o nalogi 

Okoljske spremembe in pomanjkanje virov so izzivi, s katerimi se v zadnjih desetletjih 
spoprijema človeštvo. Vse bolj smo ozaveščeni in zaskrbljeni zaradi vplivov na podnebje. 
Vlade držav po svetu sprejemajo okoljsko zakonodajo, med drugim predpise in smernice, ki 
omogočajo spremembe poslovnih praks podjetij v ekološko vzdržne. Kombinacija državne 
ureditve in potrošniškega trga, v katerem se povečuje povpraševanje po zelenih izdelkih, je 
povzročila spremembe proizvodnih procesov ter združevanje oskrbnih verig in modelov, ki 
vplivajo na celovito strateško načrtovanje, nastanek posebnih praks izvajanja in izboljšanje 
poslovne učinkovitosti in družbene odgovornosti zelenih oskrbnih verig. Znanstveniki 
ugotavljajo, da za doseganje ciljev niso dovolj le inovacije na področju zmanjšanja 
porabljenih virov in proizvedenih odpadkov, ampak tudi spremembe v produkciji. 
Spremembe proizvodnih procesov in celotne oskrbne verige zagotavljajo, da okoljske teme 
upošteva vedno več naprednih podjetjih. Napredna podjetja so tako družbeno odgovorna, 
spreminjanje njihovih proizvodnih procesov pa je ekonomsko učinkovito in okoljsko vzdržno. 

Med največjimi izzivi, s katerimi se spoprijemajo podjetja pri zagotavljanju okoljsko 
vzdržnega poslovnega modela, sta organizacija in način delovanja njihovih dobaviteljev. 

Upravljanje logistike je del zelenih oskrbnih verig, ki upoštevajo standarde ekološko vzdržnih 
poslovnih procesov in vključujejo zeleno naročanje, zeleno produkcijo, zeleno distribucijo in 
zeleno/povratno logistiko. Ker potreba po vključevanju okoljskih vsebin v proizvodne procese 
narašča, vse večji pomen pridobiva tudi razvoj zelene logistike. 

Slovenija še nima pripravljenih strateških dokumentov za vsebine, ki se nanašajo na 
zmanjševanje količine prevoženega tovora (produkcija in potrošnja blaga), organizacijo 
prostora, upravljanje logistike in nove tehnologije, izjema je upravljanje mestne logistike, za 
katero na Ministrstvu za infrastrukturo že pripravljajo smernice za izdelavo strategij 
upravljanja mestne logistike.  

Naloga vključuje vse vsebine, za katere smo ugotovili, da so povezane s sodobnim 
upravljanjem logistike. 

V projektu LIFE17 IPC/SI/000007 – LIFE IP CARE4CLIMATE so opredeljeni splošni cilje, ki 
vključujejo: 
− odpravljanje težav pri izvajanju ukrepov za zmanjšanje toplogrednih plinov do leta 2020 

in za zagotavljanje stroškovno učinkovitega spoprijemanja s cilji do leta 2030 iz Odločbe 
406/2008/ES1, 

− povečevanje virov in kompetenc, ki bodo omogočile kakovostno pripravo ukrepov in 
boljše usklajevanje njihovega izvajanja s poudarkom na izboljšanju zmogljivosti 
zainteresiranih strani, sodelovanju in posodobitvi organizacijskih postopkov za pripravo 
novih instrumentov,  

− vzpostavitev učinkovitega sistema spremljanja izvajanja ukrepov Operativnega programa 
toplogrednih plinov: spremljanje emisij CO2, sistematično spremljanje učinkov, 
doseženih z informacijami in ozaveščanjem in usposabljanjem, spremljanje učinkov 
zelenih javnih naročil in 

− medsektorsko zmanjšanje emisij na način, ki bo prispeval k doseganju drugih podnebnih, 
okoljskih in sektorskih ciljev, vključno s prilagajanjem podnebnim spremembam, 

                                                
1 Komisija Evropskih skupnosti. (2008). Uredba Komisije (ES) št. 406/2008. Pridobljeno 26. februarja 2019 s https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008R0406&from=SL 
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zmanjšanjem emisij onesnaževal v zraku in zagotavljanjem zanesljive oskrbe z energijo 
z uporabo drugih dopolnilnih virov financiranja. 

Področje zelene logistike je vključeno v vse splošne cilje projekta. 

V skupnem projektu LIFE je področje zelene logistike sicer del sklopa C.3: Trajnostna 
mobilnost, povezana pa bo tudi z drugimi sklopi, na primer C.5: Zeleno javno naročanje.  

1.2 Namen elaborata 

Elaborat vsebuje pregled doslej opravljenega analitičnega dela. 

Prikazan je pregled relevantne slovenske in evropske zakonodaje, evropskih projektov, 
znanstvenih in strokovnih prispevkov ter primerov dobre prakse iz dostopnih virov (svetovni 
splet).  

Cilj naloge je pripraviti pregled vsebin, ki so pomembne za zeleno logistiko in bodo podlaga 
za identifikacijo predlogov intervencij v zakonodajo in opredelitev pilotnih projektov. 
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2 METODOLOGIJA DELA 

2.1 Področja dela 

Logistične teme so vključene v različne družbene dejavnosti in njihovo ureditev ali pa se 
obravnavajo kot posebno področje. 

V skladu z razpoložljivim gradivom smo pregled gradiva razdelili po posameznih sklopih: 
slovenska zakonodaja, ki je povezana z logističnimi operacijami, relevantna evropska 
zakonodaja, relevantni evropski projekti ter znanstveni in strokovni članki ter drugo gradivo, 
povezano s temo. 

V skladu s projektno nalogo je bilo področje zelene logistike razdeljeno v povezavi s temami 
raziskave na štiri stebre, in sicer:  

1. potrošnja in produkcija,  
2. organizacija prostora,  
3. upravljanje zalog,  
4. distribucija ter tehnologija in oprema. 

Čeprav se teme po stebrih včasih prekrivajo, smo jih kljub temu opredelili in nato tudi 
obravnavali po posameznih stebrih. 

Prvi steber se nanaša na potrošnjo in proizvodnjo. Teme tega stebra so:  
− zmanjševanje razdalje od izdelave do potrošnika, 
− prehranska samooskrba, 
− digitalizacija logistike (3D-tiskanje), 
− personalizacija produkcije (produkcija na zahtevo), 
− spletna trgovina, 
− delitvena ekonomija, 
− krožno gospodarstvo, 
− logistika za starejše. 

Steber se nanaša na zmanjševanje potrebnega obsega logističnih storitev, zmanjševanje 
potreb po virih in na skrajševanje prepotovanih razdalj ter na posebne logistične storitve z 
naraščajočim trendom in posebnimi zahtevami. 

Drugi steber se nanaša na organizacijo prostora. Teme tega stebra so:  
− načrtovanje distribucije in tovornega prometa z vključitvijo v prostorske načrte zaradi 

optimizacije porabe prostora in delovanja sistemov, 
− prostorska centralizacija zalog, 
− distribucija (konsolodacija distribucijskih centrov), 
− gradbeništvo (konsolidacija trgovine z gradbenimi materiali in upravljanja z gradbenimi 

odpadki), 
− omrežje prevzemnih točk (»pick-up«), 
− povezovanje javnega in tovornega prometa, 
− območja za upravljanje z odpadki, 
− oskrba mestnih središč (oskrba središč z alternativnimi prevoznimi sredstvi (na primer 

železnica, ladja in dostava do končnega uporabnika (»last mile«) z manjšimi vozili). 

Steber se nanaša na ukrepe, ki jih je mogoče operacionalizirati z urbanističnim 
načrtovanjem (opredelitev namenske rabe, prostorski izvedbeni pogoji in drugi prostorski 
ukrepi v mestih in na posamezni vrsti infrastrukture). 
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Tretji steber analize obsega področje upravljanja zalog in distribucijo v urbanih okoljih. Teme 
tega stebra so: 
− konsolidacija logistične industrije (ki obsega združevanje logističnih poti in tovorov), 
− vključevanje zelene logistike v obstoječe sisteme deljenja vozil, ki vsebuje sisteme 

izposoje ter souporabe tovornih koles in dostavnih motornih vozil, 
− vertikalno in horizontalno sodelovanje med podjetji v logistični gospodarski panogi, ki 

obsega združevanje in sodelovanje podjetij iste panoge (horizontalna kooperacija) ali 
druge panoge v oskrbni verigi (vertikalna kooperacija), 

− dostava izven prometnih konic,  
− logistične storitve na zahtevo (ki predvidevajo proizvodnjo izdelka šele, ko je za njegovo 

izdelavo prispelo naročilo, kar pomeni, da ni potrebe po skladiščenju tega izdelka), 
− dostava do končnega potrošnika. 

Steber se nanaša na ukrepe v okviru logističnega sektorja, ki omogočajo organizacijo 
ekonomsko učinkovitega in okoljsko sprejemljivega sistema dostave. 

Četrti steber analize obsega področje tehnologije in opreme. Teme tega stebra so: 
− čista vozila, 
− informacijsko-komunikacijske tehnologije, 
− inteligentni prometni sistemi, 
− avtomatizirani sistemi, 
− optimizacija transportnih in logističnih sistemov, 
− vključevanje novih tehnologij. 

Steber se nanaša na razvoj novih tehnologij in opreme, njihovo vpeljavo v logistični sektor in 
urbanistično načrtovanje, uporabo čistih vozil in inteligentnih prometnih sistemov v 
vsakdanje življenje in olajšanje logističnih operacij z avtomatizacijo in optimizacijo 
transportnih in logističnih poti ob zmanjšanju škodljivih vplivov na okolje in ob izboljšanju 
bivalnih razmer. 

2.2 Metoda dela 

Analitično gradivo je dokumentacija o organizaciji in izvajanju ukrepov zelene logistike. 

Pregled gradiva, ki je na voljo v različnih oblikah, od znanstvenih člankov s teoretičnim 
pregledom okolja in razvoja zelene logistike do predstavitve ukrepov posameznega 
izvedenega projekta, je sistematiziran. 

Analiza temelji na sodobnem mednarodnem gradivu, dostopnih smernicah ter veljavni 
zakonodaji izbranih državnih institucij in zasebnih organizacij o izvajanju zelene logistike. 
Sodobnost teme spremljajo nesistematizirane praktične izkušnje in posamezna znanstvena 
dognanja, kar onemogoča neposredno uporabo posameznih oblik zelene logistike v različnih 
okoljih. Razpoložljivo gradivo so predvsem študije primerov (»case studies«) posameznih 
izvedenih pilotnih projektov in splošni ukrepi, ki jih posamezne države uvrščajo v strateške 
načrte na različnih ravneh družbene ureditve. Strategije pogosto vključujejo tudi ukrepe, ki 
se nanašajo na časovno omejeno preskušanje posameznih ukrepov (na primer uporaba 
daljših prevoznih sredstev). Velik del gradiva so številni izvedeni projekti ali evropski projekti 
v izvajanju o zeleni logistiki. 

V skladu s projektno nalogo so teme, ki se nanašajo na zeleno logistiko, razdeljene v štiri 
stebre. Gradivo je zbrano za vsak steber in vsako temo posebej.  
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Poleg tega smo analizirali tudi ustrezno evropsko zakonodajo, smernice ter zakonodajo 
posameznih držav članic in slovensko zakonodajo, ki se nanaša na zeleno logistiko, in 
ustrezne evropske projekte. Tabelarično je gradivo povzetko v prilogah.  

Pripravljeni so povzetki analiz in naloge za nadaljnji analitični del. 

Vir podatkov je svetovni splet. Gradivo je bilo pregledano na podlagi ključnih besed: 
»Green City Logistics, Freight transport, Freight Plan, sustainable logistics, procurement, 
construction, green procurement, environmental aspects, subsidies, spatial development, 
Public-private partnership, Transport strategy, Travel modes, Consumption, Production, 
Nutritional independence, Food self-care, Circular economy, Online shopping, digitization, 
Logistics for the elderly, Supply chain, Transportation, Optimization of transport routes, 
Delivery, Distribution, The sharing economy, Horizontal integration, Vertical integration, 3D 
Printing, 3d model sharing , Additive manufacturing, Manufacture on demand, European 
Emission Standards, Urban Logistics, Sustainable Urban Logistics Plan (SULP), Vehicle 
Excise Duty, Fahrverbot, Urban Vehicle Access Regulation, Consolidation Centre, 
Construction Consolidation Centre (CCC), Pick up and drop off Point (PUDO Point), Van 
Sharing, Cargo Bike Sharing, Collaboration in Logistics, Off-peak deliveries, Electric trucks, 
Hybrid trucks, Natural gas trucks, Hydrogen trucks, Electric vans, hybrid vans, natural gas 
vans, Electric refuse truck, Last mile delivery, Bike delivery, Congestion Charge, Low 
Emission Zone (LEZ), Ultra Low Emission Zone (ULEZ), Higher toll during traffic peak, 
Energy policies, Climate policies, reducing greenhouse gas (GHG), emissions, high 
technology, cost effective, renewable energy, Clean Vehicle, Clean and energy-efficient 
vehicles, clean road transport, energy-efficient road transport vehicles, energy consumption, 
environmental policy, atmospheric pollution, non-polluting vehicle, motor vehicle pollution, 
road transport, reduction of gas emissions, United Nations Sustainable Development Goals, 
New technologies, innovative technologies, road traffic safety solutions, multi-material 3D 
printing, facilities, equipment, capabilities, support services, EU regulations, integrated and 
inclusive urban planning, sustainable mobility, quality of life, urban freight logistics, CO2 free 
logistics, urban mobility policies, goods, waste, service trips, urban areas, negative traffic, 
environmental impacts, sustainable solutions, emission-free city logistics, last mile 
deliveries, freight attractors, return trips, recycling, logistics facilities, warehouses, smart city, 
better cities, best practice, sustainability, low emission, technology, Intelligent transport, 
Digitalization in drugih«. 

2.3 Zgradba elaborata 

V uvodu je opredeljen predmet analize, navedeni so splošni cilji projekta LIFE17 
IPC/SI/000007 – LIFE IP CARE4CLIMATE, opisana je tema zelene logistike in opisan je 
namen  elaborata. 

V drugem delu z naslovom Metodologija dela so opisana področja analize, posamezne teme 
in njihov pomen za razvoj zelene logistike, metoda dela in struktura elaborata. 

V tretjem delu je pripravljena analiza relevantne slovenske zakonodaje. 

V četrtem delu je pripravljena analiza relevantne evropske zakonodaje in nekaterih primerov 
zakonodaje držav članic ali tematskih smernic posameznih držav članic. 

V petem delu so navedeni evropski projekti o zeleni logistiki. Večina projektov je končanih, 
nekateri pa so v zaključni fazi. 

V šestem delu je prikazana analiza podatkov po posameznih stebrih. 
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V sedmem delu so zgoščeno prikazani rezultat predmetne naloge. 

V osmem delu so opredeljene nadaljnje analitične faze naloge. 

V devetem delu, ki so priloge, so v preglednicah navedeni obravnavano gradivo, 
metapodatki in kratek opis vsebine posameznega zadetka. 
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3 SLOVENSKA ZAKONODAJA 
Slovenska zakonodaja je bila pregledana po vseh strokovnih področjih. Posebej je bila 
analizirana zakonodaja, ki je na kakršen koli način povezana z logistiko. Pregledani so bili 
tudi relevantni programi in strategije posameznih ministrstev ter predpisi na lokalni ravni. 

Iz pregledanega gradiva so izbrani predpisi, ki so povezani z zeleno logistiko. 

Predvsem gre za predpise, ki se nanašajo na javno naročanje, promet, prometno 
infrastrukturo, urbanistično načrtovanje, varstvo okolja, ureditev javno-zasebnega 
partnerstva, spodbujanje investicij in poštne storitve.  

V okviru analize smo pregledali tudi relevantne občinske strategije in odloke. 

Predpisi so povzeti v prilogah v poglavju 9.1 Slovenska zakonodaja. 
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4 EVROPSKA ZAKONODAJA  
EU in njenih 28 držav članic so podpisnice Okvirne konvencije Združenih narodov (ZN) o 
spremembi podnebja (UNFCCC)2, Kjotskega protokola3 in pariškega sporazuma o 
podnebnih spremembah4.  

Ukrepi za obvladovanje podnebnih sprememb in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov so 
prednostna naloga EU. Voditelji EU se zlasti zavzemajo za preoblikovanje Evrope v 
energetsko visoko učinkovito nizkoogljično gospodarstvo. Med drugim je zastavljen tudi cilj, 
da do leta 2050 zmanjšamo emisije toplogrednih plinov za 80–95 % glede na vrednosti iz 
leta 1990. 

Prvi sveženj podnebnih in energetskih ukrepov EU je bil sprejet leta 2008, v njem so bili 
določeni cilji za leto 2020. EU dobro napreduje pri uresničevanju teh ciljev, da pa bi 
vlagateljem zagotovila še večjo varnost, pripravlja celostni okvir za obdobje do leta 2030. 
Potrjeni okvir podnebne in energetske politike do leta 2030 določa več ključnih ciljev in 
ukrepov politike za obdobje 2020–2030. 

Zdaj potekajo razprave o več vprašanjih na področju podnebnih sprememb, pri čemer ima 
pomembno vlogo Svet EU: 
− okvir podnebne in energetske politike do leta 2030 zajema številne ukrepe in cilje, s 

katerimi naj bi ekonomski in energetski sistem EU postal konkurenčnejši, varnejši in bolj 
trajnosten. Cilj okvira je tudi spodbujati naložbe v zelene tehnologije, ki bi pripomogle k 
ustvarjanju delovnih mest in krepitvi evropske konkurenčnosti.  

− Podnebne spremembe so svetovni pojav, zato je pomembno sodelovanje in ukrepanje 
na mednarodni ravni. EU je prispevala k napredku v okviru mednarodnih pogajanj o 
podnebnih spremembah. Imela je osrednjo vlogo pri pripravi Okvirne konvencije ZN o 
spremembi podnebja (UNFCCC), Kjotskega protokola in pariškega sporazuma o 
podnebnih spremembah. 

Številni izzivi na področju trajnostne mobilnosti in logistike so zapleteni in negotovi. Zato je 
ključnega pomena krepitev znanja, ki lahko privede do trajnostnih inovacij, razvoja novih 
tehnologij in inovativnih praks. Širšo razpravo o trajnostni mobilnosti je začela bela knjiga 
leta 2011 (White paper, Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a 
competitive and resource efficient transport system 2011)5. Bela knjiga je načrt za enotni 
evropski prometni prostor, ki ga je sprejela Evropska komisija. Načrt vsebuje 40 konkretnih 
pobud in 131 akcijskih točk za izgradnjo konkurenčnega prometnega sistema, ki bodo 
povečale mobilnost, odpravile večje ovire na ključnih področjih ter spodbudile rast in 
zaposlovanje. Hkrati naj bi predlogi močno zmanjšali odvisnost Evrope od uvožene nafte in 
zmanjšali emisije ogljika v prometu za 60 % do leta 2050. 

Do leta 2050 so opredeljeni naslednji ključni cilji: 
− v mestih ne bo več avtomobilov s konvencionalnim gorivom, 
− 40-odstotna uporaba trajnostnih nizkoogljičnih goriv v letalstvu, 
− vsaj 40-odstotno zmanjšanje emisij pri ladijskem prometu, 

                                                
2 Združeni narodi. (1992). United Nations Framework Convention On Climate Change. Pridobljeno 15. novembra 2019 s 
http://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/pdf/conveng.pdf 
3 United Nations Framework Convention on Climate Change. (2004). Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On 
Climate Change. Pridobljeno 15. novembra 2019 s https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.html 
4 United Nations Framework Convention on Climate Change. (2015). Adoption Of The Paris Agreement. Pridobljeno 15. novembra 2019  
s https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf 
5 Evropska komisija. (2011). Bela knjiga; Načrt za enotni evropski prometni prostor; Na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu 
prometnemu sistemu. Pridobljeno 15. novembra 2019 s https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52011DC0144&from=EN 
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− 50-odstotni premik medkrajevnih potniških in tovornih prevozov na srednjih razdaljah s 
cest na železniški in vodni promet, 

− vse zgornje bo prispevalo k 60-odstotnemu zmanjšanju emisij v prometu. 

Leta 2015 je Evropski parlament izdal poročilo o izvajanju bele knjige6. Poročilo med drugim 
predlaga, naj Komisija oceni, ali je seznam ukrepov iz bele knjige zadosten za doseganje 
njenih splošnih ciljev in predlaga dodatne zakonodajne ukrepe. Komisijo poziva, naj 
predlaga celovito strategijo za dekarbonizacijo prevoza, da bi dosegla vsaj 60-odstotno 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz prometa do leta 2050. 

Poročilo med drugim poudarja naslednje, pri čemer je zadnjih pet alinej neposredno 
povezanih z zeleno logistiko, druge alineje pa posredno: 
− da bi moralo biti izboljšanje energetske učinkovitosti ena od glavnih prednostnih nalog 

evropske prometne politike, 
− da je treba izboljšati učinkovitost virov celotnega prometnega sistema z namenom 

učinkovitejše uporabe obstoječih zmogljivosti, izboljšanja stopnje izkoriščenosti vozil in 
zagotavljanja, da se javno financiranje na nacionalni ravni in ravni EU dodeli ukrepom z 
največjim vplivom, 

− poudarja pomen spodbujanja elektromobilnosti in električnih sistemov javnega prevoza 
skupaj z uvedbo obnovljivih virov energije v elektroenergetskem sektorju, 

− da je treba dati prednost nadaljnji elektrifikaciji železniškega omrežja in spodbujanju 
uvajanja tramvajev, električnih avtobusov (trolejbusov), električnih avtomobilov, 
električnih dvo- / tri- / štirikolesnikov, e-koles in majhnih električnih čolnov, 

− da je treba graditi in povečati zmogljivosti mestnih javnih prometnih sistemov, 
− da je treba spodbujati uvedbo alternativnih goriv in pogonskih sistemov, zlasti tistih, za 

katere ima Evropa veliko tehnološko prednost,  
− da uporaba javnega prevoza v mestnih območjih ni natančno navedena med desetimi 

cilji bele knjige,  
− da je treba postaviti cilj, da se do leta 2030 podvoji uporaba javnega prevoza v mestnih 

območjih,  
− da je treba sprejeti ukrepe za zagotovitev zmogljivosti in infrastrukture za lažjo varno 

mobilnost uporabnikov javnega prevoza, vključno s starejšimi ali invalidnimi osebami in 
kolesarji,  

− da je potrebnih več naložb za zagotavljanje doslednega vzdrževanja in širitve javne 
prometne infrastrukture, 

− da mora EU pomagati pri preučevanju obstoječih in novih možnosti financiranja javnega 
prevoza v EU in razvoju inovativnih shem javno-zasebnega partnerstva, 

− pomen načrtov trajnostne mobilnosti v mestih kot orodja za pomoč mestom, da 
učinkoviteje uporabljajo prometno infrastrukturo in storitve ter izboljšajo vključevanje 
različnih vrst mobilnosti v urbani prostor in s tem prispevajo k zmanjšanju onesnaževanja 
zraka in hrupa, emisij CO2, zastojev in prometnih nesreč, 

− da je treba zaščititi obveznost sistemov mestnega prometa za povezovanje mestnih 
središč z obrobnimi območji, 

− da je treba za razvoj bolj trajnostnega prometnega sistema izboljšati poznavanje in 
vedenje uporabnikov o njem,  

− naj uporabniki, zlasti mladi, uporabljajo varnejša in bolj trajnostna prevozna sredstva 
(hoja, kolesarjenje, vključno z deljenjem in izposojo koles, javni prevoz, skupna raba 
avtomobilov), 

                                                
6 Evropska komisija. (2016). The implementation of the 2011 White Paper on Transport "Roadmap to a Single European Transport 
Area; Towards a competitive and resource-efficient transport system" five years after its publication: achievements and challenges. 
Pridobljeno 15. novembra 2019 s 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/strategies/doc/2011_white_paper/swd%282016%29226.pdf 
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− da je treba olajšati intermodalno uporabo različnih načinov prevoza prek pametnih 
prometnih sistemov, 

− naj Komisija opredeli primere najboljše prakse kombiniranja več načinov prevoza in 
možnosti, ki bi jih bilo mogoče uporabiti v drugih urbanih aglomeracijah, 

− potrebo po boljših nacionalnih in EU-prometnih podatkih o obnašanju uporabnikov 
prevoza, zlasti glede vzorcev potovanj, kolesarjenja in razlikovanja med spoloma, ki jih 
bodo uporabile lokalne oblasti pri določanju svojih politik mobilnosti v mestih, 

− da je treba ustvarjati in širiti kolesarska omrežja v velikih evropskih regijah, da bi 
državljane spodbudili k večji odgovornosti v okoljskih zadevah, vsem omogočili 
kolesarjenje in zmanjšali hrup, zastoje in onesnaževanje mest, 

− da je treba pokazati dobre učinke novih oblik mobilnosti (model »Sharing Economy«), na 
družbo, vključno z delitvijo vožnje, 

− da je treba upoštevati inovacijske platforme mobilnosti od vrat do vrat, 
− da je treba upoštevati, da imajo dvokolesa na motorni pogon (motorna kolesa, skuterji in 

mopedi) in vse pogostejši dvo- in trikolesniki z e-pogonom pomembno vlogo pri trajnostni 
mobilnosti, zlasti v mestnih območjih, kjer prispevajo k odpravljanju zastojev in težav s 
parkiranjem,  

− da je treba optimizirati oskrbne verige v mestnih območjih, 
− da je treba obravnavati težave zaradi mestnih tovornih vozil, ki nesorazmerno prispevajo 

k onesnaževanju zraka, hrupu in zastojem, 
− da bi morala mestna logistika spodbujati optimizacijo prometa in stroškovno učinkovito 

uvajanje novih vrst operacij, tehnologij in poslovnih modelov, 
− da boljša izbira načinov in vozil lahko zagotovi, da je mogoče promet optimalno urediti ob 

upoštevanju posebnih potreb pošiljke in lokacije dostave, 
− da je treba poudariti pomen logističnih skladišč ob robu mestnih območij, ki omogočajo 

usklajeno prevažanje blaga do cilja, pri čemer se uporabljajo energetsko najučinkovitejši 
načini prevoza. 

 
Leta 2019 je Evropska komisija objavila Evropski zeleni dogovor7, ambiciozen sveženj 
ukrepov, ki bo evropskim državljanom in podjetjem v korist zaradi prehoda na trajnostno 
zeleno gospodarstvo. Največji izziv dokumenta je, da Evropa do leta 2050 postane prva 
podnebno nevtralna celina na svetu. Zaradi prometa nastane četrtina emisij toplogrednih 
plinov v Uniji, njegov delež se še naprej povečuje, zato je cilj Evropskega zelenega 
dogovora doseči 90-odstotno zmanjšanje emisij iz prometa do leta 2050. 
 
Evropski zeleni dogovor na področju trajnostne mobilnosti med drugim poudarja:   
− več tovora bi bilo treba prevažati po železnicah ali vodnih poteh, kar bo zahtevalo boljše 

upravljanje in povečanje zmogljivosti železnic in celinskih plovnih poti, 
− reforma enotnega evropskega neba bo prispevala k zmanjšanju emisije zračnega 

prometa za do 10 %, 
− avtomatizirana mobilnost in pametni sistemi za upravljanje prometa bodo omogočili večjo 

prometno učinkovitost in čistejši promet, 
− razvite bodo pametne aplikacije in »mobilnost kot storitev«, 
− cene morajo odražati vpliv na okolje, kar se lahko zagotovi z odpravo subvencij za 

fosilna goriva, razširitvijo trgovanja z emisijami iz pomorskega prometa, učinkovitim 
cestninjenjem v EU in z zmanjšanjem brezplačnih pravic letalskih prevoznikov v okviru 
trgovanja z emisijami, 

− za brezemisijska in nizkoemisijska vozila bo treba zagotoviti javna polnilna in 
oskrbovalna mesta, 

                                                
7 Evropska komisija. (2019). Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the 
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. The European green deal. Pridobljeno 30. marca 2020 s 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf  
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− za odpravljanje emisij in prometnih zastojev v mestih ter izboljšanje javnega prometa bo 
treba sprejeti kombinacijo ukrepov,  

− doseči bo treba zmanjšanje onesnaževanja s strožjimi pravili glede onesnaževanja z 
avtomobili, zmanjšanje onesnaževanja v pristaniščih EU in izboljšanje kakovosti zraka v 
bližini letališč. 

 

Evropski svet je 12. decembra 2019 sprejel sklepe o podnebnih spremembah8. Tudi 
Evropski svet podpira cilj, da EU v skladu s cilji Pariškega sporazuma najpozneje leta 2050 
postane podnebno nevtralna. Ključno vlogo pri tem bodo imele v prihodnost usmerjene 
politike na področju raziskav, razvoja in inovacij. Treba bo vzpostaviti okvir, ki bo zajemal 
ustrezne dokumenta, spodbude, podporo in naložbe, da bi zagotovili stroškovno učinkovit, 
pravičen ter socialno uravnotežen in pošten prehod. Upoštevati bo treba različne nacionalne 
okoliščine in omogočiti doseganje cilja vsem državam članicam. S ciljem podnebne 
nevtralnosti morajo biti v celoti usklajene tudi politike EU in ustrezna zakonodaja. Ob 
hkratnem zagotavljanju enakih konkurenčnih pogojev morajo k cilju tudi prispevati. Velik 
pomen bo imelo mednarodno sodelovanje, posebno pozornost pa bo treba nameniti 
podnebni diplomaciji. Napredek pri uresničevanju cilja EU do leta 2050 bo spremljal 
Evropski svet, ki bo po potrebi pripravljal strateške smernice. 

Predpisi in druga gradiva so povzeti v prilogah v poglavju 9.2 Evropska zakonodaja. 

                                                
8 EvropskI svet. (2019).  European Council meeting (12 December 2019) – Conclusions. Pridobljeno 30. marca 2020 s 
https://www.consilium.europa.eu/media/41768/12-euco-final-conclusions-en.pdf 
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5 EVROPSKI PROJEKTI  
Evropska unija s finančnimi sredstvi podpira projekte in programe na raznih področjih. 
Projekti in programi so delno sofinancirani iz evropskih skladov, delno jih sofinancirajo 
posamezne države članice. Finančna sredstva investicij regionalne politike EU je v preteklih 
letih izkoristilo več sto tisoč projektov po vsej Evropi. Cilj je reševanje nekaterih največjih 
izzivov današnje družbe ter prek financiranja raziskav in objavljanja rezultatov (CORDIS)9 ter 
dobrih praks, odločilno vplivati na kakovost življenja Evropejcev in trajnostno prihodnost. 
Evropska unija si prizadeva biti vodilna sila na področju inovacij in razvoja. 

Evropski projekti se v glavnem ukvarjajo s posameznimi urbanimi lokacijami in ukrepi za 
izboljšanje stanja na posamezni lokaciji. Logistični ukrepi se običajno delijo na 
infrastrukturne, uvajanje novih poslovnih modelov, uvajanje informacijsko-komunikacijskih 
tehnologij (IKT), izboljšanje opreme (s subvencijami) in upravljavske ukrepe (omejevanje). 
Pogosto raziskujejo tudi vplive ukrepov na ekonomsko in okoljsko učinkovitost ter družbeno 
sprejemljivost in potrošnikovo zadovoljstvo. Cilj projektov je razširjanje znanja med deležniki 
v delovnih skupinah, izvajanje znanstvenih raziskav in preizkušanje inovacij ter regionalni 
razvoj. 

Pregledali in analizirali smo 25 evropskih projektov, nekateri drugi evropski projekti pa so 
obravnavani pri tematskih analizah po stebrih (poglavje 6. Analiza zbrane dokumentacije po 
stebrih). Nekaj jih je že končanih, nekaj jih je še poteka. Evropsko projekti so zelo razširjena 
praksa med državami članicami, saj omogočajo finančne spodbude za razvoj inovativnih idej 
in projektov, ki so večinoma posledica in podkrepitev rešitev in razvoja, za katere pa bi bilo 
drugače težje pridobiti financiranje. 

Med drugim smo analizirali projekte: HORIZON 2020, PROSFET, NOVELOG, CITYLAB, U-
TURN, SETPlan, SUGAR, CIVITAS, ENCLOSE, SUCCESS, FREVUE, GALENA, 
MOVECO, URBACT, INTERREG EUROPE, SULPITER. 

Večina jih na podlagi primerov dobrih praks, ki so nastale zaradi možnosti financiranja, 
odkriva ali preizkuša neko idejo za izboljšanje določene teme – na primer zelene logistike in 
preverja dobre in slabe učinke takšne ideje ter njeno uvedbo v določenem okolju. Hkrati ta 
možnost že preverljive ideje omogoča razširjanje znanja. 

Iz nekaterih podrobneje analiziranih ukrepov iz analiziranih projektov izhaja, da so lahko 
ideje razmeroma preproste, pa vendar učinkovite. Primeri dobrih praks: 
− Tiha nočna dostava (CIVITAS MIRACLES, Barcelona, Španija)10 – občina Barcelona je v 

povezavi z dvema supermarketoma preizkusila tiho nočno dostavo s prilagojenimi 
tovornjaki in tihimi načini razlaganja namesto dostave v največjih dnevnih prometnih 
konicah. Dobri učinki so bili: skrajšanje časa dostave, nižja cena prevoza, izboljšano je 
bilo zagotavljanje časa dostave in učinkovitost je bila večja. Slabi učinki pa so bili: velika 
verjetnost nepredvidenih posledic, veliko usklajevanj med posameznimi deležniki, 
povečanje operativnih stroškov, zmanjšanje operativne zmožnosti. Eden od vključenih 
supermarketov (Mercadona) je idejo prenesel na državno raven in kjer je to mogoče, še 
vedno izvaja tiho nočno dostavo. 

− Prednostna mreža za težka tovorna vozila (CIVITAS 2MOVE2, Malaga, Španija)11: cilj 
ukrepa je načrtovanje in izvajanje prednostne prometne mreže za vožnje težkih tovornih 
vozil, ki omeji in uredi njihovo prisotnost na strnjenem mestnem območju. Omrežje 
omogoča težkim tovornim vozilom dostop do pristanišča Malaga samo v skladu z 

                                                
9 CORDIS. (1994). About Cordis. Pridobljeno 15. novembra 2019 s https://cordis.europa.eu/about/en 
10 CIVITAS Initiative. (2014). Civitas Miracles. Pridobljeno 15. novembra 2019 s https://civitas.eu/content/miracles 
11 CIVITAS Initiative. (2013). Malaga. Pridobljeno 15. novembra 2019 s https://civitas.eu/city/malaga. 
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določenim urnikom in po natančno določenih cestah. Dobri učinki so bili: povečana 
okoljska trajnost in varnost, povečana učinkovitost, preprečevanje nepotrebnega gibanja 
tovornjakov na občutljivih območjih. Slabi učinki pa so bili: velika verjetnost nenamernih 
posledic, izziv za zagotovitev dostopnosti, zahteva za ustrezno komunikacijo, 
izobraževanje, visoko stopnjo usklajenosti med pristojnostmi organi, primer morda ni 
primeren za občutljive lokacije. 

− Obdavčitev (CIVITAS TRENDSETTER, Stockholm, Švedska)12: davek se rutinsko 
uporablja za zbiranje prihodkov in spodbujanje vedenjskih sprememb, ki bodo 
zagotavljale javno korist. Davek se lahko naloži za emisije vozil, na vrsto goriva in 
lastništvo vozila ali njegovo uporabo. Nasprotno pa se pri nakupu lahko uveljavljajo 
davčne olajšave za nova vozila (primeri vključujejo davčne olajšave ali davek), dodatke 
za potrošnike, ki kupujejo električna vozila, ali za podjetja, ki uporabljajo energijsko 
učinkovito opremo. Dober učinek je bil: ekonomska učinkovitost. Slabi učinek pa so bile 
težave pri določanju natančne obdavčitve. 

− Vključitev logističnega načrtovanja v urbanistično načrtovanje (ENCLOSE, 9 mest)13: gre 
za bolj proaktiven pristop, in sicer vključitev logističnega načrtovanja v postopek 
načrtovanja rabe zemljišč z opredelitvijo kritičnih točk v prostoru med dejavnostmi 
logistike in drugimi rabami zemljišč. Na ta način je mogoče določiti in izbrati učinkovite 
strategije za skladen razvoj. Dobri učinki so bili: boljše urbanistično načrtovanje, večja 
kakovosti bivanja, zmanjšanje nenamernih posledic in zastojev. Slab učinek pa je bil, da 
je potrebno usklajevanje med več deležniki in več pristojnimi organi. 

− Informacijski sistem v realnem času – RTIS, (SUGAR, Barcelona, Španija)14: 
Informacijski sistemi v realnem času so nabor tehnologij in strategij, ki so lahko v pomoč 
pri spremljanju in upravljanju prometa na podlagi prometnih informacij v realnem času 
glede (1) varnosti v cestnem prometu, (2) zmanjšanja zastojev, (3) skladnosti s predpisi 
in (4) informacij o oskrbni verigi. RTIS se zanaša na računalniški sistem, ki se odziva na 
dejavnosti/dejstva (zajeti podatki), ustvari takojšnji odziv (informacije za uporabnika) in 
neposredno vpliva na odločanje pri uporabnikih in upravljavcih sistemov tovornega 
prometa v realnem času. Dobri učinki so bili: povečana učinkovitost, zmanjšani 
obratovalni stroški, izboljšana zanesljivost, manj zastojev in vplivov na okolje. Slabi 
učinki pa so: zahteva po podatkih o prometu v realnem času, zahteva po zelo visokih 
kapitalskih naložbah in zahtevnem upravljanju podatkov. 

S projekti in dobrimi praksami so prikazani načini in možnosti, ki jih imajo upravljavci mest za 
izboljšanje posameznega konkretnega stanja ali posamezne težave v določenem mestu ali 
na posamezni lokaciji. Logistika in njene zahteve se pogosto razlikujejo od mesta do mesta 
zaradi posebnih lokalnih značilnosti, vključno z velikostjo mesta ter velikostjo in strukturo 
mestnega središča, prometno mrežo itd. Tako ni ene same rešitve, ki bi koristila vsem, 
ampak je ključno, da se opredelijo konkretne potrebe in različne možnosti.  

Projekti so povzeti v prilogah v poglavju 9.3 Evropski projekti. 

                                                
12 CIVITAS Initiative. (2013). Trendsetter. Pridobljeno 14. novembra 2019 s https://civitas.eu/content/trendsetter. 
13 CIVITAS Initiative. (2012). Project. Pridobljeno 14. novembra 2019 s http://www.enclose.eu/content.php?p=1. 
14 Center of Excellence for Sustainable Urban Freight Systems. (2002). Initiative 36: Real-Time Information Systems. Pridobljeno 14. 
novembra 2019 s https://coe-sufs.org/wordpress/ncfrp33/psi/logistical_management/rtis/. 
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6 ANALIZA ZBRANE DOKUMENTACIJE PO STEBRIH 

6.1 Steber 1: potrošnja in proizvodnja 

Pregledana dokumentacija se je nanašala na naslednje teme: 
− zmanjševanje razdalje od izdelave do potrošnika, 
− prehranska samooskrba, 
− digitalizacija logistike (3D-tiskanje), 
− personalizacija produkcije (produkcija na zahtevo), 
− internetna trgovina, 
− delitvena ekonomija, 
− krožno gospodarstvo, 
− logistika za starejše. 

Zmanjšanje razdalje med produkcijo in potrošnjo: ta tema se nanaša le na področje 
produkcije in potrošnje hrane, ki je obravnavana pri naslednji temi o prehranski neodvisnosti. 
V 20. stoletju je poleg globalizacije na distribucijo hrane vplivala tudi industrializacija dobave. 
Povečeval se je cestni promet zamrznjene hrane, prevoz hrane po železnici in morju. 
Podaljševale so se razdalje prepotovane hrane, povezave med proizvajalci in potrošniki pa 
so bile vse redkejše. Zmanjšanje razdalje pomeni ustvarjati kratke oskrbovalne verige med 
pridelavo hrane in njeno potrošnjo, ki jo morajo podpirati nacionalna zakonodaja in finančne 
spodbude. Skrajševanje razdalj med pridelavo in potrošnjo hrane vedno ne pomeni, da je 
lokalna hrana tudi okoljsko sprejemljiva. Hrana v bolj oddaljenih krajih je lahko pridelana na 
bolj trajnosten način kakor lokalna hrana. Vsekakor pa zmanjševanje razdalj, ki jih hrana 
prepotuje, zmanjšuje ogljični odtis. Neposredne povezave med proizvajalci (kmeti) in 
potrošniki (prebivalci, gostinci ipd.) vodijo k zdravi hrani, pridelani na trajnostni način, 
predvsem zaradi ustreznih institucionalnih okvirov ter zahtev in pričakovanj (ozaveščenih) 
potrošnikov. 

Prehranska neodvisnost pomeni 100-odstotno prehransko samooskrbo (v Sloveniji je 
povprečna stopnja samooskrbe 47,73 %)15. Prehranska samooskrba pomeni pridelavo in 
potrošnjo lokalno/regionalno pridelane hrane, s čimer se krajšajo oskrbne prehranske verige 
in hrana prepotuje bistveno manjše razdalje od pridelovalca do potrošnika. Prehranska 
neodvisnost je pomembna z več vidikov: trajno zagotavljanje živil (tudi v času vremenskih 
ujm, vojn ipd.), ohranjanje delovnih mest, izboljšanje zdravja ljudi, predvsem pa dobro vpliva 
na varovanje okolja in zmanjšuje odvisnost od tujih trgov, tudi v primeru zvišanja stroškov 
logistike in posledično zvišanja cen prehrane. Po svetu obstajajo številni primeri dobrih 
praks: strategij, projektov, izvedb s področja lokalne/regionalne pridelave hrane, pri čemer je 
vedno poudarek na njeni trajnostni pridelavi. Primeri dobrih praks se nanašajo predvsem na 
naslednje: komunikacijske strategije, ozaveščanje, informiranje (zemljevidi), svetovanja in 
usposabljanja (pridelovalcev, porabnikov) (na primer kampanje, delavnice priprave hrane, 
festivali, nagrade), prodaja lokalno pridelane hrane na tržnicah (večkrat na teden, daljši čas 
obratovanja), lokalno/regionalno trajnostno predelana šolska hrana in hrana v menzah javnih 
ustanov (občine vrnejo razliko v ceni, certificiranje dobaviteljev, nova uredba o javnem 
naročanju šolske prehrane, področje zdrave hrane v učnem načrtu, prepoved postavitve 
novih ponudnikov hitre prehrane v okolici šol), distribucija lokalno/regionalno pridelane hrane 
kot tržna dejavnost (s posebnimi oblikami logistike), neposredne prodaje kmetov 
potrošnikom (prebivalcem, gostincem) (po spletu, zabojniki ipd.), ukrepi za zmanjšanje 
odpadne hrane (na primer hrana po naročilu v bolnišnicah), urbani vrtovi, v sklopu ureditve 
zelenih površin stanovanjskih sosesk zelenjavni vrtovi, različne subvencije, uredba o javnih 

                                                
15 Podatek za leto 2018, vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije, SiStat, Prehranske balance. 
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naročilih ob upoštevanju prevozne razdalje ipd. Uvajanje trajnostne kratke oskrbne 
prehranske verige je v splošnem odvisno od sistema pridelave, pričakovanj potrošnikov ter 
institucionalnega in finančnega podpornega okvira predvsem na lokalni ravni. 

Digitalizacija (3D-tiskanje) je nova tehnologija v sklopu dodajalne proizvodnje16. Novost te 
tehnologije je, da je proizvodnja izdelkov lahko precej bližje kupcu teh izdelkov, kar lahko 
vpliva na logistično industrijo. Za zdaj domače 3D-tiskanje še ni razširjeno, je pa to 
tehnologija, v kateri so svojo priložnost prepoznale pošte in ponudniki logističnih storitev 
(DHL, UPS, US Postal Service, La Poste, Pošta Slovenije), ki so se povezali s podjetji, ki 
nudijo 3D-tiskanje. Tako povezana podjetja nudijo ne samo logistične storitve, ampak tudi 
proizvodne storitve (v skladu s konceptom »vse na enem mestu«). 

Personalizacija produkcije je naslednji korak v razvoju proizvodnih paradigem17. Zdajšnja 
prevladujoča proizvodna paradigma se imenuje množična prilagoditev, kjer proizvajalec 
oceni povpraševanje po svojih produktih in izdela predvideno količino svojih izdelkov, in to v 
variantnih izvedbah (to je t. i. metoda »potiskanja« na trg). Personalizacija v proizvodnji pa 
omogoči kupcem, da poleg svoje vloge kupca prevzamejo tudi vlogo (so)oblikovalca izdelka. 
Kadar kupci prevzamejo tudi vlogo oblikovalca, je verjetnost, da bodo (so)oblikovani izdelek 
tudi kupili, precej večja. Vpliv na logistiko zaradi personalizacije produkcije obstaja, saj 
izdelovalci v tej paradigmi ne morejo več tako natančno kakor prej predvideti, koliko izdelkov 
bodo uspeli prodati (postavijo se v vlogo »vlečenja« na trg), kar vpliva na logistične tokove. 
Vendar je personalizacija proizvodnje paradigma, ki se še razvija. Vse štiri proizvodne 
paradigme bodo verjetno sobivale (te so: obrtništvo, množična proizvodnja, množična 
prilagoditev in personalizacija proizvodnje).  

Internetna trgovina je dejavnost, ki se razvija od šestdesetih let dalje. Velik delež 
internetnih nakupov (od vseh nakupov) ugotavljajo v Združenem kraljestvu, kjer je 20 % 
tamkajšnjih nakupov izvedenih prek medmrežja18, do leta 2022 naj bi se ta delež povečal na 
24,5 %. V ZDA je predvidena 14-odstotna rast internetnih nakupov19, kjer pa so tudi že vidne 
posledice povečevanja te vrste nakupovanja: tam se namreč nakupovalna središča zapirajo. 
Internetna trgovina vpliva na logistične tokove: izdelki so lahko namesto v fizične trgovine 
dostavljeni ali naravnost h kupcu na dom, ali pa so dostavljeni v izbrano podjetje (lahko tudi 
trgovino), kjer jih kupec naknadno prevzame. Vendar pa ima povečevanje internetne 
trgovine še eno plat: v Evropi obstajajo potrebe po novih skladiščnih površinah v skupni 
vrednosti 17,5 milijarde funtov20. 

Delitvena ekonomija je način distribucije storitev in izdelkov, ki se razlikuje od običajnega 
modela zaposlovanja in prodajanja izdelkov potrošnikom. V sklopu delitvene ekonomije si 
uporabniki delijo oziroma souporabljajo izdelke, knjige, vozila, prenočišča, prosti čas, 
elektronske podatke itd. Delitvena ekonomija poudarja dostop do izdelka in storitve, ne pa 
lastništvo nad izdelkom. Zato se potreba po izdelkih lahko zmanjša, saj lahko en izdelek 
zadosti potrebam več uporabnikov (ne pa, da ima vsak uporabnik svoj izdelek). Delitvena 
ekonomija je lahko neprofitna (na primer v obliki knjigobežnic, skupnostnih vrtov, spanja na 
kavčih) ali profitna (na primer v obliki mobilnosti kot storitve: souporaba skirojev, koles ali 
avtomobilov). Ker vsak uporabnik ne potrebuje več lastnega izdelka (te izdelke lahko 
souporablja z večjim številom drugih oseb), se potreba po logističnih storitvah v delitveni 
ekonomiji zmanjšuje. Kolaboracijska potrošnja je prisotna že veliko časa v obliki bolšjih 

                                                
16 The Economist. (2013). 3D printing scales up. Pridobljeno 1. decembra 2019 s https://www.economist.com/technology-
quarterly/2013/09/05/3d-printing-scales-up. 
17 S. J. Hu, 2013, Evolving Paradigms of Manufacturing: From Mass Production to Mass Customization and Personalization, Forty Sixth 
CIRP Conference on Manufacturing Systems. 
18 Office for National Statistics. (2019). Internet sales as a percentage of total retail sales (ratio) (%). Pridobljeno 1. decembra 2019 s 
https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/retailindustry/timeseries/j4mc/drsi. 
19 Emarketer. (2018). USEcommerce 2019. Pridobljeno 1. decembra 2019 s https://www.emarketer.com/content/us-ecommerce-2019 
20 Addleshaw Goddard, 2016, How Soon is Now, Blackstock. 
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trgov, izmenjevalskih srečanj, garažnih prodaj in trgovin, ki prodajajo rabljene izdelke. V 
tradicionalni potrošnji so kupci pasivni (ne morejo postati dobavitelji), medtem ko so v 
kolaboracijski potrošnji prisotni tako dobavitelji kakor tudi prejemniki, ki lahko preprosto 
menjajo svoje vloge. V omenjeni potrošnji se souporabljajo premalo izkoriščena sredstva, 
tako materialna kakor tudi nematerialna. Zato se zmanjša izdelava novih izdelkov, pa tudi 
količina logističnih storitev. Souporabljajo se sobe ali kavči (za prenočevanje), pisarne, 
učenje jezikov, storitve, skladiščne površine, prevozna sredstva, droni, predmeti za domačo 
rabo (lestve, mize, sesalniki) itd. 

Krožno gospodarstvo: v krožnem gospodarstvu surovine ohranjajo svojo kakovost in 
uporabnost v čim daljšem časovnem razponu, kar je glavna razlika med uveljavljenim 
linearnim gospodarstvom, kjer je izdelek narejen iz surovin, na koncu svoje življenjske dobe 
pa odvržen med odpadke. Krožno gospodarstvo se trudi ločiti gospodarsko rast od porabe 
surovin, razvija pa se že v tekstilni, gradbeniški, avtomobilski, logistični, kmetijski, pohištveni 
in naftno-plinski industriji. Logistične storitve v krožnem gospodarstvu so še vedno prisotne, 
le drugam so usmerjene kakor v linearnem gospodarstvu. V linearni shemi bi logistične 
operacije potekale od vira surovin do proizvajalca, nato do trgovca in potrošnika, na koncu 
pa na odpad. V krožnem gospodarstvu pa blago potuje od trgovca prek potrošnika nazaj do 
trgovca (prek povratne logistike), od gradbišča do reciklirnega središča (spet prek povratne 
logistike), od kupca do centra ponovne rabe ali reciklirnega središča ter od reciklirnega 
središča do tovarn. Povratna logistika je namreč del prodajnega procesa, ki omogoča 
vrnitev okvarjenih ali neželenih proizvodov. Storitev, ki je nastala iz vljudnosti, je postala 
konkurenčna prednost posameznega trgovca. Trgovci imajo danes enake zahteve do 
proizvajalca in distributerja za povratno logistiko, kar je povzročilo razvoj povratne oskrbne 
verige. Namesto rotiranja zalog in nadzora prevoznih stroškov, je postalo pomembno 
upravljanje konsolidacijskih centrov, kjer se vrnjeno blago lahko prenovi in ponudi v ponovno 
prodajo. Povratna logistika je proces načrtovanja, izvajanja in nadzorovanja učinkovitega 
toka blaga in informacij od prodajnih točk do izvora z namenom preoblikovanja, ohranjanja 
vrednosti ali primernega odstranjevanja blaga. Je tudi potencialno področje za razvoj 
pristopov k oblikovanju produktov na podlagi potrošniških potreb (personalizacija produkcije) 
in torej k izogibanju povratnemu toku materiala. Na področje organizacije prostora spada 
del, ki se nanaša na lociranje konsolidacijskih centrov, glej poglavje Organizacija prostora, 
odstavek o prostorski centralizaciji zalog, druge tematike spadajo v poglavja Upravljanje 
zalog in distribucija ter Tehnologija in oprema. 

Logistika za starejše se nanaša na problematiko staranje prebivalstva kot splošnega 
trenda. Staranje prebivalstva povzroča povpraševanje po storitvah dostave na dom (hrane, 
zdravil) in oskrbe na domu (rehabilitacija, zdravljenje). Zaradi premajhnih zmogljivosti v 
domovih za ostarele in bolnišnicah ter predvsem zaradi ohranjanja mentalne in fizične 
aktivnosti starejših, je cilj, da starejši živijo doma čim dalj časa. V državah po vsem svetu se 
tega zavedajo. Na splošno ni mogoče najti izvedbenih načrtov, dobrih praks ali sistemskih 
ureditve področja logistike za starejše. Več študij in sistemskih rešitev se nanaša na splošno 
mobilnost starejših in organizacijo oskrbe na domu (logistika obiskov medicinskega osebja 
na domu – optimiranje poti z modeliranjem). Organizacija logistike za starejše je prepuščena 
posameznim institucijam. Obstajajo nekateri predlogi izvajanja logistike za starejše: 
teoretične osnove (načrtovanje, sistematizacija), predlogi ukrepov (od zgoraj navzdol 
(»bottom-up«)), na primer v ruralnih območjih vlaganje sredstev v oskrbo na domu namesto 
v javni prevoz, javni prevoz se izven koničnih ur uporablja tudi za dostavo. 

 



 

 
 
 

24 
 

6.2 Steber 2: Organizacija prostora 

Pregledana dokumentacija se je nanašala na naslednje teme: 
− načrtovanje distribucije in tovornega prometa se vključuje v prostorske načrte zaradi 

optimiranja porabe prostora in delovanja sistemov, 
− prostorsko centralizacijo zalog (konsolidacijski centri), 
− gradbeništvo (konsolidacija trgovine z gradbenimi materiali in upravljanja z gradbenimi 

odpadki), 
− omrežje prevzemnih točk (»pick up«), 
− povezovanje javnega in tovornega prometa, 
− območja za upravljanje z odpadki, 
− oskrbo mestnih središč. 

Načrtovanje distribucije in tovornega prometa se izvaja na različnih ravneh upravljanja. 
Nemčija je sprejela akcijski načrt za tovorni promet in logistiko21, s katerim želi krepiti državo 
kot svetovni center za logistiko, s prostorskega vidika pa načrt med drugim predvideva 
revizijo vseh prostorskih načrtov za državne ceste, po katerih bo potekal tovorni promet, za 
železnice in rečni promet. V drugih državah (na primer Angliji) se strateške vsebine 
nanašajo na obveznost opredelitve razvojnih območij za logistiko v bližini železniških prog in 
rečnih vodnih poti ter na obvezno uporabo zaščitne politike glede obstoječih in načrtovanih 
ali možnih železniških postaj za logistične namene pred drugimi oblikami urbanega razvoja. 
Tovorni promet in distribucija se na lokalnih ravneh načrtujeta z lokalnimi strategijami in 
akcijskimi načrti, ki vsebujejo opredelitev distribucijskega omrežja do na primer 
konsolidacijskega centra, tudi transportnega omrežja za daljinski tovorni promet, ki nima cilja 
in izvora na ozemlju lokalne skupnosti, uvajanje konsolidacijskih centrov in gradbenih 
konsolidacijskih centrov, ki je pogosto prepuščeno zasebni pobudi (Nizozemska). V Angliji 
pripravljajo tudi ocene transportnih potreb za vsak razvojni projekt, ki presega z nacionalnimi 
smernicami določene pragove, s katerim se oceni in po potrebi zmanjša njegov vpliv v času 
gradnje. Več je opisano v odstavku o gradbeništvu. 

Prostorska centralizacija zalog je ukrep, ki izhaja neposredno iz široko prepoznanega 
vpliva urbanega tovornega prometa na okolje. Eden od možnih ukrepov na podlagi javnih 
zahtev in čedalje učinkovitejših pobud zasebnega sektorja, je uvedba konsolidacijskih 
centrov, ki delujejo na različnih organizacijskih shemah in so ekonomsko učinkoviti. Običajno 
so na mestnih obrobjih, kar omogoča učinkovito organizacijo izvenmestne (s težkimi 
tovornjaki) in mestne logistike (z manjšimi dostavnimi vozili), in so pogosto kombinirani z 
uveljavljanjem okoljskih nizko emisijskih območij v mestih. Prehod iz dosedanjih 
organizacijskih oblik logistike je težavna, zahteva spremembe v obnašanju deležnikov v 
oskrbni verigi in predvsem njihovo veliko medsebojno zaupanje. V začetnih fazah razvoja se 
je veliko vzpostavljenih konsolidacijskih centrov (Nizozemska, Nemčija) zaprlo, obstali so 
tisti, ki so bili subvencionirani in so bili potrebni zaradi posebnih prostorskih omejitev ali 
razmer (na primer srednjeveško jedro). Glavne ugotovitve iz neuspešnih projektov: 
− dostavno vozilo ne sme ovirati drugega prometa (javna sprejemljivost), 
− lokacija mora biti v bližini avtoceste in ne preveč oddaljena od mestnega središča (da ni 

le skladišče, ampak strateško določena lokacija), 
− prisilna uporaba konsolidacijskega centra za tovorna vozila, ki so napolnjena z eno 

pošiljko (»Full Truckload Shipping«) pogosto vodi v več prevoženih kilometrov, saj mora 
biti poln tovornjak razdeljen na več manjših tovornih vozil, konsolidacijki centri se morajo 

                                                
21 Federal Ministry of Transport, 2010, Building and Urban Development, Freight Transport and Logistics Action Plan; Logistics Initiative 
for Germany, Berlin. 
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ukvarjati s tovornimi vozili, ki kombinirajo pošiljke za več naročnikov (»Less than 
Truckload Shipping22«), 

− zahtevni tovor (na primer zamrznjeni ali vredni izdelki) dostavo v mestu zapletejo, zato 
se jim je treba v konsolidacijskem centru izogniti, 

− dodatne storitve lahko izboljšajo ekonomsko učinkovitost centra (ali zmanjšajo njegove 
izgube), zato je smiselno center nameniti tudi za skladiščenje, prevzemne točke (»pick 
up« točke) in povratno logistiko, 

− nameniti ga je treba strankam, ki jim center dodaja vrednost, in ne le strankam, ki so 
prisiljene uporabljati njegove usluge. 

V Angliji je za sektor gradbeništva nad določenim velikostnim pragom gradbenega projekta 
treba izdelati gradbeni logistični načrt23. Načrt je namenjen zmanjšanju vpliva gradbene 
logistike na cestno omrežje. Kakovostni načrti zmanjšujejo vplive na okolje (manjše emisije 
vozil in nižja raven hrupa), nevarnost na cesti (izboljšanje varnosti vseh cestnih 
uporabnikov), zastoje (zmanjšanje števila prevozov, zlasti v koničnih urah) ter stroškov 
gradnje (učinkovita gradnja in zmanjšanje potreb dostave). Načrt je pomembno upravljavsko 
orodje za urbanistične načrtovalce, investitorje in izvajalce gradnje. Usmerja se v gradbeno 
oskrbno verigo in možnosti zmanjšanja vpliva prevozov na cestno omrežje. Gradbena 
oskrbna veriga vsebuje vse prevoze materiala, odpadkov in servisnih aktivnosti do in od 
gradbišča. 

Načrtovani ukrepi se nanašajo na: 
− varnost gradbišča ter okoljske programe in standarde (upravljanje nevarnosti, 

povezanimi z gradnjo, na cestah, na primer opredelitev dostopov do gradbišča, uporaba 
prevoznih sredstev in gradbene mehanizacije, ki so primerno vzdrževani, opremljeni in 
zavarovani ter v skladu z okoljskimi standardi, dokazila o usposobljenosti šoferjev ipd.),  

− opredelitev strateških cest za dovoz materiala (kadar materialov ne dostavijo lokalni 
dobavitelji, imajo nekatera mesta (London) opredeljena omrežja cest, po katerih je 
dovoljena dostava gradbenega materiala (Strategic Road Network, Transport for 
London's Road Network), prevozi po drugih cestah niso dovoljeni), in lokalnih dovoznih 
cest, na katerih se opredelijo dostop s strateške mreže in ena ali več dostopnih smeri po 
lokalnih cestah. Za lokalne dostope je treba pridobiti dovoljenje lokalnih urbanističnih 
oblasti. Dostopi do gradbišča se morajo izogniti cestam, ki potekajo mimo stanovanjskih 
območij, šol, bolnišnic, zdravstvenih ustanov, družbenih centrov, športnih površin, 
prometnih vozlišč in kolesarskih hitrih cest, 

− urnik dostav, 
− uporabo površin za zadrževanje in zaustavljanja vozil v bližini  gradbišča, s čimer se 

zmanjšajo  možnosti zastojev, neprimernega parkiranja in posledičnega plačila kazni, 
take površine se lahko vzpostavijo in uporabljajo, če jih dovoli lokalna oblast, 

− uporabo logističnih in konsolidacijskih centrov za zmanjšanje in kontrolo števila dostav 
do gradbišča, taki centri se lahko uporabljajo tudi za montažo izven gradbišča in 
izvajanje kontrole kakovosti, 

− določitev prevoza tovora po železnici ali vodnih poteh, 
− izdelavo načrta za izdelavo in montažo ter opredelitev možnosti montaže izven lokacije 

gradbišča, oboje zmanjšuje število vozil, ki prihaja na gradbišče in lahko vpliva na 
količino proizvedenih odpadkov, 

− ponovno uporabo materiala na gradbišču, 
− pametno oddajanje del, izbira dobavitelja, ki lahko s svojim pristopom k logističnim 

operacijam zagotavlja čim manjše število potrebnih prevozov, 
− sodelovanje z drugimi gradbišči v okolici in 

                                                
22 H. J. Quak, L.A. Tavasszy, 2011, Customized Solutions for Sustainable City Logistics: The Viability of Urban Freight Consolidation 
Centres, TU Delft. 
23 Transport for London, 2017, Construction Logistic Plann Guidance, Transport for London, London. 
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− izvajanje načrta za potovanje gradbenih delavcev. 

Vzpostavitev omrežja prevzemnih (»pick up«)  (in oddajnih točk) (»drop off« točk) je 
pomembna za dostavo velikega števila manjših pošiljk, ki jih ustvari e-trgovina. Omrežje 
uporablja posebne lokacije za dostavo in prevzem pošiljk. Prevzemna mesta so oblikovana 
kot ulični avtomatizirani predalniki, specializirane prodajalne, pošte ali mini skladišča, kamor 
lahko naročimo pošto (prevzem in oddaja pošiljke in možnost izposoje tovornega kolesa, na 
primer Parcls.com24 v Amsterdamu). Vse bolj se uveljavljajo tudi dogovori (tudi v Sloveniji), 
ko take lokacije postanejo lokalne trgovine. Prednost takih točk je, da posamezno logistično 
podjetje ne organizira dodatne infrastrukture za dostavo in zbiranje pošiljk. Omrežje se 
razvija v povezavi z razvojem IKT-storitev. Prednosti take dostave so povečana učinkovitost, 
zmanjšanje stroškov izvajanja storitve, manjši vplivi na okolje, zmanjšanje števila prevoženih 
kilometrov in dostava pošiljk izven urbanih okolij. Na Švedskem razvijajo tudi modele 
vzpostavitve takih točk v posebnih prostorih večstanovanjskih stavb25, kar pa je povezano z 
družbenimi navadami. Pomanjkljivosti tega sistema sta vprašanji glede varnosti in 
odgovornosti ter povečanega prometa v bližini točke, poleg tega pa mora biti obseg 
dejavnosti dovolj velik, da bo sistem finančno vzdržen. Potrebne aktivnosti so upravljanje 
skladišča in inventarja ter usklajevanje več deležnikov z različnih področij pristojnosti (v 
Amsterdamu točke umeščajo ob prometna vozlišča.) 

Vzpostavljajo se tudi prakse povezovanja javnega in tovornega prometa, pri čemer je 
urbani tovorni promet opredeljen kot javna storitev (Torino), in pravega kombiniranja 
urbanega tovornega prometa s potniškim prometom (Benetke)26. Logističnim podjetjem se 
dovoli dostop do ekoloških con, uporabljajo namenska parkirna mesta in posebne vozne 
pasove za avtobuse, če dostavljajo v območja ekoloških con in so njihova vozila najmanj 
EURO 5, vozijo na plin ali elektriko in ne presegajo 3,5 tone, vozila so opremljena z GPS in 
zagotavljajo podatke mestnemu kontrolnemu centru. Beneški primer nakazuje možnost 
izvajanja tovornega prometa z obstoječimi prostimi zmogljivostmi potniškega prometa s 
storitvijo »tovorna kljuka«. Svetovni gospodarski forum je v letu 2018 izdal belo knjigo 
Oblikovanje brezšivnega povezanega sistema mobilnosti (SIMSystem) 27, manifest za 
preoblikovanje potniške in tovorne mobilnosti, v katerem so izpostavili tri ugotovitve: (1) 
zaradi pomanjkanja virov ali fizičnega prostora je pomembno bolje izkoristiti obstoječo 
infrastrukturo, (2) potrebni sta boljša povezanost in interoperabilnost prometnih načinov, 
prostora in funkcionalnosti, ki bodo pripomogli premikati ljudi in blago brez ovir in učinkovito 
po prometnem sistemu, (3) brezšivno povezovanje bo omogočila izjemna usklajenost 
javnega in zasebnega sektorja v prometnih načinih in prostoru. Tovorni promet se povečuje, 
v večini držav je zato zaznano poslabšanje: nezadostna raba obstoječih zmogljivosti in 
infrastrukture, omejena možnost uporabe čistih tehnologij, omejene funkcionalnosti, 
razpršeno upravljanje prevoznih omrežij, kar povzroča neučinkovitost sistemov glede načina 
rabe in v prostoru. Vse skupaj vodi v nevarne, nezadostne in ekonomsko neučinkovite 
prometne sisteme, ki povzročajo velike posredne in neposredne stroške družbam. 

Glede na dostopne podatke je tema povezovanja vrst pometa v začetnem, a hitrem razvoju. 

                                                
24 Parcls.com. (2020). Parcls is your sceond front door. Pridobljeno 13. avgusta 2019 s https://www.emarketer.com/content/us-
ecommerce-2019. 
25 Ecomm Uppsala. (2018). European Conference on Mobility Management. Pridobljeno 1. decembra 2019 s https://ecomm2018.com/ 
26 F. Ripa, G. Lozzi, T. Mourney, S. Dondi, Novelog Cities & Regions Factsheets. 
27 World Economic Forum, 2018, Designing a Seamless Integrated Mobility System, World Economic Forum, Ženeva. 
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 Svetovno povečanje prostornine paketov in pošiljk e-trgovine28  Slika 1:  

Območja za upravljanje z odpadki: v Sloveniji je področje odpadkov neurejeno, torej tudi 
logistika, ki se nanj navezuje. Letno nastane več kakor 70 milijonov ton odpadkov, povečuje 
se tudi raba snovi na prebivalca. Država načrtuje, da se bo boljše ravnanje s komunalnimi 
odpadki zagotovilo z novimi predpisi in centri za ravnanje s komunalnimi odpadki, hkrati pa 
ugotavlja, da čeprav se količine predelanih odpadkov povečujejo, se količine odstranjenih 
odpadkov ne zmanjšujejo29. Države članice morajo v skladu z direktivami EU vzpostaviti 
ločeno zbiranje vseh bioloških odpadkov do konca leta 2023, vsega tekstila do leta 2025, 
vseh nevarnih odpadkov do leta 2025 in vseh odpadnih olj do leta 2025. Spodbujati morajo 
selektivno razgradnjo pri rušitvah objektov in vzpostaviti sisteme za ločevanje gradbenih 
odpadkov; najmanj za les, mineralne frakcije (vključno s ploščicami), kovine, steklo, plastiko 
in omet. Spodbuja se okolju bolj prijazno oblikovanje (ecodesign), kar je izjemno pomembno 
orodje za preprečevanje nastajanja odpadkov30.  

Glede na aktualnost teme je smiselno pri odločanju o načinu ravnanja z odpadki hkrati 
vključevati tudi vsebine, ki se nanašajo na logistični del operacij (vsi stebri iz zelene 
logistike). 

Ker strošek zbiranja in prevoza odpadkov večinoma pokrivajo lokalne skupnosti, so te 
motivirane za spremembe, ki prinašajo zmanjšanje stroškov. Obstajajo tehnologije 
daljinskega nadzora (Remote Assesment Senzor, na primer uporaba v Amsterdamu), ki 
omogočajo pošiljanje in centralno zbiranje zanesljivih informacij o polnosti posod za 
odpadke v mestu, kar omogoča načrtovanje in cenejše izvajanje odvažanja odpadkov. 

Oskrba mestnih središč je tema, o kateri obstaja veliko gradiva, smernic, izvedenih 
projektov in analiz ter predlaganih ukrepov. Pomembna je ugotovitev, da je treba za vsako 
mesto ukrepe oblikovati posebej v skladu z značilnostmi njegove urbane strukture, 
motivacijo podjetij in navadami prebivalcev. Ukrepi, ki so uporabljeni za organiziranje 
mestne oskrbe, spadajo v vse stebre zelene logistike. V Sloveniji so v izdelavi nacionalne 
smernice za izdelavo strategije upravljanja mestne logistike. 

Pri oskrbi mestnih središč je pomembno razumeti, da na dostavo do končnega potrošnika 
vplivajo velikost urbanega območja, gostota naselja, urbana morfologija v odvisnosti od 
                                                
28 Vir: http://www3.weforum.org/docs/Designing_SIMSystem_Manifesto_Transforming_Passenger_Goods_Mobility.pdf 
29 ARSO. Odpaki. Pridobljeno 17. 9. 2019 s https://www.arso.gov.si/soer/odpadki.html. 
30 Zero Waste. (2018). Krožno gospodarstvo: nove evropske obveze in cilji ravnanja z odpadki. Pridobljeno 17. 9. 2019 s 
https://ebm.si/zw/o/2018/krozno-gospodarstvo-nove-evropske-obveze-in-cilji-ravnanja-z-odpadki/. 
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lokacije konsolidacijskega centra, razvitost mesta, oblikovanje uličnega ali cestnega prostora 
in vrsta stanovanjske gradnje (večstanovanjske, eno- in dvostanovanjske). Značilnosti 
grajenega okolja, na primer ozke ulice in njihova razporeditev, parkiranje na cesti, število 
križišč, pomembno vplivajo na izvajanje tovornega prometa v mestu. Pomembna je tudi 
ugotovitev, da števila voženj ne določa opredeljena namenska raba zemljišč, ampak 
obstoječa ekonomska aktivnost posameznega območja (dostava blaga in 
potnikov/zaposlenih). V strokovni literaturi so kljub temu navedene podrobnejše namenske 
rabe prostora, kjer je ugotovljena povečana logistična prisotnost, in sicer so to območja 
proizvodnih dejavnosti, prometa območja (kjer so podjetja, ki izvajajo logistične dejavnosti, in 
konsolidacijski/logistični centri) ter mešana namenska raba površin (danes v slovenskem 
prostoru območja centralnih dejavnosti). 

V povezavi z načrtovanjem namenske rabe in prometne infrastrukture se v zvezi z zeleno 
logistiko izvajajo ukrepi za opredelitev območij za pretovarjanje na ulici, logistične operacije 
izven območja ceste (skupne ali manjše dostavne površine), sosednjih območij (»nearby 
delivery area networks«) za dostavo v notranja mestna območja, lokacij za konsolidacijske 
centre in za vključevanje logistike v prostorsko načrtovanje, opredelitev omrežja prevzemnih 
točk in druge. 

6.3 Steber 3: upravljanje zalog in distribucija 

Pregledana dokumentacija se nanaša na raziskave najsodobnejših trendov pri razvoju 
urbane logistike: 
− konsolidacija logistične industrije omogoča prenos večje količine tovora z manjšim 

številom voženj tovornih vozil,  
− vključevanje zelene logistike v sistem mobilnosti kot storitve omogoča souporabo 

tovornih vozil,  
− vertikalna in horizontalna kooperacija v logistični industriji je prisotna že nekaj desetletij. 

Logistična podjetja se lastniško povezujejo tako s svojimi konkurenti kakor tudi dobavitelji 
in kupci in tudi na ta način optimizirajo svoje logistične poti, 

− dostava izven prometnih konic omogoča hitrejše in časovno natančnejše dostave,  
− logistična storitev na zahtevo je hitro razvijajoča se metoda v logistiki. Ta veja logistike s 

sodobnimi tehnologijami zmanjšuje potrebo po skladiščnih in celo proizvodnih površinah, 
hkrati pa zmanjšuje količino opravljenih logističnih poti, 

− dostava do naročnika na alternativne načine se zelo hitro razvija. Zaradi odkritja na 
področju pogona na električno energijo, biometan, stisnjeni zemeljski plin in metan  
vozila na te pogone zmanjšujejo obremenjevanje mestnih središč s hrupom in škodljivimi 
izpušnimi plini. 

Konsolidacija logistične industrije se razvija na javno in zasebno pobudo. Zasebna 
konsolidacijska skladišča so se uveljavila in obdržala v Združenem kraljestvu, in sicer 
predvsem v obliki gradbiščnih konsolidacijskih skladišč31, ter v Belgiji in na Nizozemskem. V 
Italiji so konsolidacijska skladišča ustanovljena v sklopu daljših usklajevanj, analiz in 
sodelovanja deležnikov32. 

Finančno preživetje konsolidacijskih skladišč ni samoumevno. Sodelovanje podjetij pri 
logistih, ki upravljajo konsolidacijska skladišča, je prostovoljno, omenjeni logisti pa imajo 
predvsem v italijanskih mestih širša časovna okna, v katerih lahko izvajajo dostave za 
prevzemnike blaga. 

                                                
31 Transport for London, 2016, The Directory of London Consolidation Centres, Transport for London, London. 
32 Interporto Padova SPA. Cityporto Padova. Pridobljeno 26. 9. 2019 s http://smartset-
project.eu/sites/default/files/int_downloads/07_SMARTSET_Conference_Graz_SICILIANO.pdf. 
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Glavna prednost uvajanja konsolidacijskih skladišč je zmanjšanje prometnih, hrupnih in 
onesnaževalskih obremenitev mestnih jeder, gradbeniška konsolidacijska skladišča pa 
prinašajo precejšnje koristi pri delovanju gradbišč: natančni čas dostave (»just-in-time-
delivery«), razpakiranje blaga v skladišču, povratna logistika (»reverse logistics«) itd. 

Zasebna ponudba konsolidacijskih skladišč obsega tudi ponudbo t. i. točk PUDO33 (Pick up 
and Drop off Point), ki vsebujejo tudi paketomate, ki so se razširili po evropskih mestih. 

Evropska zakonodaja na tem področju ne obstaja, lokalna zakonodaja pa pripomore k 
uspešnosti konsolidacijskih skladišč (kadar omejuje možnosti dostave podjetjem, ki 
konsolidacijskih skladišč ne uporabljajo). 

Vključitev zelene logistike v obstoječe sisteme deljenja vozil v Evropski uniji še ni 
pogosta. Obstajata dve podjetji za souporabo dostavnih kombijev (v Parizu34 in Stuttgartu35) 
in nekoliko večja skupina manjših zadrug za souporabo tovornih koles (v Nemčiji, Avstriji, 
Švici in na Poljskem). 

Evropska zakonodaja na tem področju prav tako ne obstaja, edino mesto Varšava36 nudi 
souporabo tovornih koles, druga tovorna kolesa so na voljo za souporabo prek zasebnih 
ponudnikov oziroma zadrug. 

Souporabo dostavnih kombijev podpira in omogoča mestna občina Pariz skupaj s 
proizvajalci teh vozil. Souporabo dostavnih kombijev v Nemčiji upravljajo proizvajalci teh 
vozil. 

Vertikalno in horizontalno sodelovanje med podjetji v logistični gospodarski panogi 
se izvaja skoraj izključno na podlagi lastniških prevzemov. V zadnjih treh desetletjih prihaja 
do lastniškega povezovanja največjih svetovnih izvajalcev logističnih storitev37. Prav tako so 
nacionalne pošte večjih držav (Francija, Nemčija, Velika Britanija) lastniško prevzele velike 
izvajalce logističnih storitev (DPD, DHL, GLS). V Sloveniji izjemoma prihaja do sodelovanja 
večjih logistov z enim manjšim logistom, ki se je specializiral za dostavo s tovornimi kolesi.  

Na področju logistike prihaja od leta 2004 dalje tudi do močnejšega vertikalnega lastniškega 
povezovanja. Logisti so predvsem prevzeli podjetja, ki se ukvarjajo s pakiranjem38, grafičnimi 
storitvami, prevozništvom, tiskarstvom39 in prevzemanjem pošiljk. V Sloveniji je Pošta 
Slovenije leta 2019 kupila večinski delež v špediterju Interevropa40. 

Evropska zakonodaja s področja horizontalnega, vertikalnega in konglomeratnega 
lastniškega povezovanja določa način preučitve in preprečitve združevanja podjetij na način, 
ki bi izničil prednosti konkurence (te prednosti so med drugim dostopne cene blaga, storitev 
in inovacij).  

                                                
33 A. Willshear. Understanding the true scale of pick up and drop off points. Pridobljeno 30. 9. 2019 s 
https://www.imrg.org/blog/understand-true-scale-pick-up-drop-off/. 
34 Mairie de Paris. Projet VULe partagés. Pridobljeno 8. 3. 2019 s http://vulepartages.fr/home/autopartage. 
35 electrive.com. (2018). Electric van sharing free of charge coming to Germany, pridobljeno 8. 3. 2019 s 
https://www.electrive.com/2018/10/14/electric-van-sharing-free-of-charge-coming-to-germany/. 
36 Miasto Stołeczne Warszawa. Rowey towarowe. Pridobljeno 8. 3. 2019 s http://rowery.um.warszawa.pl/rowery-towarowe. 
37 R. C. Lieb. (2015). Consolidation in the 3PL industry: Why is it happening, and what does it mean. Pridobljeno 4. 3. 2019 s 
https://www.supplychainquarterly.com/topics/Logistics/201501023-consolidation-in-the-3pl-industry-why-is-it-happening-and-what-does-
it-mean/. 
38 Forbes. (2001). UPS Picks Up Mail Boxes Etc. Pridobljeno 4. 3. 2019 s 
https://www.forbes.com/2001/03/05/0305ups.html#50bd62b05983. 
39 CBS News. (2003). FedEx Copies UPS, Buys Konko's. Pridobljeno 4. 3. 2019 s https://www.cbsnews.com/news/fedex-copies-ups-
buys-kinkos/. 
40 Dnevnik. (2019). Pošti Slovenije zelena luč AVK za prevzem Intereurope. Pridobljeno 6. 9. 2019 s 
https://www.dnevnik.si/1042897209. 
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Dostava izven trajanja prometnih konic ni razvita. V svetovnih prestolnicah mestne oblasti 
spodbujajo logistična podjetja, da izvajajo dostavo izven prometnih konic (New York, 
London, Sydney, Istanbul, Singapur, San Francisco, Milano). Raziskava iz New Yorka41 je 
pokazala, da je dostava izven prometnih konic hitrejša, časovno natančnejša, voznikom 
povzroča manj stresa, dostavljavci pa dobijo manj kazni zaradi prometnih prekrškov. 
Dostava izven prometnih konic se spodbuja s časovno omejenimi zgostitvenimi taksami (ki 
se na primer pobirajo od jutra do poznega popoldneva) ter višjimi mostninami in 
predorninami v času prometnih konic. 

Dostavo izven prometnih konic spodbuja izključno lokalna zakonodaja. 

Logistične storitve na zahtevo niso razširjene. Tehnologija 3D-tiskanja je bistveni sestavni 
del storitev na zahtevo, 3D-tiskanje pa zmanjšuje količino opravljenih logističnih poti in 
potrebe po skladiščnih površinah. Zasebni lastniki 3D-tiskalnikov si lahko doma natisnejo 
vse, od opreme stanovanja, igrač do orožja, podjetja, ki imajo 3D-tiskalnike, pa lahko tiskajo 
okvirje za očala (okulisti), nakit, hitre prototipe (tovarne) in celo zdravila42. Obstajajo načrti za 
mobilne 3D-tiskarne43, ki jih bodo vozili do tovarn, kjer obstajajo potrebe po teh storitvah in 
3D-tiskanju kot storitvi na daljavo (z vključeno dostavo do naročnika). Logistične storitve na 
zahtevo bi lahko deloma zmanjšale potrebo po urbani dostavi blaga, saj bi lahko tovarne, 
ustanove, prodajalci in zasebniki kar sami izdelali potrebne artikle, ne da bi jim jih morali 
dostaviti njihovi dobavitelji. 

Glede logističnih storitev na zahtevo za zdaj ni evropske zakonodaje, vendar pa obstajajo 
pobude44 za njeno sprejetje, predvsem za področje varovanja intelektualnih pravic. 

Dostava do naročnika na alternativne načine je večinoma v začetnih fazah razvoja.  V 
zahodnem svetu je nekaj pobud za deljenje tovornih koles (Avstrija45, Nemčija46, Varšava47), 
pogosto pa dostava hrane poteka s kolesi, v Ljubljani48 in nemških mestih se v središču 
mesta izvaja tudi dostava s tovornimi kolesi. 

Stanje je drugačno glede tovornjakov na zemeljski plin, elektriko ali hibridni pogon, ki pa so 
večinoma dražji od tovornjakov na dizelski pogon, njihova uporaba pa postane cenejša od 
klasičnih dizelskih tovornjakov šele po približno petih letih obratovanja (takrat se višja cena 
teh tovornjakov kompenzira z nižjimi izdatki za vzdrževanje teh vozil in z manjšimi stroški za 
gorivo). V bližnji prihodnosti naj bi se cena električnih tovornjakov zelo približala ceni 
dizelskih tovornjakov. Tudi doseg tovornjakov na električni pogon in zemeljski plin je 
zadosten za potrebe prevoznikov. Pospešek teh tovornjakov je podoben pospešku osebnih 
vozil, so pa ta vozila tudi precej tišja. V številnih mestih (Chicago49, Auckland50, Pariz51, 

                                                
41 J. Holguin-Veras, K. Ozbay, A. Kornhauser, A. Shorris, S. Ukkusuri. (2010). Integrative Freight Demand Management In The New 
York City Metropolitan Area. Pridobljen 25. 9. 2019 s https://www1.nyc.gov/html/dot/downloads/pdf/ohd-final-report.pdf.  
42 S. Renganathan. (2019). 3D Printing Drugs: The Latest Advancementshttps. Pridobljeno 15. 3. 2019 s https://all3dp.com/2/3d-
printing-drugs-the-latest-advancements-around-the-world/. 
43 A. C. Rocha, 2019, Transforming Logistics with Additive Manufacturing, 3YOURMIND GmbH, Nemčija. 
44 Evropski parlament, 2018, European Parliament resolution of 3 July 2018 on three-dimensional printing, a challenge in the fields of 
intellectual property rights and civil liability, Evropski parlament, Strasbourg. 
45 Das Lastenrad. (2019). Lastenräder kostenlos auslehen. Pridobljeno 8. 3. 2019 s https://www.das-lastenrad.at/. 
46 K. McCartney (2015). 8 Cargo Bike-sharing Programs in Europe. Pridobljeno 8. 3. 2019 s https://www.shareable.net/top-10-p2p-
trends-of-2015/. 
47 Miasto Stołeczne Warszawa. Rowey towarowe. Pridobljeno 8. 3. 2019 s http://rowery.um.warszawa.pl/rowery-towarowe. 
48 LMC – Zelena dostava. (2019). Cilj projekta »Kooperativa LMC Zelena dostava«. Pridobljeno 15. 3. 2019 s http://lmc.si/. 
49 K. Tweed. (2019). Chicago Picks Motiv for Electric Garbage Trucks. Pridobljeno 9. 4. 2019 s 
https://www.greentechmedia.com/articles/read/chicago-picks-motiv-for-electric-garbage-trucks. 
50 C. Hutching. (2017). Waste Management launches first electric rubbish truck. Pridobljeno 8. 4. 2019 s 
https://www.stuff.co.nz/business/96541958/waste-management-launches-first-electric-rubbish-truck. 
51 A. Sage, P. Mevel. (2011). All-electric garbage trucks to sweep French streets. Pridobljeno 29. 10. 2019 s 
https://www.reuters.com/article/us-france-garbage-idUKTRE7445LF20110505. 
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Peking52) se že uporabljajo smetarska vozila, ki jih poganja elektrika. Tovornjaki na hibridni 
pogon se uporabljajo že od leta 200653.  

Tovornjaki na vodikov pogon so še v razvoju, nekatere tovornjake pa poganja celo biometan 
(plin, pridobljen iz bioloških odpadkov).  

Gibalo uporabe dostavnih vozil na alternativne pogone (hibrid, stisnjeni zemeljski plin, 
elektrika) je odločitev mest za uvajanje nizko emisijskih con54, ki uporabnike klasičnih 
dizelskih tovornjakov spodbujajo k zamenjavi pogonskih goriv njihovih vozil za okolju 
prijaznejša goriva. To je očitno v primeru Londona, kjer že uporabljajo  tovorna vozila, ki jih 
poganja biometan55, zemeljski plin56 ali elektrika57. 

Ključna pri uvajanju nizko-emisijskih con pa je evropska zakonodaja, ki ureja evropske 
emisijske standarde (EURO 1–6)58. 

6.4 Steber 4: tehnologija in oprema 

Področje tehnologija in oprema zajema naslednja podpodročja: 
− čista vozila, 
− informacijske in komunikacijske tehnologije, 
− inteligentni prometni sistemi, 
− avtomatizirani sistemi, 
− optimizacija prometnih in logističnih sistemov, 
− vključevanje novih tehnologij. 

V Evropi in svetu se način življenja spreminja, prav napredek na področju informacijsko-
komunikacijske tehnologije pa odpira neštete možnosti in izzive na drugih področjih, vse v 
želji in potrebi po življenju v boljšem in čistejšem okolju. 

Demografski trendi kažejo na naraščajočo urbanizacijo, na širšo vlogo informacijsko-
komunikacijskih tehnologij in stalno rast e-trgovine. Pri tem je seveda neizbežno dejstvo, da 
so logistični, prometni in mobilnostni izzivi vedno večji. 

Informacijsko-komunikacijske tehnologije, inteligentni prometni sistemi, avtomatizirani 
sistemi in optimizacija prometnih in logističnih sistemov nam omogočajo večji izkoristek 
logističnih in transportnih poti in hkrati nudijo nadzor nad več področji hkrati. Omogočijo nam 
skrajšanje časa tovornih poti, hkrati pa imajo velik vpliv na zmanjšanje onesnaževanja 
okolja. To omogoča optimizacijo na področju prometa in logistike ter »urbanega prostora«.  

                                                
52 E. Loveday. (2011). Beijing puts 1,060 electric garbage trucks into service. Pridobljeno 29. 10. 2019 s 
https://www.autoblog.com/2011/07/12/beijing-puts-1-060-electric-garbage-trucks-into-
service/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAHNHMib0_D2ir2rgj0L7N95
H3JfIUaRWA37e2703hhTav2bX0T7TcK-
NRRDDlU_hbtxWQ78nM8i4s2zVfWVGCYnhEE14r91l2uL_1rvMpYnDjUngOwemR8FTBFHY4XUq6_BcNkq4_1MJbEpgV782RPWQAw
E6joBOjYJHSMXmHzIl. 
53 Daimler. (2005). New Fuso Canter Eco Hybrid: "Green light for efficiency". Pridobljeno 11. 11. 2019 s 
https://media.daimler.com/marsMediaSite/en/instance/ko/New-Fuso-Canter-Eco-Hybrid-Green-light-for-efficiency.xhtml?oid=9903679. 

54 LondonAssembly (2019). The Mayor's Ultra Low Emission Zone for London. Pridobljeno 8. 4. 2019 s https://www.london.gov.uk/what-
we-do/environment/pollution-and-air-quality/mayors-ultra-low-emission-zone-london. 
55 NGV global News. (2018). John Lewis Partnership To Transition Full HGV Fleet to Biomethane. Pridobljeno 8. 11. 2019 s 
https://www.ngvglobal.com/blog/john-lewis-partnership-to-transition-full-hgv-fleet-to-biomethane-1020. 
56 eDelivery (2019). Ocado invests £3 million to move fleet to natural gas. Pridobljeno 9. 4. 2019 s https://edelivery.net/2019/01/ocado-
invests-3-million-move-fleet-alternative-fuels/. 
57 UPS. (2018). UPS To Deploy New, State-Of-The-Art Electric Vehicles In London And Paris. Pridobljeno 15. 3. 2019 s 
https://pressroom.ups.com/pressroom/ContentDetailsViewer.page?ConceptType=PressReleases&id=1525867012405-924. 
58 Evropska komisija, 2014, Uredba Komisije (EU) št. 136/2014, Uradni list Evropske unije 
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Čisti obnovljivi viri energije postopoma nadomeščajo fosilna goriva. Vrteče se vetrne turbine 
proizvajajo moč na kopnem in morju. Sončno svetlobo lahko pretvarjamo v električno 
energijo z vse bolj učinkovitimi fotovoltaičnimi celicami. Biogoriva se že proizvajajo iz virov, 
ki so bili včasih sežgani, itd.  

Izboljšanje naravnega in urbanega okolja bo vedno bolj pomembno in ključno za naše 
bivanje. Nove in naprednejše tehnologije nam omogočajo velik napredek, saj nudijo 
povezovanje velike količine podatkov in hkrati omogočajo analizo teh podatkov v realnem 
času, kar pomeni hitrejše in učinkovitejše medsebojno prilagajanje različnih področij in celo 
na meddržavni ravni. 

Nove tehnologije se seveda hitro širijo tudi na področja našega vsakdanjega življenja. Novo 
razvite aplikacije nam omogočajo optimiranje lastnega prevoza, uporabo zelenih vozil, z 
novimi tehnologijami lahko vedno več nakupov opravimo prek spleta ipd. Vse to pa bistveno 
spreminja naša življenja in omogoča enostavnejši dostop do dobrin. Ponekod so te 
spremembe že zelo prisotne (Nizozemska, Avstrija), ponekod manj. Pa vendar je razvidno, 
da bo v prihodnje teh sprememb še več in se bo osnovna organizacija življenja bistveno 
spremenila. 

Čista vozila, zelena vozila ali okolju prijazna vozila za prevoz tovora obravnava Direktiva 
EU 2009/33/ES59 o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz, ki 
mora biti v nacionalno zakonodajo prenesena do 2. 8. 2021. Direktiva spodbuja rešitve za 
čisto mobilnost z razpisi za javna naročila, s čimer se močno povečata povpraševanje in 
nadaljnja uporaba vozil z nizkimi emisijami in brez emisij. Opredeljuje »čista vozila« in 
določa nacionalne cilje za njihovo javno naročanje. Uporablja se za avtomobile, kombije, 
tovornjake in avtobuse, kadar se zagotavljajo s pogodbami o nakupu ali najemu v skladu z 
obveznostmi po pravilih EU o javnih naročilih, z javnimi naročili za opravljanje potniškega 
cestnega prevoza in po pogodbah o izvajanju storitev javnega cestnega prevoza, posebnih 
namenov cestnega prevoza potnikov, nerednega potniškega prometa, storitev zbiranja 
odpadkov, poštnih in paketnih prevozov in dostave. Čista vozila do razdeljena na (1) čista 
lahka tovorna vozila (kateri koli avtomobil ali kombi, ki izpolnjuje naslednje mejne vrednosti 
emisij: do 31. decembra 2025 največ 50 g/km CO2 in do 80 % veljavnih mejnih vrednosti 
dejanskih emisij za NOx in PN, od 1. januarja 2026 pa samo vozila brez emisij) ter (2) čista 
težka dostavna vozila (kateri koli tovornjak ali avtobus, ki uporablja eno od naslednjih 
alternativnih goriv: vodik, akumulatorski električni (vključno s »plug-in« hibridom), zemeljski 
plin (CNG in LNG, vključno z biometanom), tekoča biogoriva, sintetična in parafinska goriva, 
UNP). Nacionalni cilji glede nakupa čistih vozil so opredeljeni kot najmanjši odstotek čistih 
vozil v skupnih javnih naročilih v državi članici. To pomeni, da imajo države članice popolno 
prožnost pri razporejanju prizadevanja po različnih naročnikih in naročilih. Država članica 
mora v vsakem obdobju doseči vsaj polovico cilja javnih naročil za čiste avtobuse z naročili 
avtobusov brez emisij. 

Čista vozila so področje, za katero je v EU veliko zanimanje. Splošno mnenje odločevalcev 
(visokih predstavnikov držav članic) in logističnih podjetij je, da bo z njihovo uporabo 
mogoče najhitrejše in najučinkovitejše zmanjšati emisije, ki jih zahtevajo okoljske pogodbe. 
Njihov nakup se spodbuja z različnimi javnimi sredstvi. Subvencije so dovolj privlačne za 
izvajalce logističnih storitev, čeprav družbena ozaveščenost ni dovolj razvita, vendar se 
trend izboljšuje. Veliko konkretnih primerov dobrih praks nakup čistih vozil kombinira z 
uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij in drugih ukrepov zelene logistike (na 
primer konsolidacijski centri, konsolidacija logističnega sektorja). Logistična podjetja so 
pripravljena preizkušati spremembe, če spremembe vplivajo na ekonomsko učinkovitost 

                                                
59 Evropski parlament in Svet Evropske unije, 2009, Direktiva 2009/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Uradni list Evropske unije 
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delovanja podjetja. Uporaba čistih vozil pogosto naleti na birokratske ovire (na primer 
dostava ponoči, tudi z e-vozili, ki ne povzročajo hrupa, ni dovoljena). 

Razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) je ključen za konkurenčnost 
Evrope v današnjem vse bolj digitalnem svetovnem gospodarstvu. Več kakor 20 milijard 
EUR iz evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in kohezijskega sklada je bilo na 
voljo za naložbe na področju IKT za obdobje financiranja 2014–202060. Te naložbe podpirajo 
ukrepe Komisije za oblikovanje enotnega digitalnega trga61, ki bi lahko prinesel do 250 
milijard EUR dodatne gospodarske rasti. Izboljšanje dostopa, uporabe in kakovosti IKT 
spada med 11 tematskih ciljev kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Prednostne naloge 
področja so: 
− razširitev uvajanja širokopasovnih povezav in omrežij z visoko hitrostjo, 
− razvoj izdelkov in storitev IKT ter e-trgovanja, 
− krepitev aplikacij IKT za e-vlado, e-učenje, e-vključenost, e-kulturo in e-zdravstvo, 
− uporaba IKT pri razvoju drugih področij (med drugim promet, mobilnost, logistika). 

Kohezijska politika podpira tudi naložbe v infrastrukturo za pametne sisteme oskrbe z 
energijo, njenega shranjevanja in prenosa (zlasti v manj razvitih regijah). Naložbe v 
prevozne storitve in infrastrukturo imajo neposredno korist za državljane in podjetja; mednje 
spadajo predvsem pametna mobilnost, multimodalni prevoz, čisti promet in mobilnost v 
mestih. Zaradi IKT sta mogoča razvoj in izboljšanje okolju prijaznih in nizkoogljičnih 
prevoznih sistemov, vključno s celinskimi plovnimi potmi in pomorskim prometom, 
pristanišči, multimodalnimi povezavami in letališko infrastrukturo, za spodbujanje trajnostne 
regionalne in lokalne mobilnosti. Zaradi teh tehnologij so mogoči razvoj in obnova celovitih, 
visokokakovostnih in interoperabilnih železniških sistemov ter spodbujanje ukrepov za 
zmanjšanje hrupa. Kljub vsemu pa je v evropskih državah še vedno velik odstotek 
prebivalstva, ki informacijsko- komunikacijskih tehnologij (IKT) ne uporablja. Po podatkih iz 
leta 2011 je med Evropejci, starimi od 16 do 74 let, 24 % takih, ki še nikoli niso uporabili 
interneta. 

Področje se hitro razvija. Obstaja čedalje več aplikacij in produktov, ki omogočajo 
optimizacijo logističnega sektorja in preprosto uporabo. 

Inteligentni prometni sistemi (ITS) so bistvenega pomena za povečanje varnosti in 
reševanje vedno večjih težav v zvezi z emisijami in zastoji v Evropi. Z uporabo različnih 
informacijsko-komunikacijskih tehnologij za različne vrste potniškega in tovornega prometa 
lahko promet postane varnejši, učinkovitejši in bolj trajnosten. Poleg tega lahko povezovanje 
obstoječih tehnologij ustvari nove storitve. ITS so ključni za zagotavljanje delovnih mest in 
rast v prometnem sektorju. Za učinkovitost pa mora biti uvedba ITS usklajena v celotni 
Evropski uniji. 

Evropska komisija sodeluje z državami članicami, industrijo in javnimi organi pri iskanju 
skupnih rešitev. Evropska komisija s finančnimi instrumenti podpira inovativne projekte na 
področju ITS in z zakonodajnimi instrumenti62 zagotavlja dosledno uvajanje ITS. 

V prihodnjih letih naj bi digitalizacija prometa na splošno in zlasti ITS naredila velik razvojni 
napredek. Kot del strategije za enotni digitalni trg želi Evropska komisija bolj izkoristiti rešitve 
ITS za doseganje učinkovitejšega upravljanja prometnega omrežja za potnike in podjetja. 
ITS se bo uporabljal za izboljšanje potovanj in operacij pri posebnih in kombiniranih načinih 

                                                
60 Evropska komisija, 2013,  Nacionalne/regionalne inovacijske strategije za pametno specializacijo, Evrospka komisija, Bruselj. 
61 Evropska komisija, 2015, Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij; Strategija za enotni digitalni trg za Evropo, Evropska komisija, Bruselj. 
62 Evropski parlament in Svet, 2010, Direktiva 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta, Uradni list Evropske unije. 
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prevoza. Evropska komisija si prav tako prizadeva, da bi z uvedbo platforme C-ITS63 
postavila temelje za naslednjo generacijo rešitev ITS, s čimer si bo utrla pot do 
avtomatizacije v prometnem sektorju. Platforma C-ITS vključuje sisteme, ki omogočajo 
učinkovito izmenjavo podatkov prek brezžičnih tehnologij, tako da se lahko vozila povežejo 
med seboj, s cestno infrastrukturo in drugimi udeleženci v prometu. 

Področje se hitro razvija. Za uporabo sistemov še ni pripravljena nova infrastruktura 
(omrežje 5G, obdelava podatkov v realnem času). Najnaprednejši pri razvoju in uvajanju so 
Kitajci. 

Avtomatizirani sistemi: pot do avtomatizirane mobilnosti je zelo pomembna, saj je poleg 
zmanjšanja emisij bistveno izboljšati tudi prometno varnost na cestah. Z raziskovalnim in 
inovacijskim programom Horizon 202064 Evropska komisija prispeva k prizadevanjem 
Evrope za visoko avtomatizirane in povezane vozne sisteme. Od leta 2015 so za to področje 
namenjena tudi proračunska sredstva. 

Napovedi trga kažejo, da bo 20 % vseh prodanih vozil do leta 2020 že imelo določeno 
stopnjo avtomatizacije. Od te tehnologije se pričakuje veliko tehnoloških, industrijskih, 
zdravstvenih in družbenih koristi. Potrebni bodo nov pravni okvir, prilagojena cestna 
infrastruktura z večjo povezanostjo in razvoj novih strokovnih znanj. Še vedno pa je to 
področje v fazi razvoja. Neizbežno je, da bo na tem področju v naslednjih letih prišlo do 
velikih sprememb in premikov. Avtonomna vožnja avtomobilov je v preizkušanju. 

Izvajalska agencija za inovacije in omrežja (INEA)65 je odgovorna za izvedbo številnih 
projektov na področju avtomatiziranega cestnega prometa in s tem povezanega področja 
pametnega prometa, s skupnimi raziskavami in inovacijami na evropski ravni. 

Potrebna je optimizacija prometnih in logističnih sistemov. Tovorni promet in logistika 
sta zelo pomembna za konkurenčnost evropske industrije in trajnostno rast. Po mnenju 
Svetovne banke66 so najboljši štirje logistični izvajalci iz Evropske unije, od svetovnih 
najboljših desetih pa jih je sedem iz Evropske unije. Ohranjanje vodilnega mesta Evrope  v 
logistiki je ključno za prihodnost evropskih državljanov. Ocenjujejo, da logistika pomeni od 
10 do 15 % končnih stroškov izdelkov, zato se konkurenčnost sektorjev industrije (na primer 
avtomobilske in živilske industrije) močno zanaša na uspešnost tovornega prometa in 
logistike. Po ocenah nekaterih strokovnjakov67 lahko 10–30-odstotno izboljšanje 
učinkovitosti v logističnem sektorju Evropske unije pomeni 100–300 milijard evrov olajšav za 
evropsko industrijo. Hkrati pa izboljšanje učinkovitosti zmanjša emisije CO2 za 15–30 %.  

Cilji EU za dosego resnično integriranega prometnega sistema za trajnostno in učinkovito 
logistiko68 so: 
− povečati učinkovitost in uspešnost sistema tovornega prometa, ki ga podpira 

infrastruktura, vključno s koridorji in vozlišči; 
− povečati družbenoekonomski učinek prihodnjega razvoja infrastrukture, 
− povečati podporo politikam Evropske unije, zlasti prometni, energetski in okoljski politiki s 

povečanjem faktorjev obremenitve vozil, izkoriščanjem sredstev in zmanjšanjem števila 
praznih potovanj, kar povečuje celotno trajnost sistema; 

                                                
63 Evropska komisija. (2019). Intelligent transport systems.Pridobljeno 10. 4. 2019 s https://ec.europa.eu/transport/themes/its_en. 
64 Evropska komisija, 2018, Horizon 2020; Work Programme 2018-2020, Evropska komisija, Bruselj. 
65 Innovation and Networks Executive Agency. (2006). Mission & Objectives. Pridobljeno 10. 4. 2019 s 
https://ec.europa.eu/inea/mission-objectives. 
66 World Bank. (2018). Aggregated LPI. Pridobljeno 6. 5. 2019 na https://lpi.worldbank.org/international/aggregated-ranking. 
67 Ertrac. (2017). A Truly Integrated Transport System for Sustainable and Efficient Logistics. Pridobljeno 6. 5. 2019 
https://www.ertrac.org/uploads/documentsearch/id46/2017%20Integrated%20Logistics%20-%20SETRIS.pdf. 
68 Evropska komisija. (2018). Horizon 2020; Work Programme 2018-2020. Pridobljeno 6. 5. 2019 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-transport_en.pdf. 



 

 
 
 

35 
 

− napredovanje k nizkoogljičnemu prometnemu sistemu, k zmanjševanju zastojev, 
izboljševanju varnosti ter k večji konkurenčnosti evropske industrije, ki podpira rast.  

Za urbano okolje je vizija doseči popolno vključitev tovornih tokov v dejavnosti mest, ki 
državljanom omogočajo dostop do blaga, ki ga potrebujejo, in dostop blaga do državljanov, 
hkrati pa podpirajo trajnostni razvoj, katerega cilji so: 
− povečati energetsko učinkovitost mestnega logističnega sistema kot celote, kar bo 

prineslo pričakovane koristi energetske učinkovitosti vozil in elektrifikacije; 
− izboljšati mestno okolje s povečanjem kakovosti zraka in zmanjšanjem hrupa ter 

napredkom pri dekarbonizaciji mestne logistike;  
− povečati zadovoljstvo kupcev s pravočasno dostavo blaga in izboljšanjem zanesljivosti 

sistemov; 
− povečati varnost in zaščito, zmanjšati poškodbe in smrtne žrtve, pa tudi izgubo ali 

poškodbo tovora; 
− v okviru medkrajevnih razsežnosti so cilj širokopasovne prevozne storitve v Evropski 

uniji;  
− dobro sinhronizirano, pametno in brezhibno omrežje, kar zagotavlja optimalno podporo 

svetovnim dobavnim verigam od vrat do vrat. 

 
 Optimizacija prometnih in logističnih sistemov69 Slika 2:  

Nizozemsko ministrstvo za Infrastrukturo in okolje je v letu 2014 sprejelo program za boljšo 
uporabo infrastrukture s sloganom »manj zastojev v letu 2014, krajši časi potovanja v letu 
2017«70. V programu »Beter Benutten« (Optimizacija uporabe) nizozemska vlada, regije in 
podjetja sodelujejo pri izboljšanju cestnih, vodnih in železniških dostopnosti v najbolj 
obremenjenih regijah. Prvi cilj je bil zmanjšati zastoje na najbolj obremenjenih točkah za 20 
% v letu 2014, pri čemer so uporabili sveženj s približno 300 praktičnimi in merljivimi ukrepi. 
Cilj nadaljevalnega programa v letih od 2014 do 2017 je doseči 10 % krajši čas potovanja od 
vrat do vrat na najbolj obremenjenih območjih (https://www.youtube.com/watch?v=wQHn-
HsncZg&feature=youtu.be). Boljšo izrabo cest načrtujejo z izboljšanjem obstoječih cest, 
ponudbo večje izbire načinov in bolj frekventne storitve za potnike, s povečanjem količine 
blaga, prepeljanega po vodi, s sodelovanjem s podjetji za lažje izvajanje ukrepa »delaj 
pametno, potuj pametno« in z oblikovanjem posebnih ukrepov za vsako regijo posebej. 
Vlada in podjetja sodelujejo pri izboljšanju dostopnosti v dvanajstih najbolj obremenjenih 
mestnih regijah na podlagi konkretnih in merljivih meril glede na potrebe in vedenje potnikov 
in prevoznikov. 

                                                
69 Vir: https://www.ertrac.org/uploads/documentsearch/id46/2017%20Integrated%20Logistics%20-%20SETRIS.pdf. 
70 Ministry of Infrastructure and the Environment. (2017). Optimising Use Programme. Pridobljeno 6. 5. 2019 s 
http://beterbenutten.nl/assets/upload/files/Optiming%20Use%20(May%202017).pdf. 



 

 
 
 

36 
 

Logistika je panoga, ki se nenehno razvija. Vključevanje novih tehnologij je nujno za 
doseganje učinkovitosti storitev: 
− Glede čipov z radiofrekvenčno identiteto (RFID)71 že več kakor desetletje skušajo doseči, 

da bodo ti zagotovili informacije o sledenju v realnem času. Številna logistična/dostavna 
podjetja so vložila v to tehnologijo, vendar še ni pričakovane donosnosti naložbe 
predvsem zaradi dejstva, da čipi RFID samodejno ne pomenijo boljšega dostopa do 
podatkov, ki jih zbirajo. Podjetja potrebujejo tudi datotečno povezovalno tehnologijo, ki 
lahko poveže naprave in dovoli podatkom, da se shranijo tam, kjer jih je mogoče pravilno 
analizirati. RFID v logistiki so obetavni zlasti pri optimizaciji poti in sledenju blaga v 
realnem času. Ko so učinkovito povezani, lahko RFID-sistemi v realnem času 
zagotavljajo natančne podatke o lokaciji in količini. Na primer označevanje tovornjakov, 
palet in zalog omogoča večstranski pogled na dogajanje v oskrbni verigi. 

− Uporaba sistema omni-channel72 (vsi komunikacijski kanali, prek katerih lahko podjetje in 
kupec navežeta stik, so tako medsebojno povezani, da izbira kanala pravzaprav sploh ni 
pomembna) je vse pogostejša v logistični industriji. Uporabo spodbujajo predvsem 
pričakovanja kupcev v maloprodajni industriji. Pričakuje se, da bodo trgovci na drobno 
ponudili enostaven način nakupovanja bodisi prek spleta, bodisi v trgovini, kar pomeni, 
da morajo logistična podjetja postati bolj ustvarjalna za krmarjenje čedalje bolj zapletene 
oskrbne verige. Zdaj uporaba tega sistema zagotavlja 15–30 % več nakupov.  

− V nedavni študiji nizozemske banke ABN AMRO73 je prometna in logistična industrija 
najbolje izboljšala sisteme poslovne inteligence za ravnanje s svojimi (obsežnimi) 
podatki. UPS74 je morda največja zgodba o uspehu pri uporabi velike količine podatkov 
(»big data«) v logistični industriji. Z zbiranjem podatkov s senzorji na skoraj 80.000 
vozilih, z analizami in napovedovanjem povpraševanja, je podjetje opazilo velike 
izboljšave v operativni učinkovitosti in pri prihrankih stroškov. Modeliranje obsežnih 
podatkov zagotavlja podjetjem zanesljivo podlago za optimizacijo poti. Optimizacija poti 
pa pomeni manj denarja, porabljenega za gorivo in vzdrževanje vozil, ter več časa za 
dobavo stvari. 

− Vgrajena platforma za povezovanje podatkov zagotavlja varno prožnost 
komunikacijskega protokola, ki omogoča robustne poslovne tokove. Tehnologija SaaS75 
podjetjem (podjetje SaaS je podjetje, ki gostuje aplikacijo in omogoča dostop do strank 
prek interneta). SaaS pomeni software kot storitev, kar pomeni, da je programska 
oprema na strežniku družbe SaaS, medtem ko uporabnik do nje dostopa na daljavo) v 
logistiki zagotavlja tudi storitve z dodano vrednostjo, povezane z logistiko in podatki o 
dobavni verigi. 

− Področje svetovne trgovine se nenehno spreminja, zato sta potrebni globalizacija in 
skladnost podatkov. Logistična podjetja morajo upoštevati čedalje večje zahteve po 
skladnosti. Potreba po večji prožnosti v oskrbni verigi je najpomembnejša, hkrati pa se je 
treba zavedati, da nobena enotna rešitev za čedalje večjo kompleksnost logistike ne 
more biti uporabna za vse enako. Poleg tega je sposobnost izpolnjevanja velikega 
števila operacij, povezanih s podatki po vsem svetu, vezana na to, kako je podjetje 
sposobno poiskati, pregledati in evidentirati in poročati o njih. Zahtevana je popolna 
preglednost podatkov, podjetja morajo zagotoviti sledljivost podatkov, da lahko v 
celotnem postopku spremljajo svoje podatke in podatke o strankah z vgrajenim 
upravljanjem in nadzorom. Premikanje blaga mimo carin in do končnega namembnega 
kraja je ključnega pomena za poslovanje. S tehnologijo, ki zagotavlja pravo digitalno 

                                                
71 ECS International. (2019). 5 Ways to Combine Old and New Technology In Transport & Logistics. Pridobljeno 6. 5. 2019 s 
https://www.ecsinternational.eu/en/5-ways-to-combine-old-and-new-technology-in-transport-logistics/. 
72 Isti vir kakor pri opombi 67. 
73 ECS International. (2019). 5 Ways to Combine Old and New Technology In Transport & Logistics. Pridobljeno 6. 5. 2019 s 
https://www.ecsinternational.eu/en/5-ways-to-combine-old-and-new-technology-in-transport-logistics/. 
74 B. Marr. (2018). The Brilliant Ways UPS Uses Artificial Intelligence, Machine Learning And Big Data. Pridobljeno 19. 4. 2019 s 
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/06/15/the-brilliant-ways-ups-uses-artificial-intelligence-machine-learning-and-big-
data/#7f0a59005e6d. 
75 C. Brook. (2018). What is a SaaS Company? Pridobljeno 19. 4. 2019 s https://digitalguardian.com/blog/what-saas-company. 
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dokumentacijo, je veliko manj skrbi glede pošiljanja in skladnosti. Prehod na nove 
tehnologije v logistični industriji pomeni boljše sodelovanje s sistemi, ki so že 
vzpostavljeni in standardizirani ter so hkrati nadgradnja in izboljšanje obstoječih. 
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7 SKLEP  
Tovorni promet v urbanih območjih v glavnem poteka v smeri zagotavljanja končne dostave 
blaga do kupca. Splošno prepričanje je, da je družbeno (javno zdravje, prometna varnost, 
hrup, vibracije, smrad in vizualna obremenitev), ekonomsko (neučinkovitost zaradi 
regulacije, prometnih zastojev in poslabšane dostopnosti v mestu) in okoljsko (velike emisije 
CO2, prašnih delcev) neučinkovit. 

Dokumentacija se tako nanaša na spremembe organizacije življenja zaradi novih 
informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter razvoja drugih tehnologij in opreme, novih 
proizvodnih paradigem, spreminjanja potrošnikovih navad ter razvoja družbene 
odgovornosti. Prepoznana je potreba po družbenem napredku, postavljeni so cilji, razvijajo 
se orodja in ukrepi za njihovo doseganje. Potrebni so splošni in koreniti ukrepi. 

Ker je proces od zgoraj navzdol (»top down«) še v začetnih fazah, pomembnejši prispevek k 
razvoju zelene logistike prispeva proces od spodaj navzgor (»bottom-up«). Veliko 
dokumentov se nanaša na konkretne ukrepe z omejenim učinkom, ki jih izvajajo lokalne 
skupnosti. Pretežno gre za izdelavo logističnih načrtov (city logistics plan, freight plan) ali 
uvajanje posameznih ukrepov, ki omogočajo učinkovitejše urbane logistične sisteme: tovor 
se premika z nižjimi stroški, ob tem ko vsi deležniki v sistemu ohranjajo učinkovito dostavo 
količine tovora, lokacijo dostave in časovni okvir, ki ga zahteva končni kupec. Izzivi v takem 
logističnem sistemu so različni deležniki, omejitve urbane strukture mesta, veliko število 
trgovin in distribucijski procesi, v katerih že sam prejemnik (na primer trgovec, gradbinec) 
izvaja dostavo do končnega potrošnika. Cilje logističnih načrtov je mogoče dosegati z 
različnimi vrstami ukrepov, ki morajo biti opredeljeni posebej za vsako lokalno skupnost: 
− upravljanje zahtev – ukrepi za promocijo kooperacije in partnerstev – skupne dostave,   
− upravljanje oskrbe – ukrepi za uvajanje aktivnosti, ki bodo optimizirali in omejili vplive 

oskrbe na druge vrste mobilnosti, 
− optimizacija dostave do končnega potrošnika – dostava tovora z največjim možnim 

izkoristkom dovoljenega volumna tovornih vozil in posledično manjšim številom vozil, 
− časovna okna dostopov – opredelitev časovnih oken, ki preprečujejo dostop tovornim 

vozilom v mesto, ko je največ potnikov, ki preprečujejo dostop do posameznih območij 
ali cest ob določenem času, ki dovoljujejo ohranjanje ambientalnih značilnosti posebnim 
mestnim območjem (peš cone, zgodovinska območja, stanovanjske ulice, stanovanjske 
soseske), običajno je časovno okno omejeno na osem ur, 

− preprečevanje dostopa vozilom prevelikih dimenzij ali prevelike teže – preprečevanje 
vozilom s preseženimi fizičnimi značilnostmi za uporabo posamezne ceste ali vožnjo 
skozi posamezno območje, običajno so vozila nad 3,5 tone v mestih prepovedana, razen 
njihova vožnja s posebnimi dovoljenji, 

− reguliranje dostopa do notranjih mestnih območij z uvedbo omrežja dostave do sosednjih 
območij (»nearby delivery area networks«), tovor za notranja območja je dostavljen v 
sosednja območja, do notranjih območij ga prevažajo z lažjimi vozili, običajno na 
alternativni pogon (na primer na elektriko,  s kolesi), 

− racionalizacija tovornih tokov z uvedbo konsolidacijskega centra – opredelitev 
posebnega območja za dostavo blaga izven regije in pretovor blaga na manjša vozila za 
dostavo po mestu, 

− povratna logistika (spremljanje tovora od produkcije do recikliranja), 
− infrastrukturni ukrepi: omrežje dostavnih poti na območjih omejenega prometa 

(rezervacija določenega prostora na cestah za operacije, povezane z dostavo tovora), 
gradnja omrežja za optimiziranje tovornih tokov, dve ravni (gradnja zmogljivih cest za 
tovorni promet do konsolidacijskih centrov in gradnja cest, ki omogočajo primerno 
dostavo do na primer sosednjih območij za oskrbo notranjih območij mesta) ter gradnja 
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prevzemnih točk za podporo e-trgovini, ki rešuje težave z dostavo v delovnem času (ko 
potrošniki niso doma), 

− uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologij in inteligentnih prometnih sistemov, ki 
izboljšajo učinkovitost (kakovost storitve in zmanjšanje stroškov) logističnega toka in 
zmanjšajo negativne eksterne učinke: razvoj in uporaba posebnih aplikacij in storitev na 
obstoječih omrežjih, razvoj in uporaba ukrepov za upravljanje in kontrolo prometa (na 
primer omrežje pametnih semaforjev) za izboljšanje prometnih tokov, zmanjšanje 
potovalnega časa in zastojev ter izboljšanje prometne varnosti, uporaba sistema 
upravljanja tovornega prometa (upravljanje flote, sistem spremljanja tovornih vozil), 

− uporaba okoljsko prijaznih vozil, 
− podpiranje javno-zasebnih partnerstev in  
− drugimi. 

Ukrepe za razvoj zelene logistike uporabljajo lokalne oblasti za opredelitev ciljev, 
sprejemanje ukrepov s potrditvijo načrta in strokovnjaki za oblikovanje in ocenjevanje 
scenarijev in potreb, preverjanje izvedljivosti in uspešnosti ukrepov v drugih okoljih. 

Veliko pozornosti se zdaj namenja raziskovanju usmerjanja tovornih vozil, najnovejši 
predlogi se nanašajo na simuliranje izbranih smeri dostave do trgovin. Predlaga se izvajanje 
skupinskih dostav za posamezna mestna območja z izvajanjem pretovorov v 
konsolidacijskih centrih in z zagotavljanjem kakovostne storitve do končnega kupca. 
Dejavnosti se izvajajo v povezavi s spremembami v organizaciji logističnega sektorja. 
Pomembno je raziskovanje potrošniške mobilnosti (lokacija nakupovalnih centrov, prevozni 
način, ki ga uporabljamo za pot do trgovine), ki vpliva na mobilnost tovora (vrsta vozil za 
premikanje tovora po mestu, pogostost dostav, velikost pošiljk). 

Za oceno učinkovitosti cestnega omrežja pod posebnimi pogoji vzdržnosti se običajno 
uporabljajo simulacijski modeli. Simulacije javnega potniškega prometa so v praksi pogoste, 
simulacij tovornega prometa ali kombinacije potniškega in tovornega prometa pa nismo 
našli. Raziskovalci in izvajalci logistike so zato razvili sisteme za podporo odločanju 
(decision support system DSS) za analize mestnih logističnih sistemov in simuliranja 
učinkov, na primer petstopenjski model (Švedska76) in analitični hierarhični proces 
(Španija77). 

Analiza kompleksnega urbanega prometnega sistema je velik izziv za sodobno organizacijo 
urbane mobilnosti, s katerim se ukvarjajo številne znanstvene, strokovne in civilne 
organizacije in forumi. 

Za vzpostavitev zares »zelene« logistike pa se bo treba ukvarjati ne le z ekološko 
sprejemljivim pogonom za dostavo blaga do končnega potrošnika in konsolidacijo logistične 
industrije, ampak tudi z bistvenim zmanjšanjem porabe virov in logističnih potreb. 

                                                
76 O. Moen. (2016). The Five-step Model – Procurement to Increase Transport Efficiency for an Urban Distribution of Goods. 
Pridobljeno 5. 11. 2019 s https://www.researchgate.net/publication/299459911_The_Five-step_Model_-
_Procurement_to_Increase_Transport_Efficiency_for_an_Urban_Distribution_of_Goods. 
 
77 E. Alvarez, A. de la Calle. (2011). Pridobljeno 5. 11. 2019 s http://www.jiem.org/index.php/jiem/article/view/426. 
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8 OPREDELITEV NADALJNJIH ANALIZ 
V nadaljevanju analize bosta izdelani analiza stanja v Sloveniji in analiza sistemske ureditve 
področja zelene logistike v izbranih državah članicah. 

Na podlagi izdelanih analiz bo opredeljen nabor predlaganih intervencij v obstoječo 
slovensko zakonodajo in predlogi pilotnih projektov. 
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9 PRILOGE: PREGLED ZAKONODAJE IN EVROPSKIH 

PROJEKTOV TER SEZNAM GRADIVA PO STEBRIH 
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9.1 Slovenska zakonodaja 

Podatki o dokumentu 

Naslov: Zakon o javnem naročanju  

Izdal/sprejel: Državni zbor Republike Slovenije 

Objava: Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18 

Ključne besede: javno naročilo, gradnja  

Področje – steber: vsi stebri 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7202 

Vsebina dokumenta 

Povzetek: 
Zakon določa pravila o postopkih javnega naročanja, ki jih izvedejo 
naročniki v zvezi z javnimi naročili in projektnimi natečaji. 
Javno naročanje temelji na naslednjih načelih: prosti pretok blaga in 
storitev, svoboda, ki izhaja iz Pogodbe o delovanju Evropske unije, 
ter gospodarnost, učinkovitost in uspešnost, zagotavljanje 
konkurence med ponudniki, preglednost javnega naročanja, 
enakopravna obravnava ponudnikov in sorazmernost. 
Pri izvajanju javnih naročil morajo gospodarski subjekti izpolnjevati 
veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in 
delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, 
ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih 
mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava. 
Zakon opredeljuje med drugim tudi pogoje, ki vključujejo socialne in 
etične ali okoljske vidike (kar se uresničuje oziroma opredeljuje na 
primer z veljavno Uredbo o zelenem javnem naročanju). Naročnik 
lahko določi tudi druge pogoje za izvedbo naročila, ki se lahko 
nanašajo zlasti na socialne in okoljske vidike, če so ti pogoji v 
skladu s predpisi Evropske unije in navedeni v obvestilu o javnem 
naročilu ali v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.  
Med drugim je pri merilih za oddajo javnega naročila opredeljeno 
tudi naslednje: pri merilih za izbiro ponudbe pri naročanju živil se 
prednostno upoštevajo živila iz shem kakovosti (na primer 
sezonsko integrirano pridelana živila, sezonsko ekološko pridelana 
živila ipd.), živila, ki so proizvedena po nacionalnih predpisih o 
kakovosti živil, ter živila, ki so trajnostno pridelana in predelana in je 
zagotovljena višja kakovost živil z vidika večje svežine ali nižjih 
okoljskih obremenitev pri prevozu. 

Glavni cilji: 

Cilji javnega naročanja so v neposredni povezavi z načeli javnega 
naročanja in so med drugim: gospodarna poraba sredstev, 
instrument gospodarske politike, finančna disciplina, spodbujanje 
konkurence, preprečevanje korupcije. 
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Ukrepi: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

zavezanci za javno naročanje – naročniki 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu  

Naslov: Uredba o zelenem javnem naročanju  

Izdal/sprejel Vlada Republike Slovenije 

Objava Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19 

Ključne besede: zeleno naročanje, javno naročanje, okoljski vidik 

Področje – steber: vsi stebri 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7202 

http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/zeleno-jn 
(primeri okoljskih zahtev in meril po posameznem predmetu in 
druge informacije) 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Zeleno javno naročanje je naročanje, pri katerem naročnik po 
veljavnem Zakonu o javnem naročanju naroča blago, storitve ali 
gradnje, ki imajo v primerjavi z običajnim blagom, storitvami in 
gradnjami v celotni njihovi življenjski dobi manjši vpliv na okolje in 
zagotavljajo varčevanje z naravnimi viri, materiali in energijo ter 
imajo enake ali boljše funkcionalnosti. 
V skladu z uredbo je zeleno javno naročanje obvezno za 20 
predmetov javnega naročanja. Uredba ne določa več obveznih 
okoljskih zahtev, kakor je bilo določeno v prejšnji ureditvi, temveč 
določa, katere okoljske vidike naj naročnik upošteva pri oddaji 
javnih naročil in katere cilje mora doseči v vsakem postopku 
javnega naročanja glede opredeljenih predmetov. 
Navedena je tudi obveznost priprave primerov okoljskih zahtev in 
meril, ki jih lahko naročnik vključi v postopek javnega naročanja, da 
bi dosegel cilje, ki so pripravljeni in dostopni na spletni strani 
Ministrstva za javno upravo. 

Glavni cilji: 

Zmanjšati škodljiv vpliv na okolje z javnim naročanjem okoljsko 
manj obremenjujočega blaga, storitev in gradenj, izboljšati okoljske 
značilnosti ponudbe ter spodbujati okoljske inovacije in krožno 
gospodarstvo ter dajati zgled zasebnemu sektorju in potrošnikom. 

Ukrepi: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

zavezanci za javno naročanje 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu  

Naslov: Uredba o skupnem javnem naročanju Vlade Republike 
Slovenije 

Izdal/sprejel Vlada Republike Slovenije 

Objava Uradni list RS, št. 27/16 

Ključne besede: skupno javno naročanje, Vlada Republike Slovenije, predmet 
javnega naročanja  

Področje – steber: vsi stebri 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7201 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Uredba določa predmete skupnega javnega naročanja Vlade 
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: skupno javno 
naročanje), pravila, izjeme od skupnega javnega naročanja in 
postopke za izvedbo skupnih javnih naročil. 

Glavni cilji: 
stroškovna učinkovitost (ekonomija velikega obsega), učinkovitejše 
načrtovanje javnega naročanja 

Ukrepi: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

zavezanci za javno naročanje – Vlada Republike Slovenije 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Zakon o šolski prehrani  

Izdal/sprejel Državni zbor Republike Slovenije 

Objava Uradni list RS, št. 3/13, 46/14 in 46/16 – ZOFVI-L 

Ključne besede: šolska prehrana, subvencije 

Področje – steber: 1 potrošnja in produkcija  

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4323 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Zakon ureja organizacijo šolske prehrane za učence in dijake, 
pravico učencev in dijakov do subvencije za šolsko prehrano ter 
nadzor nad izvajanjem tega zakona. 
Pri organizaciji šolske prehrane se upoštevajo smernice za 
prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, sprejete na 
Strokovnem svetu Republike Slovenije za splošno izobraževanje, in 
vsebujejo: 
– cilje, načela in vzgojno-izobraževalne dejavnosti, povezane s 
šolsko prehrano, ter 
– strokovne usmeritve in navodila, ki opredeljujejo merila za izbiro 
živil, načrtovanje sestave, količinske normative in način priprave 
šolske prehrane ter časovni okvir za njeno izvedbo, ki jih določi 
javni zdravstveni zavod, pooblaščen od ministrstva, pristojnega za 
zdravje. 
Šola v letnem delovnem načrtu opredeli vzgojno-izobraževalne 
dejavnosti, povezane s prehrano, in dejavnosti za spodbujanje 
zdravega prehranjevanja in kulture prehranjevanja. 

Glavni cilji: 

Cilji tega zakona so, da se: ob upoštevanju načel trajnostne 
potrošnje zagotavlja kakovostna šolska prehrana, s katero se vpliva 
na optimalni razvoj učencev in dijakov, ozaveščanje o zdravi 
prehrani in kulturi prehranjevanja, na vzgajanje in izobraževanje za 
odgovorni odnos do sebe, svojega zdravja in okolja ter da se 
omogoči učencem in dijakom dostopnost do zdrave šolske 
prehrane in tistim iz socialno manj spodbudnih okolij zagotavljajo 
enake možnosti pri doseganju ciljev iz prejšnje alineje. 

Ukrepi: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

osnovne in srednje šole 
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Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Zakon o javno-zasebnem partnerstvu  

Izdal/sprejel Državni zbor Republike Slovenije 

Objava Uradni list RS, št. 127/06 

Ključne besede: javno-zasebno partnerstvo, javni partner, zasebni partner 

Področje – steber: vsi stebri 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4323 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Zakon ureja namen in načela zasebnega vlaganja v javne projekte 
in/ali javnega sofinanciranja zasebnih projektov, ki so v javnem 
interesu (v nadaljnjem besedilu: javno-zasebno partnerstvo), načine 
spodbujanja javno-zasebnega partnerstva in institucije, ki 
zagotavljajo njegovo spodbujanje in razvoj, pogoje, postopek 
nastajanja in oblike ter način izvajanja javno-zasebnega 
partnerstva, posebnosti koncesij gradenj in storitev ter statusnega 
javno-zasebnega partnerstva, nadzor nad javno-zasebnim 
partnerstvom, preoblikovanje javnih podjetij, pravo, ki se uporablja 
za reševanje sporov iz razmerij javno-zasebnega partnerstva, ter 
pristojnost sodišč in arbitraž za odločanje o sporih iz teh razmerij. 
Javno-zasebno partnerstvo pomeni zasebno vlaganje v javne 
projekte in/ali javno sofinanciranje zasebnih projektov, ki so v 
javnem interesu, ter je sklenjeno med javnim in zasebnim 
partnerjem v zvezi z izgradnjo, vzdrževanjem in upravljanjem javne 
infrastrukture ali drugimi projekti, ki so v javnem interesu, in s tem 
povezanim izvajanjem gospodarskih in drugih javnih služb ali 
dejavnosti, ki se zagotavljajo na način in pod pogoji, ki veljajo za 
gospodarske javne službe, oziroma drugih dejavnosti, katerih 
izvajanje je v javnem interesu, oziroma drugo vlaganje zasebnih ali 
zasebnih in javnih sredstev v zgraditev objektov in naprav, ki so 
deloma ali v celoti v javnem interesu, oziroma v dejavnosti, katerih 
izvajanje je v javnem interesu. 
Javni partner lahko v skladu s predpisi zagotavlja spodbude, ki naj 
omogočijo, da se določeno vlaganje v javni projekt izvede kot 
javno-zasebno partnerstvo. Spodbude javni partner upošteva pri 
oceni razporeditve poslovnega tveganja med javnim partnerjem in 
izvajalcem javno-zasebnega partnerstva. 

Glavni cilji: 

Cilji javno-zasebnega partnerstva je omogočiti in pospeševati 
zasebna vlaganja v izgradnjo ali investicijsko obnovo osnovnih 
sredstev, njihovo vzdrževanje in upravljanje ter v druge 
(infrastrukturne) projekte za izvajanje javnih storitev. Temeljni cilj je 
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varovanje javnega interesa ter spodbujanje konkurenčnosti in 
zagotavljanje preglednosti, poštenosti in nediskriminatornosti. 

Ukrepi:  

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

zavezanci za javno naročanje in zasebni partnerji 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Zakon o spodbujanju investicij 

Izdal/sprejel Državni zbor Republike Slovenije 

Objava Uradni list RS, št. 13/18 

Ključne besede: investicija 

Področje – steber: vsi stebri 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7634 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Zakon določa oblike investicijskih spodbud, pogoje, merila in 
postopek dodeljevanja investicijskih spodbud ter aktivnosti za 
spodbujanje investicij in internacionalizacije gospodarskih družb. 
Določa tudi merila za dodelitev spodbud (vrednotenje spodbud je 
podrobneje določeno z uredbo); med drugim je merilo tudi vpliv 
investicije na okolje glede ohranjanja kakovosti zraka in vplivov na 
stopnjo onesnaženja, kakovost voda in vodnih virov, vplivi na 
kmetijske pridelke in gozdove, ohranjanje identitete krajine ter 
kulturne in naravne dediščine, strukturo in sestavo tal, ohranjanje in 
upravljanje vodnega režima. Merilo je tudi prispevek investicije k 
prehodu v krožno gospodarstvo na podlagi naravnih virov, ki 
povzročajo nižje emisije toplogrednih plinov in omogočajo 
proizvodnjo z nižjim ogljičnim odtisom. 

Glavni cilji: 
Cilji so spodbuditi in pospešiti investicijsko dejavnost ter spodbujati 
konkurenčnost slovenskih podjetij. 

Ukrepi: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo ter investitorji 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Zakon o poštnih storitvah (ZPSto-2)  

Izdal/sprejel Državni zbor Republike Slovenije 

Objava Uradni list RS, št. 51/09, 77/10, 40/14 – ZIN-B in 81/15 

Ključne besede: poštne storitve, univerzalne storitve, dostava 

Področje – steber: vsi stebri 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5556 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Zakon določa pogoje in postopek za izvajanje poštnih storitev, ureja 
zagotavljanje, izvajanje in financiranje univerzalne storitve, uvaja 
pogoje za dostopnost do poštnega omrežja in za izdajanje poštnih 
vrednotnic Republike Slovenije, določa pristojnosti, organizacijo in 
delovanje Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike 
Slovenije kot neodvisnega regulativnega organa v delu, ki se 
nanaša na poštne storitve, določa pravice in obveznosti izvajalcev 
in uporabnikov poštnih storitev ter ureja druga vprašanja, povezana 
s poštno dejavnostjo.  
Kot univerzalna storitev se izvajajo te poštne storitve: sprejem, 
usmerjanje, prevoz in dostava poštnih pošiljk, sprejem, usmerjanje, 
prevoz in dostava poštnih paketov do mase 10 kg, storitev 
priporočene in vrednostne poštne pošiljke ter prenos poštnih pošiljk 
za slepe in slabovidne. 
Na podlagi tega zakona so izdani tudi različni splošni akti.  

Glavni cilji: 

Cilji so zagotavljanje izvajanja kakovostne in dostopne univerzalne 
poštne storitve najmanj petkrat tedensko za vse prebivalce 
Republike Slovenije brez diskriminacije, varstvo pravic uporabnikov 
in spodbujanje učinkovite konkurence na trgu poštnih storitev, vse 
zaradi popolnega odprtja trga in razširitve trga poštnih storitev. 

Ukrepi: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo ter izvajalci 
poštnih storitev 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Zakon o prevozih v cestnem prometu  

Izdal/sprejel Državni zbor Republike Slovenije 

Objava Uradni list RS, št. 6/16 – UPB, 67/19 

Ključne besede: prevoz potnikov, prevoz tovora, dovolilnice 

Področje – steber: organizacija prostora 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4236 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Ta zakon določa pogoje in način opravljanja prevozov potnikov in 
blaga v notranjem in mednarodnem cestnem prometu ter organe, 
pristojne za izvajanje in nadzor nad izvajanjem tega zakona. 
Prevoz blaga v notranjem in mednarodnem cestnem prometu se 
opravlja kot prevoz v komercialne namene in kot prevoz za lastne 
potrebe. Predmet zakona je predvsem organizacija prevoza.  

Glavni cilji: 
Cilj je zagotavljanje pregledne organizacije prevoza in tako 
prispevati k varnemu prevozu potnikov in tovora. 

Ukrepi: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Ministrstvo za infrastrukturo ter izvajalci prevoza potnikov in blaga 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Zakon o cestah  

Izdal/sprejel Državni zbor Republike Slovenije 

Objava Uradni list RS, št. št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 
10/18) 

Ključne besede: cesta, kategoriziacija ceste, zabojnik, tovorišče, tovor 

Področje – steber: organizacija prostora 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5788 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Ta zakon določa in ureja status in kategorizacijo javnih cest, enotna 
pravila za gradnjo, upravljanje in vzdrževanje vseh javnih cest ter 
pogoje za uporabo nekategoriziranih cest, ki se uporabljajo za javni 
cestni promet, zaradi zagotavljanja enakih pogojev za varno 
odvijanje cestnega prometa na celotnem cestnem omrežju, 
obvezno gospodarsko javno službo za zagotavljanje stanja javnih 
cest za varen in neoviran promet, upravljanje, gradnjo, vzdrževanje 
in varstvo javnih cest ter prometa na njih. 
Med drugim določa tudi pravila parkiranja tovornih vozil na javnih 
cestah, omejevanja osnih obremenitev in največje dovoljene 
skupne mase, izredni prevoz, nadzor nad prevozom tovora.  

Glavni cilji: 
Cilj je enotna pravna urejenost na področju projektiranja, gradnje in 
uporabe vseh javnih cest v Republiki Sloveniji. 

Ukrepi: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Ministrstvo za infrastrukturo in projektanti cest, uporabniki cest, 
upravljavci cest 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Zakon o pravilih cestnega prometa  

Izdal/sprejel Državni zbor Republike Slovenije 

Objava Uradni list RS, št. 82/13 – UPB, 69/17 – popr., 68/16, 54/17, 3/18 – 
odl. US in 43/19 – ZVoz-1B 

Ključne besede: cestni promet, pravila cestnega prometa, prometna varnost 

Področje – steber: organizacija prostora 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5793 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Ta zakon določa prometna pravila ravnanja v cestnem prometu ter 
pooblastila in sankcije, ki jih pri izvajanju tega zakona izrekajo 
pristojni organi.  
Med drugim določa pravila za prevoz tovora in določene omejitve 
kot na primer: z uporabo vozila se ne sme povzročati čezmernega 
hrupa oziroma ropota ali kako drugače onesnažiti okolja, omejitve 
glede vožnje v območju za pešce. 

Glavni cilji: 
Upošteva temeljne cilje prometno-varnostne politike v Republiki 
Sloveniji. 

Ukrepi: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Ministrstvo za infrastrukturo, udeleženci v cestnem prometu 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Zakon o cestninjenju  

Izdal/sprejel Državni zbor Republike Slovenije 

Objava Uradni list RS, št. 24/15 in 41/17 

Ključne besede: cestninjenje, cestni promet, cestninska cesta 

Področje – steber: organizacija prostora 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6373 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Ta zakon ureja obveznost plačevanja cestnine glede na prevoženo 
razdaljo ali glede na določen čas uporabe cestninskih cest in 
cestninskih cestnih objektov na njih, prevoze, za katere se ta 
cestnina ne plačuje, cestninske razrede vozil, način določitve višine 
cestnine, način cestninjenja in interoperabilnost cestninjenja v 
prostem prometnem toku, nadzor nad plačevanjem cestnine in 
globe za kršitev obveznosti plačevanja cestnine.  

Glavni cilji: 
ureditev področja cestninjenja in ustrezno prenašanje direktiv EU s 
področja cestninjenja v pravni red Republike Slovenije 

Ukrepi: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Ministrstvo za infrastrukturo, uporabniki cestninskih cest 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Zakon o železniškem prometu  

Izdal/sprejel Državni zbor Republike Slovenije 

Objava Uradni list RS, št. 99/15 – UPBV, 30/18 

Ključne besede: železniški promet, prevozne storitve, železniška infrastruktura 

Področje – steber: organizacija prostora 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1614 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Ta zakon določa pogoje za izvajanje prevoznih storitev v 
železniškem prometu, storitve, ki so na področju železniškega 
prometa javne dobrine, ki jih zagotavlja Republika Slovenija z 
obvezno gospodarsko javno službo, javno železniško infrastrukturo, 
njen status in pogoje za dostop nanjo, način uresničevanja pravice 
do stavke na področju železniškega prometa, ustanovitev, naloge 
in pristojnosti regulatornega organa, ustanovitev, naloge in 
pristojnosti Javne agencije za železniški promet. 
Med drugim določa kombinirani prevoz, dodelitev vlakovne poti, 
pravico dostopa do javne železniške infrastrukture. Na podlagi tega 
zakona sta med drugim sprejeti Uredba o kombiniranem prevozu 
in Uredba o nadomestilu dela stroškov za prevoze, raziskave in 
naložbe prevoznikom, ki opravljajo določene prevozne storitve 
v železniškem prometu.  

Glavni cilji: 

Cilj zakona je prispevati k doseganju ciljev 4. železniškega paketa, 
tj. dograjevanju enotnega evropskega železniškega območja ter 
povečanju konkurenčnosti in rasti železniškega prometa. Cilja sta 
tudi izboljšanje varnosti v železniškem prometu in preprečevanje 
nesreč. 

Ukrepi: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Ministrstvo za infrastrukturo in uporabniki železniške infrastrukture 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 

 

  



 

 
 
 

57 
 

Podatki o dokumentu 

Naslov: Zakon o plovbi po celinskih vodah  

Izdal/sprejel Državni zbor Republike Slovenije 

Objava Uradni list RS, št. 30/02, 29/17 – ZŠpo-1 in 41/17 – PZ-G 

Ključne besede: plovba, celinske vode 

Področje – steber: organizacija prostora 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3301 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Ta zakon ureja varnost plovbe po celinskih vodah in določa pogoje, 
ki jih morajo izpolnjevati plovbna območja, plovila in plavajoče 
naprave ter osebe, ki upravljajo plovila, pristanišča in druga mesta 
za dostop do vodnega območja, določa elemente plovbnega 
režima, ureja vpisovanje plovil in plavajočih naprav, dvigovanje 
potopljenih stvari in ureja nadzor nad varnostjo plovbe. 

Glavni cilji: 

Cilj zakona je ureditev plovbe po celinskih vodah Republike 
Slovenije. Glede na posebnost slovenske celinske plovbe, ki ni 
primerljiva s plovbo po velikih evropskih rekah, je namen tega 
zakona predvsem določitev normativov za varno izvajanje športno-
rekreacijskih in drugih dejavnosti. Rešitve, ki jih predpisuje zakon, 
temeljijo na uveljavitvi načela plovbe po celinskih vodah. S tega 
vidika ureja upravne in druge postopke, ki so potrebni za 
zagotovitev varnosti plovbe. Zakon upošteva tudi normative 
Evropske unije in je usklajen z ureditvijo klasifikacijskih zavodov. 

Ukrepi: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Ministrstvo za infrastrukturo in uporabniki plovnih poti 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Zakon o letalstvu  

Izdal/sprejel Državni zbor Republike Slovenije 

Objava Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 46/16 in 
47/19)  

Ključne besede: zrakoplov, zračni promet, letališka služba, navigacijska služba 

Področje – steber: organizacija prostora 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1620 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Ta zakon ureja ter določa pogoje in zahteve za zrakoplove, letalsko 
osebje in drugo strokovno osebje, zračni prevoz in druge letalske 
aktivnosti, letališča in vzletišča, infrastrukturo navigacijskih služb 
zračnega prometa, zagotavljanje varnosti zračnega prometa in 
ukrepe za olajšave zračnega prevoza, iskanje in reševanje 
zrakoplovov ter letalske nesreče in incidente, opravljanje letaliških 
služb in navigacijskih služb zračnega prometa ter javno 
infrastrukturo in nadzor ter določa sankcije za letalske prekrške. 

Glavni cilji: 
Cilj zakona je izvajanje zelo obsežnega evropskega pravnega reda 
na področju letalstva. 

Ukrepi: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Ministrstvo za infrastrukturo in izvajalci zračnega prometa 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Pomorski zakonik 

Izdal/sprejel Državni zbor Republike Slovenije 

Objava 
Uradni list RS, št. 62/16 – uradno prečiščeno besedilo, 41/17, 21/18 
– ZNOrg in 31/18 – ZPVZRZECEP), Uradni list RS, št. 81/10 – 
uradno prečiščeno besedilo, 46/16 in 47/19 

Ključne besede: plovba, pristanišče, plovilo 

Področje – steber: organizacija prostora 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2868 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Ta zakon ureja suverenost, suverene pravice, jurisdikcijo in nadzor 
Republike Slovenije na morju, varnost plovbe po teritorialnem morju 
in notranjih morskih vodah, varstvo morja pred onesnaževanjem s 
plovili ter pravni režim pristanišč; stvarnopravna razmerja ter 
pogodbena in druga obligacijska razmerja, ki se nanašajo na 
plovila; vpis plovil, omejitve ladjarjeve odgovornosti, skupno 
havarijo, izvršbo in zavarovanje na plovilih in kolizijska pravila. 

Glavni cilji: 

Pomorski zakonik je ustvariti dosleden in mednarodno primerljiv 
sistem pomorskega prava ob upoštevanju evropske in slovenske 
pravne tradicije. Gre za postavitev normativne ureditve v sodobni 
svet evropskih pomorskopravnih ureditev. 

Ukrepi: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Ministrstvo za infrastrukturo in izvajalci zračnega prometa 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Energetski zakon 

Izdal/sprejel Državni zbor Republike Slovenije 

Objava Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 
22/10, 10/12, 94/12 – ZDoh-2L in 17/14 – EZ-1 

Ključne besede: energetska politika, energija, energetika 

Področje – steber: organizacija prostora 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1550 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Med drugim določa načela energetske politike, pravila za delovanje 
trga z električno energijo in zemeljskim plinom, načine in oblike 
izvajanja gospodarskih javnih služb na področju energetike, načela 
zanesljive oskrbe in učinkovite rabe energije, spodbujanje uporabe 
energije iz obnovljivih virov energije, zahteve za okoljsko primerno 
zasnovo proizvodov, povezanih z energijo. Določa, da Vlada 
Republike Slovenije sprejme akcijski načrt (uresničeno z 
Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom) za obnovljive vire 
energije do leta 2020. 

Glavni cilji: 

Cilj zakona je zagotoviti pogoje za varno in zanesljivo oskrbo 
uporabnikov z energetskimi storitvami po tržnih načelih in načelih 
trajnostnega razvoja ob upoštevanju njene učinkovite rabe, 
gospodarne izrabe obnovljivih virov energije in pogojev varovanja 
okolja ter zagotavljanje konkurenčnost na trgu energije po načelih 
nepristranskosti in preglednosti, upoštevaje varstvo potrošnikov in 
izvajanje učinkovitega nadzora nad oskrbo z energijo. 

Ukrepi: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Ministrstvo za infrastrukturo ter upravljavci energetske infrastrukture 
in druge gospodarske javne službe 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Zakon o varstvu okolja  

Izdal/sprejel Državni zbor Republike Slovenije 

Objava 

Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – 
ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 
108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 
30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) 

Ključne besede: okolje, trajnostni razvoj, obremenjevanje okolja, ukrepi varstva 
okolja, ravnanje z odpadki 

Področje – steber: vsi stebri 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1545 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Ta zakon ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni 
pogoj za trajnostni razvoj in v tem okviru določa temeljna načela 
varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in 
informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva 
okolja, javne službe varstva okolja in druga z varstvom okolja 
povezana vprašanja. 
Zakon ima več podzakonskih aktov, ki določajo pravila ravnanja za 
preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanja okolja za 
posamezna področja opravljanja dejavnosti (ravnanje z odpadki, 
prevoz in skladiščenje itd.) in tudi področja zmanjševanja 
onesnaževal.  
Za doseganje ciljev se spodbujajo proizvodnja in potrošnja, ki 
prispevata k zmanjšanju obremenjevanja okolja, razvoj in uporaba 
tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo 
obremenjevanje okolja in plačujejo onesnaževanje in raba naravnih 
virov. 
Na podlagi tega zakona je med drugim sprejeta tudi Uredba o 
trajnostnih merilih za biogoriva in emisiji toplogrednih plinov v 
življenjskem ciklu goriv v prometu. 

Glavni cilji: 

Cilji varstva okolja so zlasti: preprečitev in zmanjšanje 
obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, 
trajnostna raba naravnih virov, zmanjšanje rabe energije in večja 
uporaba obnovljivih virov energije, odpravljanje posledic 
obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega naravnega 
ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih obnovitvenih 
sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in 
potrošnje ter opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi.  
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Ukrepi: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Ministrstvo za okolje in prostor 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Zakon o vodah  

Izdal/sprejel Državni zbor Republike Slovenije 

Objava Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 
57/12, 100/13, 40/14 in 56/15 

Ključne besede: voda, vodna zemljišča, priobalna zemljišča, plovba 

Področje – steber: organizacija prostora 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1244 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Ta zakon ureja upravljanje morja, celinskih in podzemnih vodami 
ter vodnih in priobalnih zemljišč. Upravljanje voda ter vodnih in 
priobalnih zemljišč obsega varstvo voda, urejanje voda in odločanje 
o rabi voda. Ta zakon ureja tudi javno dobro in javne službe na 
področju voda, vodne objekte in naprave ter druga vprašanja, 
povezana z vodami. 
Med drugim določa tudi pogoje pri ravnanju pri plovbi: po celinskih 
vodah sta prepovedana prevoz tovora in vožnja s plovili na motorni 
pogon, razen za potrebe izvajanja javnih služb po tem zakonu, 
varstva voda, izvrševanja vodnih pravic, reševanja ljudi, živali in 
premoženja, izvajanja nalog policije ter zaradi obrambe države. 
Vendar vlada lahko določi posamezne celinske vode ali njihove 
dele, na katerih sta prevoz tovora in uporaba plovil iz prejšnjega 
odstavka dovoljena, pri čemer upošteva omogočanje splošne rabe 
voda, njihovo varstvo pred onesnaženjem ter ohranjanje naravnega 
ravnovesja v vodnih in obvodnih ekosistemih. 
Prepoved ali omejitev prevoza blaga se lahko prepove tudi na 
vodovarstvenih območjih. 

Glavni cilji: 

Cilj upravljanja voda ter vodnih in priobalnih zemljišč je doseganje 
dobrega stanja voda in drugih, z vodami povezanih ekosistemov, 
zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda, ohranjanje 
in uravnavanje vodnih količin in spodbujanje trajnostne rabe voda, 
ki omogoča različne vrste rabe voda ob upoštevanju dolgoročnega 
varstva razpoložljivih vodnih virov in njihove kakovosti. Pri 
opredelitvi ciljev upravljanja voda in z njimi povezanih programih 
ukrepov se upoštevajo vplivi podnebnih sprememb. 

Ukrepi: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 

Ministrstvo za okolje in prostor 
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in izvajanje): 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2)  

Izdal/sprejel Državni zbor Republike Slovenije 

Objava Uradni list RS, št. 61/17 

Ključne besede: prostor, prostorska ureditev, prostorski načrt 

Področje – steber: organizacija prostora 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7341 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Ta zakon določa cilje, načela in pravila urejanja prostora, 
udeležence, ki delujejo na tem področju, vrste prostorskih aktov, 
njihovo vsebino in medsebojna razmerja, postopke za njihovo 
pripravo, sprejetje in izvedbo ter združeni postopek načrtovanja in 
dovoljevanja. Določa tudi prostorske ukrepe, instrumente in ukrepe 
zemljiške politike ter ureja spremljanje stanja v prostoru, delovanje 
prostorskega informacijskega sistema in izdajanje potrdil s področja 
urejanja prostora. 
Opredeljeno je, da se v regionalnem prostorskem načrtu obvezno 
uskladijo in določijo zasnove prostorskih ureditev lokalnega 
pomena, ki segajo na območje več občin ali vplivajo na razvoj več 
občin, med katere spadajo tudi prednostna območja za gospodarski 
razvoj, ki same ali kot širitev obstoječih presegajo 10 ha uporabne 
površine (industrijske, obrtne, trgovske, poslovne površine in 
logistični centri). 

Glavni cilji: 
doseganje trajnostnega prostorskega razvoja s celovito obravnavo, 
usklajevanjem in upravljanjem njegovih družbenih, okoljskih in 
ekonomskih vidikov pri urejanju prostora 

Ukrepi: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Ministrstvo za okolje in prostor 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Strategija razvoja Slovenije 2030  

Izdal/sprejel Vlada Republike Slovenije decembra 2017 

Objava - 

Ključne besede: razvoj, trajnostni razvoj, razvojni cilji 

Področje – steber: vsa področja 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

http://vlada.arhiv-
spletisc.gov.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/2017/srs2030/Strategi
ja_razvoja_Slovenije_2030.pdf 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Dokument je nov krovni razvojni okvir. Strategija vsebuje pregled 
svetovnih gibanj, trendov in predvidevanj, analizo razvojnih izhodišč 
Slovenije, opredeljen je osrednji cilj razvoja Slovenije s strateškimi 
usmeritvami za njegovo doseganje. Pet strateških usmeritev se 
uresničuje na soodvisnih področjih, ki so zaokrožena v dvanajstih 
razvojnih ciljih strategije. Opredeljeni so tudi ključni kazalniki za 
doseganje razvojnih ciljev. 
Eden izmed razvojnih ciljev je nizkoogljično krožno gospodarstvo z 
opredeljenimi kazalniki: snovna produktivnost, delež obnovljivih 
virov energije v skupni rabi energije, emisijska produktivnost, 
BDP/izpusti toplogrednih plinov. Cilj bo dosežen s prekinitvijo 
povezave med gospodarsko rastjo ter povečevanjem rabe virov in 
izpustov TGP, kar bo mogoče z izobraževanjem in povezovanjem 
različnih deležnikov za prehod v krožno gospodarstvo; s 
spodbujanjem inovacij, uporabe oblikovanja in informacijsko-
komunikacijskih tehnologij za razvoj novih poslovnih modelov in 
proizvodov za učinkovito rabo surovin in energije ter s 
prilagajanjem na podnebne spremembe; nadomestitvijo fosilnih 
goriv s spodbujanjem učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih 
virov energije na vseh področjih rabe energije, ob usklajevanju 
interesov na presečnih področjih: voda – hrana – energija – 
ekosistemi; z zagotavljanjem, da infrastruktura in raba energije v 
prometu podpirata prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo in 
omogočata trajnostno mobilnost, tudi z uvajanjem novih konceptov 
mobilnosti in povečanjem deleža javnega potniškega prometa;  s 
prostorskim načrtovanjem za oblikovanje vozlišč nizkoogljičnega 
krožnega gospodarstva in razvojnih rešitev na regionalni in lokalni 
ravni. 

Glavni cilji: 
zagotoviti kakovost življenja za vse 
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Ukrepi: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Republika Slovenija 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov do leta 2020   

Izdal/sprejel Vlada Republike Slovenije decembra 2014 

Objava - 

Ključne besede: toplogredni plini, emisije, podnebne spremembe 

Področje – steber: vsa področja 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.energetika-
portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/op_tgp/op_tgp_2020.pdf 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Slovenija podpira mednarodno vizijo preprečiti nevarne posledice 
podnebnih sprememb in zadržati naraščanje svetovne temperature 
pod mejo 2 °C. Opredeljeni so cilji za zmanjšanje toplogrednih 
plinov do leta 2020. Opredeljeni so ukrepi za zmanjšanje 
toplogrednih plinov. Podan je načrt izvajanja in financiranja ter 
spremljanja izvajanja. Ukrepi so podani po področjih: zelena rast 
gospodarstva, stavbe, promet, kmetijstvo, drugi sektorji ter 
izobraževanje, usposabljanje, informiranje in ozaveščanje. 

Glavni cilji: 
zmanjšati emisije toplogrednih plinov 

Ukrepi: 

Ključni sektor pri doseganju državnih ciljev do leta 2020 je promet. 
Ukrepi: 
– spodbujanje in konkurenčnost javnega potniškega prometa;  
– spodbujanje trajnostnega tovornega prometa;  
– povečanje energetske učinkovitosti cestnih motornih vozil in  
– spodbujanje nemotoriziranih oblik prometa. 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

ministrstva, vladne službe 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

- 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: 
Okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo – OPZG z 
Akcijskim načrtom izvajanja OPZG (ANi OPZG) in Načrtom 
aktivnosti ministrstev in vladnih služb (NAMVS) 2015–2016 

Izdal/sprejel Vlada Republike Slovenije oktobra 2015 

Objava - 

Ključne besede: zeleno gospodarstvo, akcijski načrt 

Področje – steber: vsi stebri 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

http://vlada.arhiv-
spletisc.gov.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/2016/zeleno/opzg_ak
cijski_nacrt_in_nacrt_aktivnosti.pdf 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Podan je okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo z 
določenimi cilji, opredelitvijo ključnih področij aktivnosti ter načrtom 
ministrstev in vladnih služb, v okviru katerega so opredeljeni ključni 
sklopi, opis stanja in razvojnih možnosti področij ter odgovornost za 
posamezna področja. 
V načrtu aktivnosti ministrstev v sklopu trajnostno upravljanje virov - 
prostor kot vir in potencial - je navedeno, da so lahko proste 
površine v gospodarskih conah podpora pri spodbujanju zelenih 
vlaganj (pametno navezovanje dejavnosti v conah, na primer 
podpornih podjetij, ki uporabljajo odpadke drugih podjetij na 
območju kot vhodne surovine, skrajšanje logističnih verig itd.). 
Področje zelena rast gospodarstva kot druge ukrepe za podporo 
zelene rasti podjetij navaja, da prehod iz linearnega v krožno 
gospodarstvo kaže dobre učinke na ravni podjetij, pri vzpostavljanju 
povratnih logističnih sistemov ipd. 
Velik poudarek je na zeleni mestni logistiki v okviru področja 
trajnostna mobilnost. 

Glavni cilji: 

Cilji so zagotoviti podporno okolje procesu prehoda v zeleno 
gospodarstvo z vodenjem strukturnega dialoga in povezovanjem 
aktivnosti za doseganje sinergijskih učinkov pri izvajanju strateških 
dokumentov, okrepiti aktivno upravljanje naravnega kapitala ter 
spodbuditi uporabo in razvoj slovenskega znanja in izkušenj.  

Ukrepi: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

ministrstva, vladne službe 



 

 
 
 

70 
 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS)  

Izdal/sprejel Državni zbor Republike Slovenije 

Objava Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 – ZPNačrt in 61/17 – ZUreP-2 

Ključne besede: prostorski razvoj, strategija 

Področje – steber: 

2 organizacija prostora: načrtovanje distribucije in tovornega 
prometa, prostorska centralizacija zalog, distribucija (konsolidacija 
distribucijskih centrov), gradbeništvo, omrežje prevzemnih točk, 
povezovanje javnega in tovornega prometa, območja za upravljanje 
odpadkov, oskrba mestnih središč 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200476&stevilka=3397 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
SPRS je temeljni državni prostorski akt o usmerjanju razvoja v 
prostoru. Podaja splošna izhodišča, na podlagi katerih so določeni 
cilji prostorskega razvoja Slovenije, na teh pa so opredeljene 
zasnova prihodnjega prostorskega razvoja ter prednostne naloge in 
usmeritve za njegovo doseganje. Prednostne naloge so: 
enakovredna vključenost Slovenije v evropski prostor, policentrični 
urbani sistem in regionalni prostorski razvoj, zdrava in urejena 
mesta, usklajen razvoj širših mestnih območij, povezan in usklajen 
razvoj prometnega in poselitvenega omrežja ter izgradnja 
gospodarske javne infrastrukture, zdravo in privlačno podeželje, 
krepitev prepoznavnosti kakovostnih naravnih in kulturnih 
značilnosti krajine ter prostorski razvoj na območjih s posebnimi 
priložnostmi in težavami. 
V SPRS so poleg splošnih podane tudi nekoliko bolj konkretne 
usmeritve za prostorski razvoj za posamezna območja v državi.  
V okviru zasnove prostorskega razvoja je navedeno, da se za 
povečevanje učinkovitosti prometnega pretoka spodbujajo 
intermodalne prometne povezave in razvoj železniškega omrežja, 
ki v prihodnosti prevzema večino daljinskega tovornega prometa. V 
Sloveniji se hkrati z izgradnjo slovenskega avtocestnega križa gradi 
obodni sistem prometnic glede na regionalne potrebe ter 
posodablja železniško omrežje s prilagoditvami večjim hitrostim za 
prevzem večine daljinskega  
tovornega prometa. 

Glavni cilji: 
usmerjanje razvoja in osnova za usklajevanje sektorskih politik 

Ukrepi: - 
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Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Ministrstvo za okolje in prostor 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030 

Izdal/sprejel Vlada Republike Slovenije, Sklep št. 3700-3/2015/8 z dne 29. 7. 
2015 

Objava - 

Ključne besede: promet, strategija razvoja, prometna politika 

Področje – steber: vsi stebri 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MzI/Dokumenti/Strategija-
razvoja-prometa-v-Republiki-Sloveniji-do-leta-2030.pdf 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Strategija razvoja prometa je prvi tovrstni dokument, ki prometni 
sistem obravnava celovito, kar zagotavlja večjo sinergijo pri 
doseganju ciljev prometne in prostorske politike države ter drugih 
politik ter boljši nadzor nad vplivom pometa na okolje in 
gospodarstvo.  
Na podlagi napovedi o prometnih tokovih, prometne varnosti, 
vplivov na okolje in socialne sprejemljivosti (zahtevana dostopnost 
na podlagi Strategije prostorskega razvoja Slovenije) so določeni 
prihodnji prometni ukrepi za vse vrste prometa (pomorstvo, 
letalstvo, železnice, ceste) in javni potniški promet oziroma 
trajnostno mobilnost.  
Pri viziji razvoja prometa je opredeljeno posebno področje 
trajnostna prometna logistika s podpodročji: transportna logistika, 
intermodalna infrastruktura, javna in zasebna sfera, ukrepi prenosa 
prometa na okolju prijaznejše načina prevoza, zelena mestna 
logistika, izvedbene dejavnosti, kar upoštevajo tudi cilji in ukrepi. 

Glavni cilji: 

Vizija prometne politike je opredeljena kot zagotavljanje trajnostne 
mobilnosti prebivalstva in oskrbe gospodarstva s temi cilji:  
– izboljšati mobilnost in dostopnost,  
– izboljšati oskrbo gospodarstva,  
– izboljšati prometno varnost in varovanje,  
– zmanjšati porabo energije,  
– zmanjšati stroške uporabnikov in upravljavcev,  
– zmanjšati okoljske obremenitve.  

Ukrepi: 

Skupaj gre za 108 ukrepov, ki pa se ne nanašajo le na 
infrastrukturo, temveč tudi na organiziranost, vodenje prometa, 
prometno varnost in vozni parka. Opredeljenih je več ukrepov za 
železnice, ceste, javni potniški promet oziroma trajnostno 
mobilnost, vodni promet (morje in celinske plovne poti) in letalstvo. 
Področje zelene logistike je neposredno opredeljeno v več ukrepih 
glede vzpostavitve logističnih središč (Ljubljana, Maribor, Koper) 
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oziroma konkretno v naslednjih ukrepih: 
– vsi ukrepi se nanašajo na elementi železniškega omrežja in 
železniškim omrežjem, 
– R.35 – izboljšanje železniškega tovornega voznega parka, 
– R.40 – razvoj omrežja v intermodalna vozlišča, aglomeracije v 
skladu s povpraševanjem, 
– R.41 – recikliranje in uporaba lastnih odpadkov pri gradnji, 
– Ro.34 – razvoj omrežja v intermodalna vozlišča, aglomeracije v 
skladu s povpraševanjem, 
– Ro.35 – spodbujanje rabe ekoloških vozil in zgraditev omrežja za 
polnilne postaje, 
– Ro.36 – internalizacija zunanjih stroškov, 
– Ro.45 – zmanjševanje emisij onesnaževal, 
– U.38 – upravljanje prometa in logistike ter informacije o njiju, 
– U.39 – pregled/posodobitev lokalnih/regionalnih osrednjih načrtov 
za prevoz, 
– U.40 – ukrepi za preprečitev, omilitev in čim popolnejšo odpravo 
posledic bistvenih vplivov načrta na okolje, naravo, zdravje ljudi in 
kulturno dediščino (omilitveni ukrepi), 
– ukrepi za tovorne terminale v pristaniščih in na letališčih. 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Vlada Republike Slovenije 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v 
Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030  

Izdal/sprejel Državni zbor Republike Slovenije 

Objava Uradni list RS, št. 75/16 

Ključne besede: promet, nacionalni program, aktivnosti 

Področje – steber: vsi stebri 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO115 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki 
Sloveniji je dokument, ki pomeni prehod s splošnih ukrepov iz 
strategije razvoja prometa na konkretne aktivnosti v pripravi in 
izvedbi. Nacionalni program razvoja prometa pomeni 
operacionalizacijo sprejete strategije razvoja prometa. Program 
zajema celotno obdobje, podrobno pa obravnava predvsem prvo 
šestletno obdobje. Podana je dinamika vlaganj po posameznih 
področjih. 

Glavni cilji: 
zagotoviti stabilno financiranje na področju prometa 

Ukrepi: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Vlada Republike Slovenije 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: 
Strategija na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne 
infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem 
sektorju v Republiki Sloveniji 

Izdal/sprejel Vlada Republike Slovenije oktobra 2017 

Objava - 

Ključne besede: tovorno vozilo, gorivo, infrastruktura za alternativna goriva 

Področje – steber: tehnologija in oprema 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.energetika-
portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/alternativna_goriva/strategi
ja_alternativna_goriva_final.pdf 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Uporaba alternativnih goriv je potrebna za doseganje okoljskih 
ciljev na področju emisij toplogrednih plinov (TGP) in onesnaževal. 
V dokumentu so določeni cilji na področju alternativnih goriv in 
ukrepi za njihovo doseganje. Poudarek je na vozilih na električni 
pogon in hibridnih vozilih ter uporabi vozil na fosilna goriva, ki 
dosegajo visoke standarde in imajo bistveno manjši škodljivi vpliv 
na okolje kakor vozila, ki so danes v uporabi. Prednostno so 
predvideni ukrepi za zagotovitev ustrezne polnilne infrastrukture za 
vozila na električni pogon, na stisnjeni in utekočinjeni zemeljski plin, 
s katerimi bomo spodbudili povečevanje števila vozil na alternativna 
goriva. 
Težka tovorna vozila so glede uporabe alternativnih energentov 
najbolj problematična. Za mednarodno prevozništvo je najbolj 
obetavna rešitev utekočinjeni zemeljski plin, zato se predvideva, da 
se bo v prihodnje povečal delež težkih gospodarskih vozil na 
utekočinjeni zemeljski plin. Med ukrepi je predvideno tudi 
subvencioniranje nakupa tovornih vozil na pogon s souporabo 
zemeljskega plina. 

Glavni cilji: 

Ključna cilja: od leta 2025 bo v Sloveniji omejena prva registracija 
osebnih vozil in lahkih tovornih vozil (kategorij M1, MG1 ter N1), ki 
imajo po deklaraciji proizvajalca skupni ogljični odtis večji od 100 g 
CO2 na km, po letu 2030 pa ne bo več dovoljena prva registracija 
avtomobilov z notranjim izgorevanjem na bencin ali dizelsko gorivo 
s skupnim ogljičnim odtisom avtomobila nad 50 g CO2 na km. 

Ukrepi: 

Za izvajanje strategije je sprejet tudi akcijski program za 
alternativna goriva v prometu. Pri pripravi akcijskega programa so 
bili upoštevani ukrepi iz "Resolucije o nacionalnem programu 
razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030". Ukrepi 
zahtevajo spodbujanje rabe ekoloških vozil, izgradnjo omrežja za 
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polnilne postaje in izpolnitev zahtev iz Direktive 2014/94/EU. 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Ministrstvo za infrastrukturo 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Odredba o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji  

Izdal/sprejel minister za promet 

Objava Uradni list RS, št. 75/11 

Ključne besede: omejitev prometa, tovorno vozilo 

Področje – steber: 

2 organizacija prostora: načrtovanje distribucije in tovornega 
prometa, prostorska centralizacija zalog, distribucija (konsolidacija 
distribucijskih centrov), gradbeništvo, omrežje prevzemnih točk, 
povezovanje javnega in tovornega prometa, območja za upravljanje 
odpadkov, oskrba mestnih središč 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): spletne strani občin ali objave 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
S to odredbo se na cestah v Republiki Sloveniji v določenem 
obdobju ali vremenskih razmerah omeji promet naslednjih vozil: 1. 
tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa 
presega 7.500 kg; 2. traktorjev, motokultivatorjev, delovnih strojev 
in vprežnih vozil. Veljajo splošne omejitve tovornega prometa in 
tudi posebne: v času turistične sezone, prepoved na določenih 
cestah in prehodih. 

Glavni cilji: 
varnost prometa 

Ukrepi: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Ministrstvo za infrastrukturo 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Celostna logistična strategija mesta Maribor 

Izdal/sprejel župan Mestne občine Maribor, sklep z dne15. 7. 2019 

Objava - 

Ključne besede: logistika, mestna logistika 

Področje – steber: 

2 organizacija prostora: načrtovanje distribucije in tovornega 
prometa, prostorska centralizacija zalog, distribucija (konsolidacija 
distribucijskih centrov), gradbeništvo, omrežje prevzemnih točk, 
povezovanje javnega in tovornega prometa, območja za upravljanje 
odpadkov, oskrba mestnih središč 

Trajanje: srednjeročno 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

http://www.smartcitymaribor.si/si/Projekti/Pametna_mobilnost/Celos
tna_prometna_strategija_in_Celostna_logisticna_strategija_SUMP_
in_SULP_/ 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Dokument je bil izdelan v okviru projekta SULPiTER, ki ga je 
financirala EU v okviru programa Interreg Srednja Evropa. Maribor 
je prvo slovensko mesto, ki ima sprejeto tovrstno strategijo. V 
procesu priprave dokumenta so sodelovali različni deležniki. 
Oblikovana je bila skupina za logistiko, sestavljena iz akterjev in 
deležnikov na področju logistike v mestu. Na podlagi analize stanja 
so opredeljeni izzivi in cilji ter je oblikovana vizija. Navedeni so 
ukrepi: tržni, regulativni, infrastrukturni, upravljavski, za načrtovanje 
rabe prostora, ukrepi glede ITS in IKT ter energetski ukrepi. 
Dokument vsebuje tudi petletni akcijski načrt. 

Glavni cilji: 
spodbujati uvajanje najnovejših možnosti za izboljšanje 
učinkovitosti mestne logistike 

Ukrepi: 

nova dostavna mesta, dostavni cestni odseki, dostavni/tovorni 
koridorji in intervencijske površine, načrt dostavnih poti, cestnih 
dostavnih odsekov in dostavnih mest, tovorna kolesa, prilagajanje 
časovnih oken, vzpostavitev organa občine za logistiko, IKT-
podprto orodje za iskanje dostavnih poti in spletna rezervacija 
dostavnih mest, ITS za prikazovanje prostosti/zasedenosti 
dostavnih mest, IKT-platforma za konsolidacijski center, urbani 
konsolidacijski center, služba za dostavo v mestni občini Maribor, 
pretovorna oprema/mehanizacija, izposoja električnih dostavnih 
vozil, tržne dovolilnice – certificiranje podjetij z okolju prijazno 
dostavo, dostava po železnici, železniško omrežje v Podravju, 
kombinirani promet v Podravju, javni potniški promet in dostava, 
subvencije za dostavna električna vozila, davčne olajšave za 
podjetja z okolju prijaznimi vozili, logistični center, e- polnilnice 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 

Mestna občina Maribor 
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in izvajanje): 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): proračun Mestne občine Maribor 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Občinski odloki urejanja prometa v mestnih občinah 

Izdal/sprejel mestni/občinski sveti mestnih občin (MO) 

Objava 

MO Celje – Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v 
Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 101/11, 22/12, 75/12, 56/13, 
43/14, 48/16, 27/17, 74/17, 46/18) 

MO Koper – Odlok o prometni ureditvi v starem jedru mesta Koper 
– Capodistria (Uradni list RS, št. 79/07, 24/10) 

MO Kranj – Odlok o pravilih cestnega prometa v mestni občini 
Kranj (Uradni list RS, št. 22/17) 

MO Ljubljana – Odlok o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana 
(Uradni list RS, št. 8/17) 

MO Maribor – Odlok o občinskih cestah (uradno prečiščeno 
besedilo št. 1) (MUV št. 32/17) 

MO Murska Sobota – Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni 
občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 110/11, 25/17) 

MO Nova Gorica – Odlok o ureditvi prometa v naseljih mestnega 
značaja Mestne občine Nova Gorica (Uradno glasilo št. 5/96, 
15/97) 

MO Novo mesto – Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni 
občini Novo mesto (Dolenjski uradni list 8/15, 14/19) 

MO Ptuj – Odlok o ureditvi cestnega prometa na območju mestne 
občine Ptuj (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/10, 11/12, 13/12) 

MO Slovenj Gradec – Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni 
občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 68/95, 33/97, 71/97, 
56/98, 78/99, 59/00, 58/01, 79/06, 110/09, 23/11) 

MO Velenje – Odlok o ureditvi cestnega prometa in varstvu 
prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje 
(Uradni vestnik mestne občine Velenje, št. 27/10, 7/11, 23/11, 
13/13, 17/13, 20/14, 37/14, 4/15, 11/15, 3/16, 12/16, 10/18) 

Ključne besede: - 

Področje – steber: 

2 organizacija prostora: načrtovanje distribucije in tovornega 
prometa, prostorska centralizacija zalog, distribucija (konsolidacija 
distribucijskih centrov), gradbeništvo, omrežje prevzemnih točk, 
povezovanje javnega in tovornega prometa, območja za upravljanje 
odpadkov, oskrba mestnih središč 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če spletne strani občin ali objave 
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obstaja): 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Občine, predvsem mestne, ki imajo urejajo središča mest kot 
območja za pešce, uredijo dostop do posameznih delov mesta: 
območja za pešce, širša mestna središča, posamezni deli 
mestnega središča (na primer tržnica), posamezne ulice. Z odloki 
se dostopi običajno omejijo s težo vozila: običajno 3,5 t, ponekod 5 
t, časovnimi okni: določen čas dostave (večinoma v jutranjem času, 
nekatere tudi v popoldanskem in večernem času), časovna 
omejitev dostave (15 ali 30 minut), z vrstovozila: glede na namen 
vozila, pogon vozila, vrsto vozila (na primer avtotaksi vozila), na 
primer za vozila z ekološko oznako motorja (EUR 6) glede na 
posamezno vrsto vozila (na primer avtotaksi vozila). 
Opredeljene so tudi izjeme od predpisanih omejitev pod določenimi 
pogoji. 

Glavni cilji: 
varnost prometa 

Ukrepi: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

mestne občine 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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9.2 Evropska zakonodaja 
Podatki o dokumentu 

Naslov: 
Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Evropskemu 
Svetu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in 
Odboru regij, evropski zeleni dogovor 

Izdal/sprejel Evropska komisija  

Objava 11. 12. 2019 

Ključne besede:  

Področje – steber:  

Trajanje: od decembra 2019 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.consilium.europa.eu/media/41768/12-euco-final-
conclusions-en.pdf 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Evropski zeleni dogovor je odgovor na izzive zaradi podnebja in 
okolja. Je nova strategija za rast s ciljem, da EU postane prva 
podnebno nevtralna celina do leta 2050. EU je treba preobraziti v 
pravično in uspešno družbo s sodobnim, konkurenčnim in z viri 
gospodarnim gospodarstvom, ki leta 2050 ne bo ustvarila nobenih 
neto emisij toplogrednih plinov in v katerem bo rast ločena od rabe 
virov.  

Glavni cilji: 
Doseči podnebno nevtralno EU do leta 2050. 

Ukrepi:  

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Evropska komisija 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Sklepi z zasedanja Evropskega sveta (12. december 2019)  

Izdal/sprejel Evropski svet 

Objava 12. 12. 2019 

Ključne besede:  

Področje – steber:  

Trajanje: od decembra 2019 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.consilium.europa.eu/media/41791/12-euco-final-
conclusions-sl.pdf 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Evropski svet je na zasedanju 12. decembra 2019 med drugim 
sprejel sklepe o podnebnih spremembah, večletnem finančnem 
okviru, konferenci o prihodnosti Evrope, odnosih med EU in Afriko, 
o pravilih Svetovne trgovinske organizacije.  

Glavni cilji: 
Doseči podnebno nevtralno EU do leta 2050. 

Ukrepi:  

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Evropski svet 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Meta-podatki o dokumentu 

Naslov: Uredba Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 20. januarja 2004 o 
nadzoru koncentracij podjetij (Uredba ES o združitvah) 

Izdal/sprejel Uradni list Evropske unije  

Objava 20. 1. 2004 

Ključne besede: koncentracija podjetij, konkurenca na notranjem trgu, gospodarska 
rast 

Področje – steber: 3 upravljanje zalog in distribucija: vertikalno in horizontalno 
sodelovanje  

Trajanje: od 1. maja 2004 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0139&from=sl 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Uredba Sveta določa načine nadziranja koncentracij podjetij glede 
na njihov učinek na strukturo konkurence na evropskem notranjem 
trgu. Med drugim določa: uporabo določil glede koncentracij, 
presojo in opredelitev koncentracij, predhodne priglasitve 
koncentracij, načine izračuna prometa, preizkuse priglasitev in 
uvedbo postopkov, zadrževanje izvajanja koncentracij, roke, 
zahteve po podatkih, preglede, pooblastila, globe, periodične 
denarne kazni, poslovne skrivnosti, objave odločb, uporabo uredbe 
in pristojnosti. 

Glavni cilji: 
ohranjanje konkurence na notranjem trgu EU, nadzor koncentracij 
glede na njihov učinek na strukturo konkurence 

Ukrepi: odobritev ali neodobritev koncentracije podjetij s strani Evropske 
komisije 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Evropski svet, Evropska komisija 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Smernice o presoji horizontalnih združitev na podlagi uredbe 
Sveta o nadzoru koncentracij podjetij 

Izdal/sprejel Uradni list EU (2004/C 31/03) 

Objava 5. 2. 2004 

Ključne besede: horizontalno lastniško povezovanje, konkurenca, koncentracija, 
kakovost, cena, inovacija 

Področje – steber: 3 upravljanje zalog in distribucija: vertikalno in horizontalno 
sodelovanje 

Trajanje: od februarja 2004 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004XC0205(02)&from=SL 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Učinkovita konkurenca omogoča nizke cene, visoko kakovost ter 
širok nabor storitev in izdelkov ter inovacije. Zmanjševanje 
konkurence povzroči zmanjševanje zgoraj naštetih prednosti. 
Horizontalne združitve potekajo med ponudniki enakih storitev in/ali 
proizvodov. Dokument določa način presoje Evropske komisije v 
primerih preučevanja koncentracij podjetij. 

Glavni cilji: 
Preprečevanje horizontalne koncentracije podjetij na način, da bi te 
imele monopol in zaradi višanja cen svojih storitev, proizvodov in 
inovacij zavirale prednosti konkurence. 

Ukrepi: ocenjevanje učinkov horizontalnega združevanja podjetij 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Evropski svet 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Smernice o presoji nehorizontalnih združitev na podlagi 
uredbe Sveta o nadzoru koncentracij podjetij 

Izdal/sprejel Uradni list EU (2008/C 265/07) 

Objava 18. 10. 2008 

Ključne besede: horizontalno lastniško povezovanje, konkurenca, koncentracija, 
kakovost, cena, inovacija 

Področje – steber: 3 upravljanje zalog in distribucija: vertikalno in horizontalno 
sodelovanje 

Trajanje: od oktobra 2008 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008XC1018(03)&from=EN 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: Učinkovita konkurenca omogoča nizke cene, visoko kakovost ter 
širok nabor storitev in izdelkov ter inovacije. Zmanjševanje 
konkurence povzroči zmanjševanje zgoraj naštetih prednosti. 

Nehorizontalne združitve potekajo med: 

–  udeleženci višje ali nižje glede na dobavno verigo: to so 
vertikalne združitve med dobavitelji in kupci,  

–  v dobavni verigi nepovezanimi podjetji. Ta podjetja niso 
povezana niti horizontalno (konkurenti), niti vertikalno (dobavitelji ali 
kupci), zato so to konglomeratne združitve. Konglomeratne 
združitve potekajo tudi na tesno povezanih trgih (na primer 
združitve ponudnikov dopolnilnih proizvodov).  

Glavni cilji: 

Ohranjanje konkurence in dostopnih cen, visoke kakovosti in 
nabora izdelkov, storitev ter inovacij s preučevanjem in 
preprečevanjem monopolističnega vertikalnega in konglomeratnega 
lastniškega povezovanja podjetij, ki bi ogrozilo konkurenco na trgu 
in njene prednosti. 

Ukrepi: ocenjevanje učinkov vertikalnega in konglomeratnega združevanja 
podjetij 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Evropski svet 



 

 
 
 

88 
 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

- 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: 

Uredba (EU) 2018/302 Evropskega parlamenta in Sveta o 
naslovitvi neupravičenega geografskega blokiranja in drugih 
oblik diskriminacije na podlagi državljanstva, kraja 
prebivališča ali kraja sedeža strank na notranjem trgu ter o 
spremembi uredb (ES) št. 2006/2004 in (EU) 2017/2394 ter 
Direktive 2009/22/ES 

Izdal/sprejel Uradni list Evropske unije 

Objava 2. 3. 2018  

Ključne besede: povečevanje elektronskega poslovanja 

Področje – steber: 1 potrošnja in proizvodnja: internetna trgovina 

Trajanje: od leta 2018 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0302&from=EN 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Ta uredba je namenjena preprečevanju diskriminacije strank, 
vključno z neupravičenim geografskim blokiranjem na podlagi 
državljanstva, kraja prebivališča ali kraja sedeža strank pri 
čezmejnih (tudi elektronskih) poslih med trgovcem in stranko, 
povezanih s prodajo blaga in opravljanjem storitev v Uniji. Njen 
namen je preprečiti posredno in neposredno diskriminacijo. 

Glavni cilji: 
Uresničiti možnosti notranjega trga, prispevati k pravilnemu 
delovanju notranjega trga, povečati čezmejne posle v EU na 
področju elektronskega poslovanja. 

Ukrepi: 
Odprava neupravičenega elektronskega geografskega blokiranja in 
drugih oblik diskriminacije, ki posredno ali neposredno temeljijo na 
državljanstvu, kraju prebivališča ali kraju sedeža strank. 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Evropski parlament in Svet 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje):  
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Podatki o dokumentu 

Naslov: 

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: 
skladen okvir za okrepitev zaupanja v enotni digitalni trg 
elektronskega poslovanja in spletnih storitev 

Izdal/sprejel Evropska komisija 

Objava 11. 1. 2012 

Ključne besede: elektronsko poslovanje, elektronska trgovina 

Področje – steber: 1 potrošnja in proizvodnja: internetna trgovina, demografija 

Trajanje: 2012–2015 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0942&from=GA 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Elektronsko poslovanje in spletne storitve so v središču življenja 
potrošnikov, podjetij – od največjih do najmanjših – in državljanov 
na splošno. V državah G8, Južni Koreji in na Švedskem je 
internetno gospodarstvo vzrok za 21-odstotno rast BDP v petih 
letih. Ustvarja tudi 2,6 delovnega mesta na eno izgubljeno delovno 
mesto in včasih dosega 25 % neto ustvarjenih delovnih mest. Ker 
so spletne storitve v bistvu brez meja, lahko pospešijo evropsko 
povezovanje in uresničitev enotnega trga, za katero si EU 
prizadeva že več kakor 50 let. Kljub temu delež internetnega 
gospodarstva v evropskem BDP ostaja majhen. Leta 2010 ni bil 
večji od 3 %. Čeprav se stopnja rasti elektronskega poslovanja na 
nacionalni ravni hitro povečuje, to novo sredstvo ostaja s 3,4 % 
evropske trgovine na drobno še vedno postransko. Zaradi različnih 
pravnih okolij (pravil, predpisov in praks) se internetna trgovina ne 
razvija tako hitro, kakor bi se lahko. Za razcvet spletnega 
poslovanja in storitev na evropski ravni je potrebno usklajeno in 
odločno ukrepanje v skladu z Evropsko digitalno agendo. 

Glavni cilji: 
povečanje rasti in zaposlovanja v Evropi, večja produktivnost in 
inovativnost, ohranitev socialne in ozemeljske kohezije, prilagoditev 
posledicam demografskega staranja in podnebnih sprememb 

Ukrepi: 

− krepitev zakonite in čezmejne ponudbe spletnih proizvodov 
in storitev, 

− okrepitev obveščenosti ponudnikov in varstva potrošnikov, 
− zagotoviti zanesljiv in učinkovit sistem plačila in dobave, 
− učinkovitejši boj proti zlorabam in boljše reševanje sporov, 
− vzpostavitev širokopasovnih omrežij in uporaba naprednih 

tehnoloških rešitev. 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 

Evropska komisija 
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in izvajanje): 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje):  

 



 

 
 
 

92 
 

Podatki o dokumentu 

Naslov: BS 8001: Krožno gospodarstvo 2017 (2017 Circular Economy) 

Izdal/sprejel BSI – svetovno certifikatno podjetje 

Objava 2017 

Ključne besede: krožno gospodarstvo, standard 

Področje – steber: 1 potrošnja in proizvodnja: krožno gospodarstvo 

Trajanje: od leta 2017 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.bsigroup.com/en-GB/standards/benefits-of-using-
standards/becoming-more-sustainable-with-standards/BS8001-
Circular-Economy/ 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
− Zdajšnji gospodarski model (»vzemi, naredi, odvrzi« / »take, 

make, dispose«) je linearen, kjer je izdelek narejen iz 
surovin, na koncu svoje življenjske dobe pa odvržen med 
odpadke. V krožnem gospodarstvu surovine ohranjajo svojo 
kakovost in uporabnost čim dalj časa.  

− Krožno gospodarstvo se trudi ločiti gospodarsko rast od 
porabe surovin. Premik na takšno gospodarstvo bi lahko 
privedlo do novih ekonomskih in zaposlitvenih priložnosti 
prek boljše uporabe surovin. 

Glavni cilji: 
podpora krožnega gospodarskega modela 

Ukrepi: 
Izvedba praktičnega okvira (standarda), ki je v pomoč 
organizacijam pri poenostavitvi in ugotavljanju zanje pomembnih 
področij poslovanja. 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

BSI 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

BEIS – Oddelek za poslovanje, energijo in industrijske strategije / 
Department for Business, Energy and Industrial Strategy 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Direktiva 2004/48/EC Evropskega parlamenta in Sveta o 
izvrševanju pravic intelektualne lastnine 

Izdal/sprejel Evropski parlament 

Objava Uradni list EU, 29 april 2004 

Ključne besede: inovacije, investicije, konkurenca, intelektualna lastnina 

Področje – steber: 

1 potrošnja in produkcija: digitalizacija logistike (3D-tiskanje), 
personalizacija produkcije 

3 upravljanje zalog in distribucija: logistične storitve na zahtevo 

Trajanje: od maja 2004 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0048R%2801%29 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0048R(01)&from=EN 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: Akt vsebuje naslednja poglavja: 

določitev obsega zaščite intelektualnih pravic, določitev splošnih 
obveznosti, dokazov, informacijskih pravic, začasnih in 
previdnostnih ukrepov, odločitev na podlagi posledic, odškodnin in 
pravnih stroškov, javnih objav, sankcij, ocen, izmenjav informacij in 
končne določbe 

Glavni cilji: 
spodbujanje inovacije in investicij, preprečevanje omejevanja 
svobodne konkurence in izkrivljanja konkurence, razširjanje del, 
idej, znanja, omogočanje dobička od lastnega dela oziroma inovacij 

Ukrepi: sprejetje direktive v Evropskemu parlamentu 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Evropski svet, Evropski parlament 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: 
Direktiva Sveta 70/220/EGS o približevanju zakonodaje držav 
članic o ukrepih proti onesnaževanju zraka s plini iz motornih 
vozil z motorjem na prisilni vžig 

Izdal/sprejel Svet Evropske skupnosti 

Objava Uradni list Evropskih skupnosti, 6. 4. 1970 

Ključne besede: ukrepi proti onesnaževanju zraka 

Področje – steber: 3 upravljanje zalog in distribucija: dostava do končnega potrošnika 

Trajanje: od 1. oktobra 1970 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31970L0220&from=EN 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Direktiva opredeljuje prilagoditve homologacij vozil glede 
preizkušanja količine izpušnih plinov in določa prehodno obdobje 
za prilagoditev avtomobilske industrije. V prilogah so razlage 
izrazov, vloge za homologacijo in specifikacije preizkusov. 

Glavni cilji: 
omejevanje emisij plinastih onesnaževal iz motorjev vozil 

Ukrepi: 
obveščanje držav članic EU, prilagoditev homologacij vozil, uvedba 
obdobja prilagoditve industrije, uvedba standarda glede emisij 
izpušnih plinov  

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Evropski parlament, Ekonomsko-socialni odbor, Evropska komisija, 
Svet Evropskih skupnosti 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): države članice EU 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: 

Direktiva Sveta 93 /59/EGS o spremembah Direktive 
70/220/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o ukrepih 
proti onesnaževanju zraka z emisijami iz motornih vozil z dne 
28. junija 1993, ki je uvedla standard EURO 1 za dostavna 
vozila 

Izdal/sprejel Svet Evropske skupnosti 

Objava Uradni list Evropskih skupnosti, 28. 7. 1993 

Ključne besede: ukrepi proti onesnaževanju zraka 

Področje – steber: 3 upravljanje zalog in distribucija: dostava do končnega potrošnika 

Trajanje: od 1. oktobra 1993 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31993L0059&from=en 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Direktiva opredeljuje prilagoditve homologacij vozil glede 
preizkušanja količine izpušnih plinov in določa prehodno obdobje 
za prilagoditev avtomobilske industrije. V prilogah so razlage 
izrazov in specifikacije preizkusov. 

Glavni cilji: 
omejevanje emisij plinastih onesnaževal iz motorjev vozil 

Ukrepi: prilagoditev homologacij vozil, uvedba standarda EURO 1 za lahke 
tovornjake (kombije)  

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Evropski parlament, Ekonomsko-socialni odbor, Evropska komisija, 
Svet Evropskih skupnosti 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: 
Direktiva 98/69 Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih proti 
onesnaževanju zraka z emisijami iz motornih vozil in o 
spremembah Direktive Sveta 70/220/EGS  

Izdal/sprejel Evropski parlament in Svet Evropske unije 

Objava Uradni list Evropskih skupnosti, 13. 10. 1998 

Ključne besede: ukrepi proti onesnaževanju zraka 

Področje – steber: 3 upravljanje zalog in distribucija: dostava do končnega potrošnika 

Trajanje: od 1. januarja 2001 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998L0069&from=EN 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Direktiva opredeljuje prilagoditve homologacij vozil glede 
preizkušanja količine izpušnih plinov. V prilogah so razlage izrazov 
in specifikacije preizkusov. 

Glavni cilji: 
omejevanje emisij plinastih onesnaževal iz motorjev vozil 

Ukrepi: prilagoditev homologacij vozil, uvedba standarda EURO 3 in EURO 
4 za vsa vozila 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Evropski parlament, Ekonomsko-socialni odbor, Evropska komisija, 
Svet Evropske unije 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: 
Direktiva Komisije 2002/80/ES o prilagajanju Direktive 
70/220/EGS o ukrepih proti onesnaževanju zraka z emisijami iz 
motornih vozil tehničnemu napredku  

Izdal/sprejel Evropska komisija 

Objava Uradni list Evropskih skupnosti, 3. 10. 2002 

Ključne besede: ukrepi proti onesnaževanju zraka 

Področje – steber: 3 upravljanje zalog in distribucija: dostava do končnega potrošnika 

Trajanje: od 1. julija 2003 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0080&from=en 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: Direktiva opredeljuje prilagoditve homologacij vozil glede 
preizkušanja količine izpušnih plinov. V prilogah so razlage izrazov 
in specifikacije preizkusov. 

Glavni cilji: omejevanje emisij plinastih onesnaževal iz motorjev vozil 

Ukrepi: prilagoditev homologacij vozil, posodobitev standarda EURO 4 za 
vsa vozila 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Evropski parlament, Evropska komisija, Svet Evropske unije 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: 

Uredba (EU) 2018/302 Evropskega parlamenta in Sveta o 
naslovitvi neupravičenega geografskega blokiranja in drugih 
oblik diskriminacije na podlagi državljanstva, kraja 
prebivališča ali kraja sedeža strank na notranjem trgu ter o 
spremembi uredb (ES) št. 2006/2004 in (EU) 2017/2394 ter 
Direktive 2009/22/ES 

Izdal/sprejel Uradni list Evropske unije 

Objava 2. 3. 2018  

Ključne besede: povečevanje elektronskega poslovanja 

Področje – steber: 1 potrošnja in proizvodnja: internetna trgovina 

Trajanje: od leta 2018 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0302&from=EN 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Ta uredba je namenjena preprečevanju diskriminacije strank, 
vključno z neupravičenim geografskim blokiranjem na podlagi 
državljanstva, kraja prebivališča ali kraja sedeža strank pri 
čezmejnih (tudi elektronskih) poslih med trgovcem in stranko, 
povezanih s prodajo blaga in opravljanjem storitev v Uniji. Njen 
namen je preprečiti posredno in neposredno diskriminacijo. 

Glavni cilji: 
Uresničiti možnosti notranjega trga, prispevati k pravilnemu 
delovanju notranjega trga, povečati čezmejne posle v EU na 
področju elektronskega poslovanja. 

Ukrepi: 
Odprava neupravičenega elektronskega geografskega blokiranja in 
drugih oblik diskriminacije, ki posredno ali neposredno temeljijo na 
državljanstvu, kraju prebivališča ali kraju sedeža strank. 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Evropski parlament in Svet 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje):  
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Podatki o dokumentu 

Naslov: 

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: 
skladen okvir za okrepitev zaupanja v enotni digitalni trg 
elektronskega poslovanja in spletnih storitev 

Izdal/sprejel Evropska komisija 

Objava 11. 1. 2012 

Ključne besede: elektronsko poslovanje, elektronska trgovina. 

Področje – steber: 1 potrošnja in proizvodnja: internetna trgovina, demografija 

Trajanje: 2012–2015 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0942&from=GA 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Elektronsko poslovanje in spletne storitve so v središču življenja 
potrošnikov, podjetij – od največjih do najmanjših – in državljanov 
na splošno. V državah G8, Južni Koreji in na Švedskem je 
internetno gospodarstvo vzrok za 21-odstotno rast BDP v petih 
letih. Ustvarja tudi 2,6 delovnega mesta na eno izgubljeno delovno 
mesto in včasih dosega 25 % neto ustvarjenih delovnih mest. Ker 
so spletne storitve v bistvu brez meja, lahko pospešijo evropsko 
povezovanje in uresničitev enotnega trga, za katero si EU 
prizadeva že več kakor 50 let. Kljub temu delež internetnega 
gospodarstva v evropskem BDP ostaja majhen. Leta 2010 ni bil 
večji od 3 %. Čeprav se stopnja rasti elektronskega poslovanja na 
nacionalni ravni hitro povečuje, to novo sredstvo ostaja s 3,4 % 
evropske trgovine na drobno še vedno postransko. Zaradi različnih 
pravnih okolij (pravil, predpisov in praks) se internetna trgovina ne 
razvija tako hitro, kakor bi se lahko. Za razcvet spletnega 
poslovanja in storitev na evropski ravni je potrebno usklajeno in 
odločno ukrepanje v skladu z Evropsko digitalno agendo. 

Glavni cilji: 

Povečati rast in zaposlovanje v Evropi ter produktivnost in 
inovativnost, ohraniti socialno in ozemeljsko povezanost, 
prilagoditev posledicam demografskega staranja in podnebnih 
sprememb. 

Ukrepi: 

− krepitev zakonite in čezmejne ponudbe spletnih proizvodov 
in storitev, 

− okrepitev obveščenosti ponudnikov in varstva potrošnikov, 
− zagotoviti zanesljiv in učinkovit sistem plačila in dobave, 
− učinkovitejši boj proti zlorabam in boljše reševanje sporov, 
− vzpostavitev širokopasovnih omrežij in uporaba naprednih 

tehnoloških rešitev. 
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Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Evropska komisija 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: 

Uredba (ES) 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o 
homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih 
potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu 
do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil  

Izdal/sprejel Evropski parlament in Svet Evropske unije 

Objava Uradni list Evropske unije, 20. 6. 2007 

Ključne besede: ukrepi proti onesnaževanju zraka, evropski emisijski standardi 

Področje – steber: 3 upravljanje zalog in distribucija: dostava do končnega potrošnika. 

Trajanje: od junija 2007 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0715&from=EN 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: Direktiva opredeljuje prilagoditve homologacij vozil glede 
preizkušanja količine izpušnih plinov ter določa obveznosti 
proizvajalcev in držav članic, finančne spodbude, kazni ter katere 
direktive se razveljavljajo. V prilogah so razlage izrazov in 
specifikacije preizkusov. 

Glavni cilji: zmanjšanje emisij plinastih onesnaževal iz motorjev vozil 

Ukrepi: prilagoditev homologacij vozil, uvedba standarda EURO 5 in 6 za 
gospodarska vozila  

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Evropski parlament, Svet Evropske unije 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: 
Uredba Komisije (EU) št. 2016/646 o spremembi Uredbe (ES) 
št. 692/2208 glede emisij iz lahkih potniških in gospodarskih 
vozil (Euro 6)  

Izdal/sprejel Evropska komisija 

Objava Uradni list Evropske unije, 26. 4. 2016 

Ključne besede: ukrepi proti onesnaževanju zraka, evropski emisijski standardi 

Področje – steber: 3 upravljanje zalog in distribucija: dostava do končnega potrošnika. 

Trajanje: od maja 2016 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0646&from=EN 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Direktiva opredeljuje prilagoditve homologacij vozil glede 
preizkušanja količine izpušnih plinov. V prilogah so razlage izrazov 
in specifikacije preizkusov. 

Glavni cilji: 
omejevanje emisij plinastih onesnaževal iz motorjev vozil 

Ukrepi: posodobitev standarda euro 6 za gospodarska vozila  

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Evropski parlament, Evropski svet, Evropska komisija 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 

 



 

 
 
 

103 
 

Podatki o dokumentu 

Naslov: 
Sporočilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – 
akcijski načrt o mobilnosti v mestih 

Izdal/sprejel Komisija Evropskih skupnosti 

Objava Bruselj, 30. 9. 2009 

Ključne besede: učinkoviti prometni sistemi, blaginja, trajnostni razvoj, prometna 
konkurenca, omejena mobilnost, mobilnost v mestih 

Področje – steber: 

3 upravljanje zalog in distribucija: dostava izven trajanja prometnih 
konic, dostava do končnega potrošnika 

4 tehnologija in oprema: čista vozila, informacijsko-komunikacijske 
tehnologije, inteligentni prometni sistemi 

Trajanje: od leta 2009 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0490&from=EN 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Dokument opisuje evropsko stanje mobilnosti leta 2009, 
zaskrbljenost prebivalstva zaradi čedalje večjih prometnih 
obremenitev, določa odgovornost za politike v zvezi z mobilnostjo, 
opredeljuje učinke sprejetja resolucije o zeleni knjigi, možne vloge 
EU pri urejanju mestnega prometa ter razloži program ukrepov za 
podporo trajnostne mobilnosti v mestih (spodbujanje celostnih 
politik, osredotočenost na državljane, zeleni mestni promet, 
okrepljeno financiranje, izmenjava izkušenj in znanja ter 
optimiziranje mobilnosti v mestih). Dokument se konča s 
predvidenimi obeti v prihodnosti, v katerih Komisija napoveduje 
prevzetje vodilne vloge pri izvajanju prej omenjenega akcijskega 
načrta in pregled izvajanja tega akcijskega načrta leta 2012. 
Predlaganih je 20 ukrepov za spodbujanje trajnostne mobilnosti in 
pomoč lokalnim, regionalnim in državnim oblastem, 

Glavni cilji: 

vzpostavitev trajnostnega prometnega sistema, učinkoviti in 
usklajeni ukrepi za reševanje izziva mobilnosti v mestih, priprava 
skupnega okvira na ravni EU, ki bo lokalnim organom olajšal 
sprejemanje ukrepov 

Ukrepi / priporočila: 

− pospešitev prevzemanja načrtov za trajnostno mobilnost v 
mestih; 

− poudarjanje povezave med trajnostno mobilnostjo v mestih 
in cilji regionalne politike; 

− spodbujanje trajnostnega prometa za zdravo mestno okolje; 
− izboljšanje informacij o prometu; 
− kampanja za spodbujanje trajnostnega vedenja v zvezi z 
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mobilnostjo; 
− vključitev energetsko učinkovite vožnje v programe 

usposabljanja voznikov;   
− izvedba raziskovalnih in predstavitvenih projektov za vozila 

z manjšimi emisijami ali brez njih; 
− priprava spletnega vodnika o čistih in energetsko učinkovitih 

vozilih; 
− izvedba študije o urbanih vidikih internalizacije zunanjih 

stroškov; 
− izmenjevanje informacij o mestnih sistemih za določanje 

pristojbin; 
− optimiziranje obstoječih virov financiranja; 
− analiziranje potreb po financiranju v prihodnosti; 
− posodabljanje podatkov in statistik; 
− ustanovitev opazovalne skupine za mobilnost v mestih; 
− sodelovanje pri mednarodnem dialogu in izmenjavi 

informacij; 
− izboljšanje tovornega prometa v mestih; 
− študija uporabnosti inteligentnih prometnih sistemov za 

mobilnost v mestih. 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Komisija Evropskih skupnosti 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Sporočilo komisije - Akcijski načrt za logistiko tovornega 
prometa 

Izdal/sprejel Komisija Evropskih skupnosti 

Objava 2007 

Ključne besede: akcijski načrt, logistika tovornega prometa, trajnostni prevoz, zeleni 
prometni koridorji 

Področje – steber: 

3 upravljanje zalog in distribucija: dostava izven trajanja prometnih 
konic, dostava do končnega potrošnika 

4 tehnologija in oprema: čista vozila, informacijsko-komunikacijske 
tehnologije, inteligentni prometni sistemi 

Trajanje: od leta 2007 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:tr0053&from=EN 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Logistika tovornega prometa je gonilna sila konkurenčnosti 
Evropske unije (EU). Zajema načrtovanje, organizacijo, upravljanje, 
nadzorovanje in izvajanje tovornih prevozov. Ocenjeno je, da 
logistična industrija prispeva skoraj 14 % v BDP EU. V zadnjih letih 
je močno narasla, zlasti na področju trgovanja z zabojniki. To je 
privedlo do preobremenjenosti določenih pristanišč in območij okoli 
njih. 
Ta akcijski načrt za logistiko tovornega prometa je ena od številnih 
političnih pobud, s katerimi je za izboljšanje učinkovitosti in trajnosti 
tovornega prevoza v Evropi pričela Evropska komisija. Predstavlja 
število kratkoročnih in srednjeročnih ukrepov, ki bodo Evropi 
pomagali pri sedanjih in prihodnjih izzivih ter zagotovili konkurenčni 
in trajnostni prometni sistem za prevoz tovora v Evropi. Zunanjo 
razsežnost vseh teh ukrepov bo treba proučiti z vidika učinkovitega 
vključevanja tretjih držav in zlasti sosednjih držav v logistično 
verigo. 
Predlagana vsebina akcijskega načrta temelji na obsežnih 
posvetovanjih z zainteresiranimi stranmi. 

Glavni cilji: 

Namen je pomagati logistični industriji tovornega prometa doseči 
dolgoročno učinkovitost in rast z obravnavanjem vprašanj, kot so 
zastoji, onesnaževanje in hrup, emisije CO2 in odvisnost od fosilnih 
goriv, kar bi lahko, če bi ostalo nenadzorovano, ogrožalo njeno 
učinkovitost. Te ukrepe mora spremljati delo z dolgoročnim vidikom, 
ki ga bodo skupno izvajale vse države članice, da se vzpostavi 
skupni temelj za naložbe v prihodnje sisteme prevoza tovora.  
Evropska komisija bo poročala o napredku izvajanja akcijskega 
načrta leta 2010. To poročilo bo zagotovilo tudi možnost, da se 
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določijo nujni nadaljnji ukrepi na zgoraj navedenih področjih in da 
se pripravi politika EU na področju logistike prevoza tovora, ki bo v 
skladu z gospodarskim stanjem in tehnološkimi razvojnimi dosežki. 

Ukrepi / priporočila: 

Vsebuje predlog kratkoročnih in srednjeročnih ukrepov za 
izboljšanje učinkovitosti in trajnosti tovornega transporta v EU. 
Ukepi so opredeljeni po naslednjih področjih: 
– E-tovorni promet in Inteligentni transportni sistemi (ITS) 
– Trajnostna kakovost in učinkovitost 
– Poenostavitev verig prometa 
– Dimenzije vozil in standardi natovarjanja 
– Zeleni prometni koridorji za tovor 
– Logistika mestnega tovornega prometa 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Komisija Evropskih skupnosti 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Paket za urbano mobilnost 

Izdal/sprejel Komisija Evropskih skupnosti 

Objava 2013 

Ključne besede: urbana mobilnost, trajnostna mobilnost, dobre prakse 

Področje – steber: 

3 upravljanje zalog in distribucija: dostava izven trajanja prometnih 
konic, dostava do končnega potrošnika 

4 tehnologija in oprema: čista vozila, informacijsko-komunikacijske 
tehnologije, inteligentni prometni sistemi 

Trajanje: od leta 2013 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban-mobility/urban-
mobility-package_en 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
S paketom za mobilnost v mestih Komisija krepi svoje podporne 
ukrepe na področju mestnega prometa z: 
– izmenjava izkušenj, predstavitev najboljših praks in spodbujanje 
sodelovanja, 
– zagotavljanjem ciljno usmerjene finančne podpore, 
– osredotočanje na raziskave in inovacij na zagotavljanje rešitev za 
izzive mobilnosti v mestih, 
– vključevanje držav članic in okrepitev mednarodnega 
sodelovanja. 
Dopolnjuje jo priloga, ki določa koncept celostnih prometnih 
strategij, (SUMP), pa tudi štiri delovne dokumente služb komisije o: 
mestni logistiki, predpisih o dostopu do mest, uvajanju rešitev 
inteligentnega prometnega sistema na urbanih območjih in varnosti 
v cestnem prometu. 
Med drugim je ugotovljeno, da je področje urbane logistike pri 
načrtovanju mest in prometa močno zanemarjeno – manjka 
obravnave in strategje za urbano logistiko, premalo koordinacije 
akterjev v urbani logistiki in pomanjkanje podatkov in informacij. 

Glavni cilji: 
Osrednji element svežnja za mobilnost v mestih je sporočilo 
"Skupaj k konkurenčni in z viri gospodarni urbani mobilnosti". 

Ukrepi / priporočila: 

Pregled dobrih praks kaže, da je treba posebno pozornost nameniti 
naslednjim področjem: 
1. upravljanje povpraševanja po mestni logistiki 
2. izbira drugih prevoznih sredstev  
2. povečati učinkovitost 
3. izboljšati vozila in pogonska sredstva 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 

Komisija Evropskih skupnosti 
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in izvajanje): 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: 
Bela knjiga – Načrt za enotni evropski prometni prostor – na 
poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu 
sistemu 

Izdal/sprejel Evropska komisija 

Objava 28. 3. 2011 

Ključne besede: prometni sistem, zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, 
raziskovanje, inovacije  

Področje – steber: 

3 upravljanje zalog in distribucija: konsolidacija logistične industrije, 
dostava izven prometnih konic, dostava do končnega potrošnika 

4 tehnologija in oprema: čista vozila, informacijsko-komunikacijske 
tehnologije, pametni prometni sistemi, optimizacija prometnih in 
logističnih sistemov 

Trajanje: od aprila 2011 do leta 2050 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0144&from=EN 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Načrt obravnava razvoj prometnega sektorja s svetovnega vidika, 
njegove prihodnje izzive in pobude za prometno politiko. Vizija 
Evropske komisije o prihodnost prometa je opisana v drugem delu 
dokumenta (povečevanje prometa ob doseganju 60-odstotnega 
zmanjšanja emisij, učinkovito osrednje omrežje za večmodalna 
medkrajevna potovanja in promet, enaki konkurenčni pogoji na 
svetovni ravni za potovanja na dolge razdalje in medcelinski tovor, 
čisti mestni promet in dnevna migracija). Ključni ukrepi za 
doseganje teh ciljev so navedeni v tretjem delu (glej spodaj), 
povzeti in podrobneje opisani pa so v prilogi I. 

Glavni cilji: 

Omogočanje gospodarske rasti, ustvarjanje delovnih mest, razvoj 
trajnostnega in učinkovitega prometa, združenje prometnih 
sistemov vzhodnih in zahodnih delov Evrope, zmanjšanje svetovnih 
emisij CO2, povečanje konkurenčnosti prometa, najmanj 60-
odstotno zmanjšanje toplogrednih plinov, ki nastajajo v prometu, do 
leta 2050. 
Cilja v zvezi z urbano logistiko sta: 

− Do leta 2030 bi moralo 30 % cestnega tovornega prevoza 
nad 300 km preiti na druge načine prevoza, kakor sta 
železniški ali vodni promet, do leta 2050 pa že več kakor 50 
% omenjenega prevoza, kar bi olajšali učinkoviti in okolju 
prijazni koridorji za prevoz tovora. Za doseganje tega cilja je 
treba vzpostaviti tudi ustrezno infrastrukturo. 

− Do leta 2020 vzpostavitev okvira za evropski večmodalni 
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prometni sistem za prometno obveščanje, upravljanje in 
plačevanje. 

Ukrepi / priporočila: 

− uvedba enotnega evropskega prometnega prostora, 
− spodbujati raziskovanje, inovacije in njihovo uporabo v 

prometu, 
− spodbujanje inovativnih vzorcev mobilnosti, 
− okrepiti evropsko omrežje mobilnosti, 
− zagotoviti ustrezne cene v prometnem sistemu in 

preprečevati davčna izkrivljanja, 
− odprtje trgov tretjih držav na področju prometnih storitev. 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Evropska komisija 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: 

ODLOČBA št. 406/2009/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN 
SVETA z dne 23. aprila 2009 o prizadevanju držav članic za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 
izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov 

Izdal/sprejel Uradni list Evropske unije 

Objava 5. 6. 2009 

Ključne besede:  

Področje – steber: vsi stebri 

Trajanje: od 25. 6. 2009 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009D0406&from=EN 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Odločba določa najmanjši prispevek držav članic za doseganje 
zaveze glede zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v Uniji v 
obdobju 2013–2020 za emisije toplogrednih plinov, ki so vključene 
v to odločbo, pravila za določitev teh prispevkov in oceno v zvezi s 
tem. Odločba predpisuje ocenjevanje in izvajanje strožjih zavez 
Unije za zmanjšanje emisij, ki presegajo 20 %, ki se uporabljajo od 
potrditve mednarodnega sporazuma o podnebnih spremembah za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. 

Glavni cilji: 

Cilj odločbe je, da se do leta 2020 emisije toplogredih plinov iz 
virov, ki niso del EU-sistema za trgovanje z emisijami, ne povečajo 
za določen odstotek v primerjavi z emisijami v letu 2005. Odstotek 
se med državami članicami razlikuje. Slovenija svojih emisij 
toplogrednih plinov iz virov, ki niso del EU-sistema za trgovanje z 
emisijami, do leta 2020 ni smela povečati za več kakor 4 % v 
primerjavi z emisijami v letu 2005. 

Ukrepi: - 
Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje):  
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Lizbonska pogodba 

Izdal/sprejel 13. 12. 2007; vse takratne članice EU 

Objava/začetek 
veljavnosti 1. 12. 2009 

Ključne besede: Lizbonska pogodba 

Področje – steber: vsi stebri 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sl/sheet/5/lizbonska-
pogodba 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Lizbonska pogodba (prvotno znana kot reformna pogodba) je 
mednarodni sporazum, ki spreminja in nadgrajuje dve obstoječi 
pogodbi, ki sta ustavnopravni temelj Evropske unije (EU).  
Lizbonsko pogodbo so 13. decembra 2007 podpisale vse takratne 
članice EU. Veljati je začela 1. decembra 2009. Pogodba spreminja 
in nadgrajuje Maastrichtsko pogodbo (1993), v posodobljeni obliki 
poznano kot Pogodba o Evropski uniji (2007) ali PEU, in Rimsko 
pogodbo (1957), v posodobljeni obliki znano kot Pogodba o 
delovanju Evropske unije (2007) ali PDEU.  
 
Vsebina in pomen Lizbonske pogodbe: 
1. Demokratičnejša in preglednejša Evropa – večja vloga 
Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov, več možnosti 
za izražanje mnenja državljanov in boljši pregled nad pristojnostmi 
na evropski in nacionalni ravni. 
2. Učinkovitejša Evropa – poenostavljene metode dela in pravila 
glasovanja, racionalizirane in sodobne institucije za Evropsko unijo 
s 27 članicami in boljša usposobljenost za ukrepanje na 
prednostnih področjih današnje Unije. 
3. Evropa pravic in vrednot, svobode, solidarnosti in varnosti –
uveljavitev vrednot Evropske unije, vključitev Listine temeljnih 
pravic v evropsko primarno zakonodajo, novi mehanizmi 
solidarnosti in več varnosti za evropske državljane. 
4. Vloga Evrope na svetovnem prizorišču – združitev 
zunanjepolitičnih orodij Evropske unije pri oblikovanju in odločanju 
o novih politikah. Lizbonska pogodba omogoča enotni nastop 
Evropske unije pri odnosih s partnerji po svetu. Evropsko 
ekonomsko, humanitarno, politično in diplomatsko moč in vpliv 
izkorišča za uveljavitev evropskih interesov in vrednot v svetu, pri 
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tem pa pri zunanjih odnosih spoštuje posamezne interese držav 
članic. 

Glavni cilji: - 

Ukrepi: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

- 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: 

DIREKTIVA 2009/33/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN 
SVETA z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju čistih in 
energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz (besedilo velja za 
EGP) 

Izdal/sprejel Evropski parlament, Svet Evropske unije 

Objava 23. 4. 2009, EUR_Lex 

Ključne besede: 

Direktiva 2009/33/EC, čisti cestni transport, energetsko učinkovita 
cestna prevozna vozila, poraba energije, okoljske politike, 
onesnaževanje ozračja, neonasnažujoča vozila, onesnaževanje 
motornih vozil, cestni prevoz, zmanjšanje števila motornih vozil, 
zmanjšanje onesnažujočih plinskih emisij 

Področje – steber: vsi stebri 

Trajanje: od leta 2009 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&from=EN 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Gre za spodbujanje razvoja trga čistih in energetsko učinkovitih 
vozil. Od javnih organov in nekaterih drugih izvajalcev javnega 
prevoza direktiva zahteva, da v času njihove življenjske dobe 
upoštevajo vpliv teh vozil na porabo energije, emisije CO2, in 
druge emisije, ki onesnažujejo okolje. 
 
Javna naročila so lahko močan tržni dejavnik za uvajanje novih 
tehnologij. Direktiva se nanaša na vse nakupe vozil za cestni 
prevoz, ki jih zajemajo direktive o javnih naročilih in uredba o javnih 
storitvah. Direktiva zahteva, da se pri odločitvah o nakupu 
upoštevajo energetski in okoljski vplivi, povezani z delovanjem vozil 
v njihovi celotni življenjski dobi 
 
Za izpolnitev zahtev sta na voljo dve možnosti: določitev tehničnih 
specifikacij za energetsko in okoljsko učinkovitost ali vključitev 
energetskih in okoljskih vplivov kot merila za dodelitev v postopku 
nakupa.  
 
Pričakuje se, da bo ta direktiva dolgoročno povzročila širšo uporabo 
čistih in energetsko učinkovitih vozil. Povečana prodaja bo 
pripomogla k zmanjšanju stroškov z ekonomskega vidika, kar bo 
postopno izboljšalo energetsko in okoljsko učinkovitost. 

Glavni cilji: 
Cilj direktive o spodbujanju čistega in energetsko učinkovitega 
cestnega prometa je široko uvajanje okolju prijaznih vozil. 

Ukrepi: − nakup čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz, 
− metodologija za izračun operativnih stroškov v življenjski 
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dobi, 
− prilagoditve tehničnemu napredku, 
− izmenjava najboljših praks. 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

- 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: 

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o 
uporabi Direktive 2009/33/ES o spodbujanju čistih in 
energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz 

Izdal/sprejel Evropski parlament, Svet Evropske unije 

Objava 2013 

Ključne besede: 
Direktiva 2009/33/EC, poročilo, primeri, čista vozila, čista in 
energetsko učinkovita vozila, energija, podnebje, okoljske politike, 
poraba energije, emisije CO2, trajnost 

Področje – steber: Vsi stebri 

Trajanje: 2013 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0214&from=SL 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Gre za poročilo o uporabi Direktive 2009/33/ES z dne 23. aprila 
2009 o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozilih za cestni 
prevoz („direktiva o čistih vozilih“) ter o podpornih ukrepih, ki so jih v 
skladu z zahtevami 10. člena navedene direktive sprejele države 
članice. 
 
Zapozneli prenos direktive o čistih vozilih v večini držav članic 
omejuje dosedanje izkušnje s to direktivo in je zato povzročil težave 
pri ocenjevanju njenih učinkov v okviru tega poročila o spremljanju. 
To stanje se je dodatno poslabšalo, ker države članice niso 
zavezane k poročanju. Zdi se, da so potrebne dodatne smernice za 
uporabo različnih možnosti iz direktive, da bi se pri naročanju vozil 
upoštevale poraba energije, emisije CO2 in onesnaževal. Treba je 
podpreti tudi monetizacijo, ki je še vedno nov pristop. Te smernice 
bi morale zagotoviti države članice in posebno pozornost nameniti 
ustrezni nacionalni zakonodaji. Upoštevati bi bilo treba tudi 
namensko usposabljanje osebja, ki je odgovorno za izvajanje 
ustrezne nacionalne zakonodaje. 

Glavni cilji: 
poročanje o izvajanju direktive 

Ukrepi: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) - 
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(izvajanje): 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Promet v Evropski uniji: trenutni trendi in vprašanja  

Izdal/sprejel Evropska komisija 

Objava Marec 2019 

Ključne besede: Prevoz, Evropska unija, trendi, mobilnost, države, politike, izzivi, 
pregled, nizko emisijska mobilnost, infrastrukturne pomanjkljivosti 

Področje – steber: vsi stebri 

Trajanje: 2019 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2019-transport-in-
the-eu-current-trends-and-issues.pdf 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Promet je temeljni sektor za gospodarstvo. Prevozne storitve 
zajemajo kompleksno mrežo približno 1,2 milijona zasebnih in 
javnih podjetij v EU, ki zaposlujejo približno 11 milijonov ljudi. 
Prevoz zagotavlja tudi mobilnost za Evropejce, s čimer znatno 
prispevajo k prostemu pretoku oseb na notranjem trgu. 
Učinkovite prometne storitve in infrastruktura so ključnega pomena 
za izkoriščanje gospodarskih prednosti vseh regij Evropske unije za 
podporo notranjega trga in rast ter omogočanje gospodarske in 
socialne povezanosti. Vplivajo tudi na trgovinsko konkurenčnost kot 
razpoložljivost, cena in kakovost prevoza storitve močno vplivajo na 
proizvodnjo procesov in izbiro trgovinskih partnerjev. S tako 
osrednjo vlogo je prevoz tudi povezan z različnimi političnimi 
področji, kakor so okoljske in socialne politike. 

Glavni cilji: 

Glavni izzivi za prometni sektor: dobro delujoč enotni evropski 
prometni prostor, ki povezuje Evropo na sodoben, večmodalni in 
varen način. Z družbenega vidika: cenovna dostopnost, zanesljivost 
in dostopnost prevoza so ključnega pomena in prispevajo k 
trajnostni rasti v EU. V zadnjem času je Komisija sprejela več 
pobud za nadaljnje spodbujanje razvoja enotnega evropskega 
prometnega prostora. Napredek v ta namen je bil dosežen na 
primer s/z: 

− 4. železniškim paketom; 
− pobudami za modri pas za pomorski promet; 
− predlaganim enotnim evropskim nebom II; 
− letalsko strategijo EU; 
− programom NAIADES za celinske vodne poti. 

 
Komisija želi odpraviti pomanjkljivosti zlasti pri tržnem povezovanju 
cestnega prometa s sklopom pobud za družbeno pravični prehod v 
čisto, konkurenčno in povezano mobilnost. 
Premik k mobilnosti z nizkimi emisijami je bil že cilj iz bele knjige o 
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prometu leta 2011, ki so ga podprle različne pobude. Evropska 
strategija za mobilnost nizkih emisij poudarja področja, na katera so 
osredotočene pobude Komisije: 

− digitalne mobilne rešitve; 
− poštene in učinkovite cene v prometu (ki bi morale bolje 

odražati škodljive zunanje učinke prevoza); 
− spodbujanje večmodalnosti; 
− okvir za alternativno energijo; 
− uvedba infrastrukture za alternativna goriva; 
− interoperabilnost in standardizacija za električno mobilnost; 
− izboljšave pri testiranju vozil; 
− strategija raziskav in naložb po letu 2020 za vsa prevozna 

sredstva v cestnem prometu. 

Ukrepi: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Čisti promet, urbani promet – Študije 

Izdal/sprejel Evropska komisija 

Objava - 

Ključne besede: Čisti prevoz, urbani prevoz, študije urbanih prevozov,Evropska 
komisija, trajnost 

Področje – steber: vsi stebri 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/studies_da 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Gre za objavo študij s področja Prevoza s podtemami:  

− čisti prevoz,  
− mestni promet, 
− kolesarjenje 
− čisti pogon za promet, 
− čista in energetsko učinkovita vozila, 
− evropska pobuda za uvajanje čistega avtobusa, 
− mestna mobilnost, 
− programi in projekti, 
− študije. 

Glavni cilji: 
objava študij, potrebnih/pomembnih za razvoj področja in vključitev 
v različne evropske dokumente 

Ukrepi:  

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje):  
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Trajnostna Evropa do leta 2030 

Izdal/sprejel Evropska komisija 

Objava 30. januar 2019 

Ključne besede: Evropa, trajnostni razvoj, izzivi, svetovni standardi, scenariji, 
Združeni narodi, cilji trajnostnega razvoja 

Področje – steber: vsi stebri 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-
towards-sustainable-europe-2030_en 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Trajnostni razvoj je razvoj, ki zadovolji potrebe sedanjih generacij, 
ne da bi pri tem ogrožal sposobnost prihodnjih generacij. Gre za 
koncept, ki je globoko zakoreninjen v evropskih politikah. V dobrih 
40 letih je Evropa postavila nekatere najvišje svetovne okoljske 
standarde in zahtevne podnebne politike ter se zavzemala za 
izvajanje Pariškega sporazuma. 
Komisija začenja razpravo o prihodnosti in trajnostnem razvoju, ki 
je del širšega razmišljanja. 
 
EU ima vse, kar potrebuje za izboljšanje svoje konkurenčnosti, 
vlaganje v trajnostno rast in spodbujanje vlad, institucij in 
državljanov. Z razmišljanjem o ciljih trajnostnega razvoja OZN kot 
vodilu prikazuje ključne dejavnike za prehod k trajnosti. V njem so 
opisani trije scenariji, kako najbolje doseči cilje trajnostnega 
razvoja.  
 

  
Vsebina dokumenta: 

− Trajnostni razvoj za boljše preživetje ljudi: konkurenčne 
prednosti Evrope 
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− EU in svetovni izzivi za reševanje 10 
− Premik k trajnostni Evropi do leta 2030 
− Temelji politike za trajnostno prihodnost 
− Od linearnega do krožnega gospodarstva 
− Trajnost od kmetije do vilice 
− Energija, zgradbe in mobilnost, odporni na prihodnost 
− Zagotavljanje družbeno pravičnega prehoda 
− Vodoravni dejavniki za prehod na trajnostni razvoj 
− Izobraževanje, znanost, tehnologija, raziskave, inovacije in 

digitalizacija 
− Finance, cene, obdavčitev in konkurenca 
− Odgovorno poslovno ravnanje, družbena odgovornost 

podjetij in novi poslovni modeli 
− Odprta trgovina, ki temelji na pravilih 
− Upravljanje in zagotavljanje skladnosti politike na vseh 

ravneh 
− EU kot svetovni dejavnik trajnostnega razvoja 
− Scenariji za prihodnost 

Glavni cilji: 

Splošna strategija razvojnih ciljev EU za usmerjanje vseh ukrepov 
EU in držav članic. 
Večji poudarek na zunanjih ukrepih in hkrati utrjevanje zdajšnjih 
ciljev glede trajnosti na ravni EU. 
 
EU je med svetovnimi voditelji, vendar bi bilo treba storiti več za 
spodbujanje obnovljive energije, energetsko učinkovitih zgradb in 
nevtralnega prometa. Na primer, zgradbe porabijo približno 40 % 
energije, promet pa povzroči 27 % emisij toplogrednih plinov v 
Evropi. 
 
Čista energija je priložnost za delovna mesta in rast: 900.000 
delovnih mest na področju obnovljivih virov energije in tehnologije 
je mogoče ustvariti do leta 2030. 
 
Proizvodnja hrane še naprej obremenjuje okolje, medtem ko 20 % 
hrane konča med odpadki. Kmetijstvo EU je resnično napredovalo 
na področju podnebja in okolja, saj je od leta 1990 zmanjšalo 
emisije toplogrednih plinov za 20 %, ravni nitratov v rekah pa za 
17,7%. Toda v celotni prehranski verigi je treba storiti še več. 

Ukrepi: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Evropska komisija 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Tehnološke infrastrukture – delovni dokument 

Izdal/sprejel Evropska komisija - raziskave in inovacije 

Objava Maj 2019 

Ključne besede: 
Nove tehnologije, inovativne tehnologije, rešitve na področju 
varnosti cestnega prometa, 3D tiskanje z več materiali, orodja, 
oprema , sposobnosti, podporne storitve, EU regulacije 

Področje – steber: 

4 tehnologija in oprema: čista vozila, informacijsko-komunikacijske 
tehnologije, inteligentni prometni sistemi, avtomatizirani sistemi, 
optimizacija prometnih in logističnih sistemov, vključevanje novih 
tehnologij 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://ec.europa.eu/info/publications/technology-infrastructures_en 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0df85f8b-
7b72-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-en 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Preden lahko izdelki uspešno vstopijo na trg, je treba preizkusiti in 
nadgraditi nove in inovativne tehnologije, kakor so varnostne 
rešitve v cestnem prometu ali večmaterialni 3D-tisk. Tehnološka 
infrastruktura mora biti zmogljiva in opremljena, imeti mora 
podporne storitve za industrijske akterje pri trženju novih izdelkov, 
procesov in storitev v popolni skladnosti s predpisi EU. 
Te tehnološke infrastrukture zahtevajo velika vlaganja za postavitev 
in posodobitve, da so v koraku z najsodobnejšo tehnologijo. Analiza 
kaže na velike regionalne razlike glede finančne podpore, 
razdrobljenosti, tveganja podvajanja in težav nadnacionalne 
dostopnosti. 
Ta publikacija kaže, da ima lahko EU skupaj z državami članicami 
zahtevnejšo skupno vizijo za podporo širjenja industrije in 
razširjanja tehnologije na ravni EU.  

Glavni cilji: 

Štirje ključni cilji, s katerimi se je treba spoprijeti, da bi ustvarili 
pokrajino tehnološke infrastrukture, ki bo evropski industriji v pomoč 
pri uspehu na svetovnih trgih:  

− določanje prednosti,  
− prepoznavnost,  
− dostopnost in  
− mreženje. 

Ukrepi: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 

- 
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in izvajanje): 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Študija urbane logistike - "Celostni pogled"  (6 delov) 

Izdal/sprejel Evropska komisija, Generalni direktorat za mobilnost in promet 

Objava 2018 

Ključne besede: 

Urbana logistika, najboljše prakse, lokalna samouprava, regionalna 
samouprava, informacijske tehnologije, komunikacijske tehnologije, 
logistične aktivnosti, urbane tovorno logistične politike, logistične 
sheme, e-poslovanje, okolju prijazna tovorna vozila, distribucija 
urbanega blaga   

Področje – steber: 
4 tehnologija in oprema: čista vozila, informacijsko-komunikacijske 
tehnologije, inteligentni prometni sistemi, optimizacija prometnih in 
logističnih sistemov 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/studies_en 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Študija Evropske komisije, Generalnega direktorata za mobilnost in 
promet, katere cilj je pripraviti smernice, ki vključujejo najboljše 
prakse o šestih različnih vidikih mestne logistike. Ciljna skupina so 
lokalne in regionalne uprave. Vsaka tema vključuje nezavezujoči 
vodniški dokument in tehnično poročilo (podrobneje). Končno 
poročilo "Integriran vidik" povezuje nezavezujoče smernice in 
vključuje vsa priporočila (skupaj 13 prispevkov). 
 
Končno poročilo zajema: 

− uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij; 
− obravnavo logističnih dejavnosti v sistemih ureditve dostopa 

do mestnih vozil; 
− angažiranje interesnih skupin pri izvajanju politike mestne 

tovorne logistike; 
− logistične sheme za e-poslovanje; 
− uporabo okolju prijaznih vozil; 
− kazalnike in metode zbiranja podatkov o razdeljevanju 

mestnega tovora. 

Glavni cilji: 
smernice za mestno logistiko 

Ukrepi: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 
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Finančni viri (če so) 
(izvajanje): Evropska komisija 
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9.3 EVROPSKI PROJEKTI 
 

Podatki o dokumentu 

Naslov: 
CIVITAS ECCENTRIC – inovativne rešitve za trajnostno 
mobilnost ljudi v suburbani mestnih predelih ter brezemisijski 
tovorni promet v urbanih središčih 

Izdal/sprejel 
Ta publikacija je nastala kot del programa CIVITAS ECCENTRIC, 
usklajevalnega in podpornega ukrepa, ki se financira iz programa 
ES Obzorje 2020. 

Objava 

CIVITAS ECCENTRIC je projekt v okviru pobude CIVITAS, ki jo 
Evropska komisija financira od leta 2002 in vključuje več kakor 800 
ukrepov in 80 t.i. »živih laboratorijev« (Living Lab) mest po vsej 
Evropi. 

Ključne besede: 
EU projekt, povezano in vključujoče urbano planiranje, trajnostna 
mobilnost, kvaliteta življenja, logistika urbane logistike, brezogljična 
logistika, urbane mobilnostne politike 

Področje – steber: vsi stebri 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://civitas.eu/eccentric 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
CIVITAS ECCENTRIC se osredotoča na trajnostno mobilnost v 
primestnih okrožjih in na inovativno logistiko mestnega tovora, dve 
pomembni področji, ki jima je bilo prej namenjene manj pozornosti 
v politikah mestne mobilnosti. V petih živih laboratorijih želi projekt 
pokazati možnosti in ponovljivost celostnih in vključujočih pristopov 
urbanističnega načrtovanja, inovativnih politik in nastajajočih 
tehnologij. Čista vozila in goriva se preskušajo, oblikovani so novi 
predpisi in storitve ter konsolidacijske rešitve, razvite v tesnem 
partnerstvu z zasebnim sektorjem. 
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Primeri dobre prakse:  
Madrid: prototip za tovorno vozilo z nizkimi emisijami 
Madrid: preizkusna vozila, spodbude za politike in kampanje za 
prevzem električnih vozil 
Stockholm: ponudba testnih e-koles in tovornih koles 
Stockholm: politika preusmerjanja kolesarjev med gradbenimi deli 
Ruse: mobilna aplikacija in spletni portal za javni prevoz 
Turku: elektrifikacija občinskega voznega parka in spodbujanje 
električne mobilnosti 
München: »živi laboratorij« (Living Lab) 

Glavni cilji: 

− Ustanovitev in neposredna vključitev skupine 20 mest 
opazovalcev iz Evrope, Kitajske, Indije in Latinske Amerike, 
ki bodo sodelovale v dejavnostih. 

− Dokazati in preizkusiti inovativno trajnostno mobilnost na 
obrobnih osrednjih območjih, ki združujejo nove politike, 
tehnologije in mehke ukrepe. 

− Dokazati in preizkusiti inovativni mestni tovorni promet v 
mestnih središčih na podlagi tesnega sodelovanja z 
raziskovalnim in zasebnim sektorjem. 

− Prispevati k bazi znanja in krepitvi zmogljivosti za učinkovite 
rešitve mobilnosti s ciljem ponovitve rešitev v drugih mestih. 

− Povečati učinek ECCENTRIC s komunikacijo, 
povezovanjem v mrežo in spodbujanjem uspešnih 
komercialnih konceptov. 

Ukrepi: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

- 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: HORIZON 2020 

Izdal/sprejel Evropska unija 

Objava 2019 

Ključne besede: Horizon 2020, Raziskovalni in inovacijski program EU, preboji, 
odkritja, prvi na svetu, odlične ideje  

Področje – steber: vsa področja 

Trajanje: 2014–2020 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-
2020 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: Horizon 2020 je največji program EU za raziskave in inovacije 
doslej s skoraj 80 milijardami sredstev na voljo v sedmih letih 
(2014–2020), ki bo p Poleg zasebnih naložb  pritegnil ta denar. 
Obljublja več prebojev, odkritij in svetovnih prvenstev, tako da iz 
laboratorija na trg prenese odlične ideje. Horizon 2020 je finančni 
instrument za izvajanje inovacij v Uniji, vodilna pobuda Evropa 
2020, katere cilj je zagotoviti evropsko globalno konkurenčnost. 
 
Horizon 2020 kot sredstvo za spodbujanje gospodarske rasti in 
ustvarjanje delovnih mest ima politično podporo evropskih 
voditeljev in poslancev v Evropskem parlamentu. Strinjali so se, da 
so raziskave naložba v prihodnost, zato so ga postavili v središče 
načrta EU za pametno, trajnostno in vključujočo rast in delovna 
mesta. 
 
Horizon 2020 je s povezovanjem raziskav in inovacij v pomoč 
razvoju odlične znanosti, vodenju v industriji in reševanju družbenih 
izzivov. Cilj je zagotoviti, da Evropa ustvarja znanost svetovnega 
razreda, odstrani ovire za inovacije ter olajša sodelovanje javnega 
in zasebnega sektorja pri razvoju inovacij. 
 
Horizon 2020 je odprt za vse in ima preprosto strukturo, ki 
zmanjšuje birokracijo in čas, da se lahko udeleženci osredotočijo 
na tisto, kar je resnično pomembno. Ta pristop zagotavlja, da novi 
projekti hitro nastanejo in hitreje dosežejo rezultate. 
 
Okvirni program EU za raziskave in inovacije bo dopolnjen z 
nadaljnjimi ukrepi za dokončanje in nadaljnji razvoj evropskega 
raziskovalnega prostora. Ti ukrepi bodo namenjeni odpravi ovir za 
ustvarjanje resničnega enotnega trga za znanje, raziskave in 
inovacije. 
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Glavni cilji: 

Horizon 2020 je s povezovanjem raziskav in inovacij v pomoč 
razvoju odlične znanosti, vodenju v industriji in reševanju družbenih 
izzivov. Cilj je zagotoviti, da Evropa ustvarja znanost svetovnega 
razreda, odstrani ovire za inovacije in olajša sodelovanje javnega in 
zasebnega sektorja pri razvoju inovacij. 

Ukrepi: - 
Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: PROSFET – Spodbujanje trajnostnega tovornega prometa v 
urbanih območjih: politike in pristopi k sprejemanju odločitev 

Izdal/sprejel H2020-MSCA-RISE-2016 

Objava - 

Ključne besede: Urbani prevoz tovora, urbana logistika, sistemi za podporo 
odločitev, trajnost, mobilnost in prevozi, vključevanje deležnikov  

Področje – steber: vsi stebri 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): http://www.prosfet.eu/PROSFET/ 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Cilj PROSFET je prepoznati potrebe lokalnih oblasti za načrtovanje 
logističnih dejavnosti mest in razumeti potrebne pogoje za vključitev 
zainteresiranih strani v postopek. Projekt bo tudi spodbujal prenos 
znanja, metod in modelov s konceptualnim razvojem novega orodja 
za podporo odločanju (zahvaljujoč vključenim programskim hišam). 
Projektni konzorcij, vključno z različnimi akademskimi, javnimi 
oblastmi in komercialnimi partnerji v več evropskih državah, bo 
spodbujal izpostavljenost, prihodnjo zaposljivost vključenih 
raziskovalcev in razširjanje; projekt bo omogočil edinstveno 
priložnost za uresničitev možnosti vpletenih posameznikov ter 
zagotavljanje novih znanj in kariernih možnosti. 

Glavni cilji: 

V okviru vse večjega števila mestnega prebivalstva lahko napredek 
pri delovanju mestne logistike in izboljšano načrtovanje lokalnih 
oblasti, zlasti na področju mestnega tovornega prometa, ublažijo 
povezane škodljive okoljske in gospodarske vplive v mestih. V 
takšne procese upravljanja mestne logistike je vključenih več vrst 
deležnikov. Med njimi so tovorni prevozniki in vkrcevalci, 
zainteresirani za zmanjšanje stroškov logistike tovora, da bi 
povečali svoj dobiček, hkrati pa ohranili konkurenčno raven storitev 
za svoje stranke. Mestni upravitelji in prebivalci so usmerjeni v 
zmanjšanje prometnih zastojev, socialnih stroškov in okoljskih 
težav, čeprav so pogosto neposredni upravičenci do 
visokokakovostnih dostavnih storitev. 
To vodi k številnim različnim in morda nasprotujočim si ciljem, ki so 
vključeni v načrtovanje in odločanje glede mestnega tovornega 
prometa, kar povzroča visoko stopnjo zapletenosti. To je glavna 
spodbuda za razvoj orodij za pomoč odločevalcem pri doseganju 
večje učinkovitosti. 
Kljub vse večjemu akademskemu zanimanju se obseg, v katerem 
lokalne oblasti tovorni promet priznajo in formalno upoštevajo pri 
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načrtovanju prevoza, močno razlikuje od države do države in na 
bolj lokalni ravni med posameznimi mesti. Zato je za politike v zvezi 
z mestnim tovornim prometom in mestno logistiko značilna 
precejšnja razdrobljenost, saj se je mnogim mestnim oblastem 
težko spoprijeti z različnimi stališči številnih zainteresiranih strani. 
Cilj projekta je določiti potrebe lokalnih oblasti pri načrtovanju 
logističnih dejavnosti mest in pogoje za vključitev zainteresiranih 
strani v postopek. 
Končno bo projekt spodbudil prenos znanja, metod in modelov s 
konceptualnim razvojem novega orodja za podporo odločanju 
(zahvaljujoč vključenim programskim hišam). 

Ukrepi: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Konzorcij vključuje štiri akademske ustanove (USFD, CNR, UEX, 
SEERC), dve programski hiši (SOFTECO, SCLOUD), tri lokalne 
oblasti (CBMDC, SS, SCC) – vsi so glavni partnerji. 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

Ta projekt je prejel sredstva iz programa za raziskave in inovacije 
Horizon 2020 Evropske unije v okviru sporazuma o dodelitvi 
sredstev Marie Skłodowska-Curie št. 734909. 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: NOVELOG – Novi kooperativni poslovni modeli in smernice za 
trajnostno mestno logistiko 

Izdal/sprejel Evropska komisija 

Objava - 

Ključne besede: Urbani prevoz tovora, urbana logistika, sistemi za podporo 
odločitev, trajnost, mobilnost in prevozi, mestna logistika 

Področje – steber: vsi stebri 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): www.novelog.eu 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
NOVELOG se osredotoča na omogočanje znanja in razumevanja 
tovornih distribucijskih storitev in potovanj z zagotavljanjem smernic 
za izvajanje učinkovitih in trajnostnih politik in ukrepov. Te smernice 
bodo podprle izbiro najbolj optimalnih in uporabnih rešitev za 
mestni tovorni in storitveni promet ter olajšale sodelovanje z 
zainteresiranimi stranmi ter razvoj, terensko testiranje in prenos 
najboljšega upravljanja in poslovnih modelov.  
Omogočiti znanje in razumevanje mestne tovorne distribucije in 
potovanj, da lahko mesta izvajajo učinkovite in trajnostne politike in 
ukrepe ter olajšajo sodelovanje z zainteresiranimi stranmi za 
trajnostno logistiko mest. 

Glavni cilji: 

Cilji so: 

− Razumeti, oceniti in določiti potrebe in trende v mestnem 
tovornem prometu ter razkriti razloge za neuspeh pri 
izvajanju mestne logistike in opredeliti ključne vplivne 
dejavnike ter razviti prihodnje scenarije trajnostne mestne 
logistike. 

− omogočiti določitev optimalnih politik in ukrepov na podlagi 
mestnih tipologij in ciljev, jih povezali s prilagojenimi 
poslovnimi modeli in jih preizkusili ter potrdili. 

− Razviti modularni povezani ocenjevalni okvir za mestno 
logistiko, ki bo prikazal kompleksnost življenjskega cikla 
sistemov UFT, in ga uporabiti za oceno učinkovitosti politik 
in ukrepov. 

− Vključiti najboljše politike in ukrepe v povezano urbano 
načrtovanje in SUMP na lokalni ravni, da se olajša in 
usmerja sodelovanje več zainteresiranih strani za boljše 
oblikovanje politik. 

− Preizkusiti, izvajati in potrditi vse zgoraj navedeno v izbranih 
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mestih EU ter pokazali uporabnost in trajnost orodij ter 
zagotoviti stalni učinek z ustvarjanjem in oblikovanjem 
strategij in načrta za najboljše mestne logistične rešitve. 

Ukrepi:  

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Partnerji: 
− Grški center za razvoj in tehnologijo, Grški inštitut za promet 

/ Centre for Research and Technology Hellas / Hellenic 
Institute of Transport 

− Newrail, Center za železniške raziskave Univerze v 
Newcastlu  

− Evropska cestno prevozna organizacija za koordinacijo in 
implementacijo telematike – pametni prometni sistemi in 
storitve Evropa / European Road Transport Telematics 
Implementation Coordination Organisation – Intelligent 
Transport Systems & Services Europe  

− POLIS, Promotion of Operational Links with Integrated 
Services, 

− Mednarodno združenje /Association Internationale  
− Inštitut za transport in logisitiko / Institute for Transport and 

Logistics  
− PANTEIA BV  
− Pomorska univeza v Szczecinu  
− Beneška mednarodna Univerza  
− Center za inovacije in transport Tehniške univerze v 

Kataloniji / Center for Innovation in Transport / Technical 
University of Catalonia  

− D’Appolonia SPA  
− BIM Mobilnstno svetovanj in inženiring / BIM Mobility 

consulting and Engineering  
− Univerza v Tesaliji  
− Center za transport in Logistiko Univerze La Sapienza / 

Centre for transport and logistics / Universita degli study di 
Roma La Sapienza 

− IRU Projects ASBL  
− Renault SAS  
− TRAINOSE S.A.  
− Kuehne + Nagel S.A.  
− Regija Emilija Romanja 
− Mesto Gradec  
− Atenska razvojna agencija / Development Agency of the 

Municipality of Athens  
− Mesto København  
− Mestno Barcelona  
− Rimska mobilnostna agencija / Mobility Agency of Rome  
− Mesto  Pisa  
− Londonski okrožji Barking in Dagenham  
− Mesto Götenborg  
− Mesto Mechelen  
− Mestno Torino 

 
*** Primeri dobrih praks: 
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Regija Emiljia Romanja v Italiji, mesta Götenborg na Švedskem, 
Benetke v Italiji, København na Danskem, Pisa v Italjij ter London v 
Veliki Britraniji 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

Evropska komisija, Horizon 2020 Program za raziskave in inovacije 
v grant v projektu št. 636626 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: U-TURN – Novi model za urbani prevoz hrane 

Izdal/sprejel -  

Objava - 

Ključne besede: 
prevoz urbane hrane, urbana logistika, rast prebivalstva, zastoji, 
okoljska škoda, dostava na dom, preko interneta nabavljena živila, 
distribucija tovora, urbana območja, prevoz hrane  

Področje – steber: vsi stebri 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): http://www.u-turn-project.eu/ 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: U-TURN bo raziskal in opredelil nove modele mestnega prevoza 
hrane, da bi prinesel okoljske in družbene koristi. Projekt je z 
devetimi evropskimi partnerji osredotočen na raziskave in rešitve 
mestne logistike v Atenah, Milanu in Londonu. 
 
U-Turn je zasnovan tako, da prispeva k razumevanju distribucije 
tovora v mestnih območjih in pri tem upošteva posebne zahteve 
prevoza hrane. Iz novega osredotočenega orodja bo razvil in 
predlagal inovativne poslovne modele za doseganje učinkovitejših 
okoljskih in ekonomskih operacij. 
 
U-TURN bo pokazal družbene in gospodarske možnosti s 
količinskim vrednotenjem in analiziral ovire za njegovo 
sprejemanje. Rezultati bodo vključevali „pametno“ orodje za 
ujemanje prometa, ki bo delovalo na platformi za sodelovanje, 
simulacijsko orodje in model ekonomske ocene za primerjavo 
osnovnega primera z napovednimi učinki. 
 

 

Glavni cilji: 

U-TURN bo:  

− analiziral obstoječe prometne tokove prehrambenih izdelkov 
v urbanih območjih in zbiral podatke vzorčnih mest; 

− opredelil priložnosti za konsolidacijo prometnih tokov v tem 
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okviru in opredelil prakse sodelovanja in alternativne 
strategije; 

− meril vpliv opredeljenih praks in strategij s primerjalno 
analizo; 

− vključil tržne zainteresirane strani v skupno razpravo s 
ciljnimi skupinami, poglobljenimi intervjuji, anketami in 
delavnicami; 

− oblikoval in izvedel simulacijsko orodje; 
− oblikoval in izvedel platformo za sodelovanje; 
− izvajal poskuse, ki v praksi uporabljajo vzorčne predloge za 

sodelovanje; 
− predlagal sklop smernic (časovni načrt) za podporo 

organizacijam.  

 

Ukrepi:  

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Projekt U-TURN sestavljajo naslednji konzorciji: 
– INTRASOFT International SA (INTRA and INTRA-LU), 
– The ELTRUN Center za raziskovanje E-poslovanja Univerze v 
Atenah / E-Business Research Center of the Athens University  
– Cranfieldksa šola za upravljanje na Univerzi v Cranfieldu / 
Cranfield School of Management of Cranfield University 
(CRANFIELD)   
– Tehnična univerza Dortmund (TUDO)   
– SimPlan AG (SIMPLAN)   
– Barilla G. e R. Fratelli (BARILLA)   
– TRT Prevoz in ozemlje (TRT)   
– LCP Consulting (LCP)   
– OPTILOG  

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): Horizon 2020 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: CITYLAB – Mestna logistika v Živih laboratorijih 

Izdal/sprejel - 

Objava - 

Ključne besede: 

Blago, odpadki, servisne poti, urbana območja, negativni promet, 
okoljski vplivi, trajnostne rešitve, brezemisijska mestna logistika, 
dostava zadnje milje, povratne vožnje, recikliranje, logistični objekti, 
skladišča 

Področje – steber: vsi stebri 

Trajanje: 

Triletni projekt Citylab se je uradno končal 30. aprila 2018 

Končni dogodek, konferenca o tovornem prometu CIVITAS (23. in 
24. april 2018, Bruselj) 

Povezava (URL; če 
obstaja): http://www.citylab-project.eu/ 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
CITYLAB si prizadeva izboljšati osnovno znanje in razumevanje na 
področjih razdeljevanja tovora in službenih potovanj v mestnih 
območjih, ki jim je bilo doslej namenjeno premalo pozornosti. 
Preizkusil in izvedel bo sedem inovativnih rešitev, ki se zdijo 
obetavne glede vpliva na promet, zunanje vplive in donosnost 
poslovanja ter imajo velike možnosti za prihodnjo rast. CITYLAB bo 
ponudil tudi platformo za podvajanje in sprejem podprtih rešitev. 

Glavni cilji: 

Projekt se osredotoča na štiri področja: 
− močno razdrobljene dobavne ponudbe v mestnih središčih, 
− veliki povpraševalci po tovoru in javne uprave, 
− mestni odpadki, povratki in recikliranje, 
− logistični objekti in skladišča. 
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Ukrepi: 

Vsako od sedmih mest Citylab je med projektom izvedlo en ukrep 
ali več tovornih ukrepov. 

O njih so poročali v različnih oblikah. 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Partnerji: 
− Transportno ekonomski inštitut / (Norveška) 
− Občina Oslo / Oslo kommune (Norveška) 
− Steen & Strøm (Norveška) 
− Univerza Tre / Università degli studi Roma Tre (Italija) 
− MeWare SRL (Italija) 
− Mesto Rim / Roma Capitale (Italija) 
− Italijanska pošta / Poste Italiane (Italija) 
− Univerza v Westminstru / University of Westminster (VB) 
− Londonski transport / Transport for London (VB) 
− Gnewt Cargo (VB) 
− TNT UK Ltd (VB) 
− Universza v Götenborgu (Švedska) 
− Svobodna univerza v Bruslju (Belgija) 
− Procter & Gamble Services (Belgija) 
− Bruseljska mobilnost / Brussels Mobility (Belgija) 
− POLIS (Belgium) 
− Nizozemska organizacija za uporabne znanstvene 

raziskave / Nederlandse Organisatie voor Toegepast 
Natuurwetenschappelijk Onderzoek (Nizozemska) 

− Občina Rotterdam (Nizozemska) 
− PostNL (Nizozemska) 

IFSTTAR (Francija) 
− Mesto Paris (Francija) 
− Inštitut za prometne raziskave DLR / DLR Institut für 

Verkehrsforschung (Nemčija) 
− Univerza v Southamptonu (VB) 
− Southamptonski Mestni svet (VB) 
− Meachers Global Logistics (VB)  
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Primeri najboljših praks: 
− Amsterdam: mikro vozlišča v mestnem središču in dostava 

kolesarskih tovorov 
− Bruselj: povečanje obremenitve vozil z uporabo prostih 

zmogljivosti 
− London: rast konsolidacije in uporabe električnih vozil 
− Oslo: skupne logistične dejavnosti za trgovske centre 
− Pariz: logistični hoteli za preprečevanje širjenja logistike 
− Rim: povezovanje neposrednih in povratnih logističnih tokov 
− Southampton: skupna naročila in konsolidacija za velike 

javne ustanove 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): Horizon 2020 

 



 

 
 
 

141 
 

Podatki o dokumentu 

Naslov: SUCCESS Trajnostna urbana konsolidacijska središča 
namenjena gradbeništvu 

Izdal/sprejel - 

Objava - 

Ključne besede: zelene rešitve, gradbeniška dobavna veriga, tovorna logistika 
materialov, urbana območja, negativni učinki  

Področje – steber: vsi stebri 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): http://www.success-urbanlogistics.eu/ 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Raziskovanje trajnostnih in učinkovitih rešitev mestnega cestnega 
tovornega prometa, povezanih z gradbišči. 
 
Evropski projekt SUCCESS – trajnostni mestni konsolidacijski centri 
za gradnjo, ki ga financirata program Obzorje 2020 in del pobude 
CIVITAS, je namenjen raziskovanju, iskanju in preizkušanju zelenih 
in učinkovitih rešitev v zvezi z različnimi vprašanji v gradbeni 
oskrbovalni verigi in materialni logistiki tovornega prometa v 
mestnih območjih. 
 
Širitev evropskih mest in rast mestnega prebivalstva v zadnjih letih 
zahtevata vedno ustreznejše gradnje in infrastrukturo. Vendar pa bi 
lahko pobude za izpolnitev teh potreb ovirali stroški tovornega 
prometa in številni škodljivi vplivi mestne tovorne logistike. V zvezi s 
tem namerava projekt SUCCESS analizirati te težave in poiskati 
rešitve na podlagi raziskovanja vplivov centrov za oskrbo in verigo 
gradbeništva (CCC) na razvoj poslovnih načrtov s poudarkom na 
izvajanju trajnostne mestne dobavne verige. 

Glavni cilji: 

− znižanje stroškov gradbenega materiala 
− zmanjšanje števila voženj in/ali števila kilometrov na vozilo 

za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov 
− povečanje števila „popolnoma napolnjenih“ vozil, 

zanesljivost in prožnost pri dobavi zalog na gradbišča, 
− javni organi: izvajanje novih politik, predpisov in izboljšav pri 

oblikovanju infrastrukture 
− prevozna podjetja: ocena zmanjšanja stroškov prevoza v 

zvezi z izvajanjem CCC 
− gradbena podjetja: natančnejše ocene donosnosti naložb za 

lažji postopek odločanja o naložbah 
− raziskovalne organizacije: natančnejši znanstveni podatki o 

splošni uspešnosti CCC 
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V tem okviru so preizkusili različne rešitve s simulacijami, ki 
temeljijo na podatkih, zbranih na štirih poskusnih gradbiščih v 
Luxembourgu, Parizu, Valenciji in Veroni. 

Ukrepi: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Projektni konzorcij vključuje 11 evropskih partnerjev iz Francije, 
Luksemburga, Italije in Španije. Gre za različne in dopolnjujoče 
vrste institucij, kakor so javne uprave, gradbena podjetja, 
raziskovalni centri in strokovna združenja. Z izmenjavo misij in 
znanja omogočajo projektu SUCCESS, da izpolni svoje cilje. 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

Ta projekt je prejel sredstva iz raziskovalnega in inovacijskega 
programa Evropske unije Horizon 2020 v skladu s sporazumom o 
donaciji št. 633338. 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: FREVUE – Električna tovorna vozila v urbani Evropi – sedmi 
okvirni program EU 

Izdal/sprejel - 

Objava - 

Ključne besede: 
brezogljična mestna logistika, električna vozila, onesnaževanje, 
paket urbane mobilnosti, električna tovorna vozila, rešitve za 
urbano logistiko, zmanjšanje emisij, visoki investicijski stroški 

Področje – steber: vsi stebri 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): https://frevue.eu/ 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
FREVUE je dokazal, kako so lahko inovativne rešitve, ki uporabljajo 
električna tovorna vozila, v pomoč pri mestni logistiki brez emisij. 
Z izpostavljanjem več kakor 80 električnih tovornih vozil (EFV) 
vsakodnevnim strogostim mestnega logističnega okolja je FREVUE 
želel dokazati, da bi električni kombiji in tovornjaki lahko ponudili 
učinkovito alternativo dizelskim vozilom, zlasti v kombinaciji z 
najsodobnejšo aplikacijo mestne logistike – inovativno programsko 
opremo za upravljanje logistike in z dobro zasnovano lokalno 
politiko. 
Na ta način je FREVUE storil pomemben korak k doseganju 
logistike brez CO2 v večjih mestnih središčih do leta 2030 in k 
izboljšanju kakovosti zraka v evropskih mestih. 

Glavni cilji: 

Splošni cilj FREVUE je ustvariti zbirko dokazov iz najboljših 
evropskih praks, ki bi podpirala prihodnjo uporabo EV v zasebnih 
logističnih upravljavcev in upravičila politične ukrepe za 
spodbujanje uporabe EV za urbane dobave. 
 
Cilji so še:  

− najsodobnejše logistične rešitve in IKT, usmerjeni posebej v 
EV, da bi se izognili nekaterim praktičnim težavam, 
povezanim z vozili (omejitve dosega in obremenitve ter dolgi 
časi polnjenja), 

− inovativne rešitve polnjenja. Hitro polnjenje in časovno 
zamaknjeno polnjenje za zmanjšanje vpliva na mrežo, 

− mehanizmi za izboljšanje poslovnega modela za izvajalce, 
− mesta so s poglobljeno analizo pripravila predloge za 

uvedbo širšega obsega (vključno z nacionalnim in EU-
finančnim instrumentom). 
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Ukrepi: 

− združevanje javno-zasebnega partnerstva med občinami in 
sektorjem tovora in logistike,  

− zagotavljanje vsakodnevnih zanesljivosti in primernosti 
električnih tovornih vozil v številnih mestnih postavitvah, 
podnebnih razmerah, logističnih verigah, organizacijah in 
modelih, ob načinih polnjenja in električnih omrežjih ter 
različnih političnih in pravnih ureditvah, 

− širjenje in izmenjava primerov najboljše prakse projekta, 
pridobljenih izkušenj in ključnih priporočil, 

− oblikovanje in izvajanje zanesljivega in strukturiranega 
okvira za ocenjevanje. 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

Ta projekt je prejel sredstva iz Sedmega okvirnega programa 
Evropske unije za raziskave in tehnološki razvoj v skladu s 
sporazumom o dodelitvi sredstev št. 321622. 
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Podatki o dokumentu  

Naslov: GALENA – rešitve za urbani tovorni promet, ki temeljijo na 
sistemu »Galileo« 

Izdal/sprejel - 

Objava - 

Ključne besede: GALENA, urbana logistika, sistem Galileo, geolociranje, pametni 
telefoni Android, integrirani informacijski sistemi 

Področje – steber: 

4 tehnologija in oprema: čista vozila, Informacijsko-komunikacijske 
tehnologije, pametni prometni sistemi, avtomatizirani sistemi, 
optimizacija prometnih in logističnih sistemov, vključevanje novih 
tehnologij 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): https://cordis.europa.eu/project/rcn/193825/brief/en 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
GALENA je skušala ustvariti nov standard za mestni tovorni promet 
z uporabo kombinacije dveh inovativnih pristopov:  
Rešitev na podlagi Galilea, ki se uporablja za logistiko mestnega 
tovornega prometa, in inovativni pristop za bolj vodeno mestno 
distribucijo. 
 
Ukrep mestnega tovornega prometa je povezan z iskanjem rešitev 
za boljše upravljanje in spremljanje tokov tovornega prometa in 
zagotavljanje učinkovite dostave v zadnjem kilometru, hkrati pa čim 
večja ekonomska učinkovitost mestne distribucije in zmanjšanje 
okoljskih in družbenih vplivov.  
 
GALENA razvija strojno opremo, pa tudi informacijski sistem in 
nadzorno platformo za uskladitev navzkrižne dobavne verige za 
skupino pošiljateljev, ki sodelujejo v mestnem tovornem 
združevanju, zlasti za zadnji del poti. GALENA se opira na razvoj 
močne in zavezujoče odgovornosti na podlagi GNSS, ki omogoča 
različnim prevoznikom, da se pridružijo skupnosti »Vzajemni prevoz 
/ Mutualized Transportation«, da časovno opredelijo, geolocirajo in 
formalizirajo (kot resnično preverjanje pristnosti) svoje potovanja ter 
vse dogodke, ki se zgodijo med ladijskim prometom.  

Glavni cilji: 
Raziskovalci, ki jih financira EU, združujejo tehnologijo GNSS z 
brezžičnimi senzorji in logističnimi informacijskimi sistemi, da bi 
postavili nov standard za sektor mestnega tovornega prometa. 

Ukrepi: 

Sistem GALENA je dosežek interdisciplinarnega sodelovanja. 
Njegov dvostranski pristop postavlja nov standard za sektor 
mestnega tovornega prometa. GALENA je edinstvena, ker je prva 
rešitev, ki temelji na Galileu, uporabljena za mestno tovorno 
logistiko. Predstavitveni program GALENA poteka v Horstu na 
Nizozemskem. 

Odgovorni akterji (če - 
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so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

H2020-EU.2.1.6. – INDUSTRIAL LEADERSHIP – Vodstvo v 
omogočanju in industrijskih tehnologijah – Sporazum o 
sofinanciranju št.: 641515 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: MOVECO – Mobilizacija institucionalnega učenja za boljši 
izkoristek razvoja in inovacije za krožno ekonomijo 

Izdal/sprejel - 

Objava - 

Ključne besede: MOVECO, »tvoje smeti so moji zakladi« / »Your trash is my 
treasure«, mednarodno sodelovanje, krožna ekonomija 

Področje – steber: 

1 potrošnja in produkcija: zmanjševanje razdalje od izdelave do 
potrošnika, prehranska samooskrba, digitalizacija logistike (3D-
tiskanje), personalizacija produkcije, spletna trgovina, delitvena 
ekonomija, krožno gospodarstvo in demografija 

2 organizacija prostora: načrtovanje distribucije in tovornega 
prometa, prostorska centralizacija zalog, distribucija (konsolidacija 
distribucijskih centrov), gradbeništvo, omrežje prevzemnih točk, 
povezovanje javnega in tovornega prometa, območja za upravljanje 
odpadkov, oskrba mestnih središč 

Trajanje: 2016–2019 

Povezava (URL; če 
obstaja): http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/moveco 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
MOVECO – prehod iz linearnega v krožno gospodarstvo 
"Vaše smeti so moj zaklad". To je moto projekta MOVECO, ki ga 
sofinancira EU. Šestnajst partnerjev iz desetih podonavskih držav 
spodbuja nadnacionalno sodelovanje za pospešitev prehoda na 
krožno gospodarstvo. 

Glavni cilji: 

Zdajšnji načini porabe in proizvodnje potekajo po linearnem 
gospodarskem modelu: proizvajati – uporabljati – odlagati. Viri se 
pridobivajo in predelajo v izdelke. Po uporabi izdelkov se odložijo 
na odlagališča ali sežgejo. Običajno se na koncu življenjskih ciklov 
izdelki in dragoceni viri, ki jih vsebujejo, izgubijo iz materialnih 
ciklov. 
Prihodnost pripada krožnemu gospodarstvu, katerega cilj je 
izdelava izdelkov, ki jih je po uporabi mogoče enostavno reciklirati 
ali ponovno uporabiti. To lahko dosežemo s pametnim 
oblikovanjem izdelkov in inovativnimi poslovnimi modeli. 
 
Prednosti, povezane s krožnim gospodarstvom, so: 

− varstvo virov in okolja z izboljšanjem učinkovitosti virov in 
zmanjšanjem odpadkov; 

− gospodarska rast in inovacije: povečanje konkurenčnosti z 
zmanjšanjem proizvodnih stroškov in zagotavljanjem 
zanesljivosti oskrbe z zmanjšanjem odvisnosti od uvoza 
surovin; 
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− družbene koristi z ustvarjanjem novih delovnih mest z 
razvojem novih poslovnih modelov, izdelkov in storitev. 

 

 

V nasprotju s tradicionalnim, linearnim gospodarstvom, v krožnem 
gospodarstvu oblikujemo in ustvarjamo izdelke, ki jih je enostavno 
deliti, dati v zakup, ponovno uporabiti, popraviti, obnoviti in 
reciklirati, hkrati pa uporabiti regenerativne vire in obnovljive vire 
energije. Cilj je čim manj odpadkov. V idealnem primeru ta pristop 
koristi gospodarstvu in okolju. 

Ukrepi:  

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Partnerji: 
− Gospodarska zbornica Slovenije 
− Gospodarska zbornica Bistrita-Nasaud 
− Slovaška kmetijska univerza v Nitri 
− Ministrstvo za okolje in prostor Republike of Slovenije 
− Tera Tehnopolis Ltd. 
− Bolgarska gospodarska zbornica 
− Slovakška poslovna agencija  
− Evropski konzorcij regionalnih neprofitnih organizacij / 

Europa Consortium Regional Development Non-profit Ltd. 
− Poslovanje v Gornji Avstriji / Business Upper Austria 
− Združenje za okoljske tehnologije na Bavarskem / Cluster of 

Environmental Technology Bavaria 
− Bavarsko raziskovalno zavezništo / Bavarian Research 
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Alliance GmbH 
− Inštitut Mihajlo Pupin 
− Znanstveno tehnološki park Beograd 
− Gospodarsko ministrstvo Republike Slovaške 
− Agencija za inovaceij in prenos tehnologij 
− Mesto Osijek 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

Proračun v evrih 
Skupno: 2.203.277,54 
Prispevek ESRR: 1.742.829,37 
Prispevek IPA: 129.956,50 
Prispevek ENI: 0,00 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: URBACT 

Izdal/sprejel Evropska komisija 

Objava - 

Ključne besede: 

Upravljanje, Povezani urbani razvoj, Digitalna tranzicija, Lokalna 
Ekonomija, Socialna ekonomija, Akcijsko načrtovalno omrežje, 
Boljša mesta,  Urbana agenda , Teh Mesto, Prenosno omrežje, 
URBACT  

Področje – steber: vsi stebri 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): https://urbact.eu/ 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Program URBACT je že približno 15 let program evropskega 
teritorialnega sodelovanja, katerega cilj je spodbujati trajnostni 
celostni razvoj mest v mestih po Evropi. Je instrument kohezijske 
politike, ki ga sofinancira evropski sklad za regionalni razvoj, 28 
držav članic in Norveška ter Švica. 
Poslanstvo URBACT je omogočiti mestom, da sodelujejo in 
razvijajo povezane rešitve za skupne izzive v mestih tako, da se 
povežejo v mreže, izmenjavajo izkušnje, pridobivajo znanje in 
opredelijo dobre prakse za izboljšanje mestnih politik. 
 
Po uspehu programov URBACT I in II je bil URBACT III (2014–
2020) pripravljen za nadaljnje spodbujanje trajnostnega celostnega 
urbanega razvoja in prispevanje k uresničevanju strategije Evropa 
2020. 
 

 

Za dosego teh ciljev URBACT III predvideva troje: 
− nadnacionalne izmenjave, 
− krepitev zmogljivosti, 
− kapitalizacijo in razširjanje. 

Vsak od teh posegov temelji na prednostih, razvitih v URBACT II. 
 

Glavni cilji: 

− zmogljivost za izvajanje politik: izboljšati sposobnost mest 
za upravljanje trajnostnih urbanih politik in praks na celostni 
in vključujoči način; 

− oblikovanje politike: izboljšati oblikovanje trajnostnih urbanih 
politik in praks v mestih; 
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− izvajanje politike: izboljšati izvajanje povezanih in trajnostnih 
urbanih strategij in ukrepov v mestih; 

− graditi in deliti znanje: zagotoviti, da imajo praktiki in 
odločevalci na vseh ravneh dostop do znanja in izmenjave 
znanja o vseh vidikih trajnostnega razvoja mest za 
izboljšanje politike razvoja mest. 

Ukrepi: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): Skupni upravičeni proračun URBACT III znaša 96,3 milijona EUR. 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: INTERREG EVROPA 

Izdal/sprejel Evropska komisija 

Objava  

Ključne besede: Inovacija, zmanjšanje CO2, varovanje naravnih in kulturnih virov, 
transport in mobilnost, INTERREG 

Področje – steber: vsi 

Trajanje:  

Povezava (URL; če 
obstaja): https://www.interregeurope.eu/ 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Interreg Europe pomaga regionalnim in lokalnim vladam po vsej 
Evropi pri razvoju in izvajanju boljše politike. Z ustvarjanjem okolja 
in priložnosti za delitev rešitev želi zagotoviti, da vladna 
prizadevanja za naložbe, inovacije in izvajanje vodijo k celostnemu 
in trajnostnemu vplivu na ljudi in okolje. 

 
Obstajajo rešitve, s katerimi lahko regije postanejo najboljše 
možne. Danes je v EU velik poudarek na tem, da regije izboljšujejo 
svoje možnosti in izkoristijo svoje  naravne prednosti, hkrati pa 
izkoristiti priložnosti, ki ponujajo možnosti za gospodarski, družbeni 
in okoljski napredek. 
 
Za dosego tega cilja Interreg Europe regionalnim in lokalnim javnim 
organom po vsej Evropi omogoča, da v praksi izmenjujejo ideje in 
izkušnje o javni politiki, s čimer izboljšujejo strategije za svoje 
državljane in skupnosti. 
 

 



 

 
 
 

153 
 

Glavni cilji: 
− da regije postanejo najboljše možne; 
− da regije izboljšujejo svoje možnosti; 
− možnosti za gospodarski, družbeni in okoljski napredek. 

Ukrepi: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

Evropska komisija 
Evropski sklad za regionalni razvoj (ERDF) 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: INTERREG SI-AT (SLOVENIJA-AVSTRIJA) 

Izdal/sprejel Evropska komisija 

Objava  

Ključne besede: Inovacija, zmanjšanje CO2, varovanje naravnih in kulturnih virov, 
transport in mobilnost, INTERREG 

Področje – steber: vsi stebri 

Trajanje:  

Povezava (URL; če 
obstaja): http://www.si-at.eu/si2/ 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Program sodelovanja Interreg Slovenija-Avstrija je program 
čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo v programskem 
obdobju 2014–2020. V okviru programa se bodo sofinancirali 
čezmejni projekti Slovenije in Avstrije, ki bodo prispevali k 
skladnemu razvoju sodelujočih čezmejnih regij. 
Operativni program Slovenija-Avstrija 2007–2013 je predhodnik 
Programa sodelovanja Interreg Slovenija-Avstrija, saj gre za 
program čezmejnega sodelovanja med obema državama v obdobju 
2007–2013. V okviru programa je bilo s sredstvi ESRR 
sofinanciranih in uspešno izvedenih 89 projektov. 
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Glavni cilji: 

− krepitev čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij 
− varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov 
− izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovita javna 

uprava 
− tehnična pomoč 

Ukrepi: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

Evropska komisija, Evropski sklad za regionalni razvoj (Evropski 
sklad za regionalni razvoj) (ERDF) 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: INTERREG SREDNJA EVROPA 

Izdal/sprejel Evropska komisija 

Objava - 

Ključne besede: 
Interreg Srednja Evropa, regionalni razvoj, inovacije, zmanjšanje 
CO2, varovanje naravnih in kulturnih virov, transport in mobilnost, 
mednarodno sodelovanjem Srednja Evropa  

Področje – steber: vsi stebri 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): https://www.interreg-central.eu/Content.Node/home.html 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Interreg CENTRAL EUROPE izboljšuje zmogljivosti za regionalni 
razvoj na področju inovacij, zmanjšanje ogljikovega dioksida, 
zaščite naravnih in kulturnih virov ter prometa in mobilnosti. S 
financiranjem podpira nadnacionalno sodelovanje. 
 

 
 
Financira 129 projektov sodelovanja po vsej srednji Evropi. Skupno 
približno 231 milijonov EUR iz evropskega sklada za regionalni 
razvoj (ESRR) bo v naslednjih letih prenesenih v nadnacionalna 
partnerstva. Projekti obravnavajo skupne izzive na področju 
inovacij, nizkoogljičnega gospodarstva, okolja, kulture in prometa. 

Glavni cilji: 
− inovacije 
− zmanjševanje emisij ogljika iz prometa na področju prevoza 
− varovanje narave in okolja 

Ukrepi: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

Evropska komisija 

Evropski sklad za regionalni razvoj (ERDF) 



 

 
 
 

157 
 

Podatki o dokumentu 

Naslov: 
INTERREG DONAVA MESTNA HOJA / CITYWALK – Proti 
energetsko odgovornim krajem: vzpostavitev hodljivih mest v 
donavski regiji 

Izdal/sprejel - 

Objava - 

Ključne besede: 
Projekt »CityWalk«, Donavska regija, zmanjšanje emisij, hrup, 
trajnostne oblike mobilnosti, urbani prevoz, hoja, kolesarjenje, 
hodljivost  

Področje – steber: Vsi stebri 

Trajanje: 2016–2019 

Povezava (URL; če 
obstaja): http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/citywalk 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Projekt »CityWalk« pomaga mestom v podonavski regiji, da 
zmanjšajo emisije, hrup in postanejo varnejši in boljši za življenje, in 
sicer s povečanjem vloge trajnejših oblik mobilnosti v mešanici 
mestnega prometa, zlasti aktivnih oblik,  kakor sta hoja in 
kolesarjenje. Da bi to naredili, je glavni poudarek projekta 
izboljšanje ključnih pogojev za hojo. 
Povečanje emisij toplogrednih plinov in zastojev so škodljivi 
stranski učinki urbanizacije zaradi neučinkovitih in netrajnostnih 
lokalnih prometnih sistemov. Ključni izziv v mestih je izboljšati 
prometne sisteme in dostopnost na okolju prijazen način. Projekt 
»CityWalk« bo izboljšal mobilnost v mestih, hkrati pa bo zmanjšal 
emisije, raven hrupa in zastoje, povečal varnost in mesta naredil 
bolj živahna (ter prispeval k bolj zdravemu prebivalstvu). 
Čeprav je poudarek na hoji, predlagani projekt izzive obravnava 
celostno, in sicer si prizadeva za izboljšanje mobilnosti v mestih z 
učinkovitim kombiniranjem različnih prevoznih sredstev.  
 

 

Glavni cilji: 
− bolje povezana in energetsko odgovorna podonavska regija, 
− podpirati okolju prijazne in varne prometne sisteme ter 

uravnoteženo dostopnost mestnih in podeželskih območij 
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Ukrepi: 

Aplikacija »Walk'n'Smile«, razvita v okviru projekta »CityWalk«, je 
zdaj na voljo javnosti. 
orodje za spletno ocenjevanje gibljivosti 

 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

− Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj 
− Prvo madžarsko odgovorno inovacijsko združenje 
− Razvojni center Srca Slovenije 
− Življenjske študije Cassovia / Cassovia Life Sciences 
− Mestna občina Varaždin 
− Mestna občina of Oradea 
− Svobonda univerza v Varni  "Chernorizets Hrabar" 
− Regionalna razvojna agencija Plzeň  
− Občina Weiz 
− Mestna občina Varna  
− Mestna občina Nyíregyháza z okrožjem Rank 
− Mesto Valjevo 
− Gospodarska zbornica Srbije 
− Mestna občina Ptuj 
− Mesto Stříbro 
− Ministrstvo za gradnjo, prevoz in infrastrukturo  
− Industrijski park Nyíregyháza Ltd. 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

Prispevek v EUR: 
− Skupni: 2229590,5 
− Prispevek ERDF: 1669430,16 
− Prispevek IPA: 225721,75 
− Prispevek ENI: 0 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: eGUTS (Interreg Donava) Električni, elektronski in zeleni 
urbani prevozni sistemi 

Izdal/sprejel - 

Objava - 

Ključne besede: 

Projekt eGUTS, e-mobilnost, Donava, izvedljivostne študije, 
aplikacija eGUTS, cestne preference, parkirne politike, napajalne 
postaje, točke najema, potrebe uporabnikov, Donaska eMOB 
strategija 

Področje – steber: 

4 tehnologija in oprema: čista vozila, informacijsko-komunikacijske 
tehnologije, inteligentni prometni sistemi, avtomatizirani sistemi, 
optimizacija prometnih in logističnih sistemov, vključevanje novih 
tehnologij. 

Trajanje: 2017–2019 

Povezava (URL; če 
obstaja): http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/eguts 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Projekt eGUTS si prizadeva izkoristiti možnosti e-mobilnosti v 
osmih podonavskih mestih, regijah in širše. V ta namen bo 
obstoječa mreža 22 partnerjev razvila inovativne standarde eGUTS 
za mesta, ki podpirajo e-mobilnost. Na podlagi kombiniranih študij 
izvedljivosti bodo izdelali in uresničili lokalne akcijske načrte za 
njihovo uvajanje, razvili in preizkusili pametno orodje APG eGUTS 
in izvedli različne poskusne programe. Dejanja na področjih 
prednostnih prometnih možnosti in politik parkiranja, polnilnih 
postaj, izposojnih mest in še več. 
 
Nenazadnje bo konzorcij aktivno krepil sodelovanje, izmenjavo 
izkušenj in prenos strokovnega znanja in izkušenj med ustreznimi 
akterji tako na čeznacionalni ravni (prek strokovnega odbora) kakor 
tudi regionalni/nacionalni ravni (prek srečanj regionalnih strateških 
platform) z močnim poudarkom na potrebah uporabnikov (lokalni 
prebivalci in turisti). Zato se pričakuje, da se bo izboljšana in 
usklajena podonavska strategija eMOB uporabljala ne le v 
sodelujočih regijah, ampak s širšim izkoriščanjem učinkov na 
celotnem območju Donave in v celotni Evropi. 
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Glavni cilji: 
− bolje povezana in energetsko odgovorna podonavska regija 
− podpirati okolju prijazne in varne prometne sisteme ter 

uravnoteženo dostopnost mestnih in podeželskih območij 

Ukrepi: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Partnerji: 
− Meščansko združenje »breztežnost« / »No Gravity« 
− Gradiščanska tehnološka promocija 
− Center za odločnost obnovljive energije, energetsko 

učinkovitost in okolje 
− Mesto Zadar 
− Center za raziskovanje transporta 
− Romunsko združenje za trajnostno energijo  
− Transportni raziskovalni inštitut J.S.Co. 
− Mestna občina Velenje 
− Univerza v Mariboru 
− Južna podonavska ekonomsko razvojna organizacija / 

South-Transdanubian Area- and Economic Development 
Nonprofit Ltd 

− Mestna občina Ulcinj 
− Regionalna ekonomsko razvojna agencija za Šumadijo in 

Pomoravlje 
− Mesto Olomouc 
− Lokalna samouprava Paksa 
− Univerza v Zilini 
− Regionalna razvojna agencija Senec - Pezinok 
− Mestna občina Senec 
− Zelena energija Gradiščanske / Energie Burgenland Green 

Power GmbH 
− Klimatska in energijsko modelska regija Nežidersko jezero – 

Seewinkel / Climate and Energy Model Region "Lake 
Neusiedl - Seewinkel" 

− Mestna hiša Timisoare 
− Regulatorni organ za energijo 
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Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

Proračun v EUR: 
− Skupno: 1819075 
− Prispevek ERDF: 1468013,75 
− Prispevek IPA: 78200 
− Prispevek ENI: 0 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: SUGAR – Trajnostna logistika urbanega tovora, dosežena s 
strani regionalnih in lokalnih politik 

Izdal/sprejel - 

Objava - 

Ključne besede: 

Preprečevanje tveganj v okolju, energija in trajnostni promet, 
upravljanje urbane logistike, upravljanje distribucije urbanega 
tovora, urbani transport, transportni sistem, onesnaževalne emisije 
vozil, dobre prakse, politike, upravljanje urbanega tovornega 
prometa  

Področje – steber: 

2 organizacija prostora: načrtovanje distribucije in tovornega 
prometa, prostorska centralizacija zalog, distribucija (konsolidacija 
distribucijskih centrov), gradbeništvo, omrežje prevzemnih točk, 
povezovanje javnega in tovornega prometa, območja za upravljanje 
odpadkov, oskrba mestnih središč 

Trajanje: 2008–2011 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

http://www.sugarlogistics.eu/ 
http://www.sugarlogistics.eu/pliki/handbook.pdf 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Projekt SUGAR obravnava neučinkovitost in neučinkovito 
upravljanje urbane tovorne distribucije, kritičnih delov celotnega 
mestnega prevoznega sistema in primarnih virov vozil, ki 
onesnažujejo zrak. 
SUGAR spodbuja izmenjavo mnenj, razpravo in prenos izkušenj, 
znanja in dobrih praks s politiko načrtovanja na področju 
upravljanja mestnega tovornega prometa in s primeri dobre prakse. 
Projekt je namenjen operacionalizaciji logistike v mestnih jedrih s 
poudarkom na izboljšanju učinkovitosti dostave v mestna jedra. 
Doslej je proces dostave veljal za vir zastojev in onesnaževanja ter 
obremenitve mestnih jeder. V projektu gre za prenose dobrih praks 
iz izkušenih mest v manj izkušena mesta, za povečanje znanja za 
načrtovanje in izvajanje boljše urbane logistike v mestih/regijah, za 
izboljšanje lokalnih in regionalnih politik na tem področju in za 
pripravo lokalnih akcijskih načrtov.  

Glavni cilji: 

SUGAR zajema tri glavna področja delovanja: 
− izmenjava politik na primerih dobre prakse, 
− razvoj politik na podlagi izmenjave izkušenj, 
− oblikovanje interesov, znanj, orodij in izmenjave za novo 

zunanje upravljanje partnerjev projekta SUGAR z 
razširjanjem znanja. 

 
Dejavnosti projekta SUGAR so razdeljene v tri glavne skupine: 

− zbiranje dobrih praks in analiz, določanje ključnih 
kazalnikov, 

− izmenjava izkušenj na okroglih mizah, pridruževanje in 
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aktivno sodelovanje na delavnicah, vključno s sodelovanjem 
z novimi izvajalci, 

− akcijski načrt za vse vključene v projekt SUGARna podlagi 
analiz SWOT in lokalnih delavnic. 

Ukrepi: 

Ukrepi vključujejo: 
− promet: nadzor dostopa, kroženje, reguliranje cen, označbe, 

pametne komunikacijske tehnologije, ki se uporabljajo za 
prevoz, itd.; 

− okolje: spodbude za uporabo čistih vozil in načinov, predpisi 
o tipologiji vozil in uporabi na kritičnih okoljskih območjih itd., 

− prostor in ozemlje: načrtovanje in razvoj distribucijskih 
območij, nakladalna območja, industrijske cone, cone 
gospodarskega razvoja itd. 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Partnerstvo SUGAR združuje 17 institucij, razdeljenih na: 
− štiri mesta dobre prakse, ki predstavljajo regijo Emilia 

Romagna (Italija), in primarna evropska mesta, kakor so 
London (prek organizacije Transporta za London) (Velika 
Britanija), Pariz (Francija) in Barcelona (Španija); 

− sedem evropskih mest za prenos, od majhnih do večjih 
mest in regij. Palma de Mallorca (Španija), Kreta (Grčija), 
Atene (Grčija), Poznań (Poljska), Vratsa (Bolgarija), Celje 
(Slovenija), Usti nad Labem (Češka); 

− dve evropski mreži, usmerjeni v ključne deležnike javne 
uprave, ki delujejo v prometu: mreža »POLIS« (Belgija) na 
lokalni/regionalni ravni in mreža »CEI« (Italija) na 
nacionalni; 

− štiri javni enakovredni organi na področju oblikovanja 
politike treh mest SUGAR: ITL (regija Emilia Romagna, 
Italija), INRETS (pariška lokacija, Francija), ILIM (mesto 
Poznan, Poljska), češke železnice. 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

EU _ Program Interreg 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: INSIGHTS (Interreg Donava) 
Integrirane počasne, zelene in zdrave turistične strategije 

Izdal/sprejel - 

Objava - 

Ključne besede: Donavske regije, naravni in kulturni viri, zeleni turizem, zdravi 
turizem, regije, projekt, INSiGHTS  

Področje – steber: vsi stebri 

Trajanje: 2017–2019 

Povezava (URL; če 
obstaja): http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/insights 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Podonavske regije imajo izjemne naravne in kulturne vire, ki jih je 
treba zaščititi. Hkrati imajo veliko možnosti, da postanejo privlačne 
destinacije za hitro rastoči trend počasnega, zelenega in zdravega 
turizma. 
13 rešitev iz Avstrije, Bolgarije, Hrvaške, Nemčije, Madžarske, 
Romunije, Srbije, Slovaške in Slovenije je v projektu INSiGHTS – 
povezane strategije počasnega, zelenega in zdravega turizma 
sodelovalo pri iskanju rešitev za povečanje privlačnosti regij za 
turiste, ki ga financira evropski sklad za regionalni razvoj in 
instrument za predpristopno pomoč. 
Partnerji bodo sodelovali v tesnem sodelovanju z zainteresiranimi 
stranmi v osmih regijah, da bi pridobili ustrezne lokalne povratne 
informacije o stanju v turizmu ter tudi ideje in predloge za nove 
priložnosti za počasen, zelen in zdrav turizem. V partnerskih regijah 
bo razvitih osem povezanih strategij trajnostnega turizma in bodo 
prilagodljive v celotnem Podonavju. 

Glavni cilji: 
področje, odgovorno za okolje in kulturo 
spodbujati trajnostno rabo naravne in kulturne dediščine in virov 

Ukrepi: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

partnerji: 
− Mostovi Donave – Evropsko združenje teritorialnih 

kooperacij / Pons Danubii European Grouping of Territorial 
Cooperation 

− Uprava županije Zala  
− Lokalna akcijska skupina “Srednja Istra” 
− Regionalna razvojna agencija s centrom za podporo 

regionalnega razvoja za mala in srednja podjetja 
− Registrirano združenje Donavske doline / Donautal-Aktiv 

e.V. Registered Association 
− CEEweb za biodiverziteto 
− Mestni svet Harghite 
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− Razvojni center Srce Slovenije 
− Univerza za naravne vire in življenjske vede na Dunaju  
− Regionalna razvojna agencija za Šumadiji in Pomoravlje 
− Uprava okrožja Plovdiv  
− Uprava županija Komárom-Esztergom 
− Upravni oddelek za turizem Istrske regije 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

Proračun v EUR: 
− Skupno: 2308170,55 
− Prispevek ERDF: 1837406,12 
− Prispevek IPA: 124538,81 
− Prispevek ENI: 0 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: 
TRANSGREEN (Interreg Donava) Integrirano načrtovanje 
transportna in zelene infrastrukture v donavsko karpatski regiji 
za koristi ljudi in narave 

Izdal/sprejel - 

Objava - 

Ključne besede: cestna omrežja, železniška omrežja, Donava, Karpatsko gorovje, 
prevozne rešitve, zelena infrastruktura, ekološki koridorji  

Področje – steber: vsi stebri 

Trajanje: 2017–2019 

Povezava (URL; če 
obstaja): http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transgreen 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
TRANSGREEN želi prispevati k varnejšim in okolju prijaznejšim 
cestnim in železniškim omrežjem v gorskih regijah porečja Donave 
s posebnim poudarkom na Karpatih, in sicer z izboljšanjem načrtov 
za oblikovanje in razvoj konkretnih okolju prijaznih in varnih rešitev 
cestnega in železniškega prometa ob upoštevanju elementov 
zelene infrastrukture, zlasti ekoloških koridorjev. 
 
Interdisciplinarno partnerstvo, ki ga sestavljajo načrtovalci, 
ekonomisti, inženirji in ekologi, bo v regiji povezovalo in uporabljalo 
svoje posebno znanje in sodelovalo pri oblikovanju smernic o 
načrtovanju povezane prometne infrastrukture, o gradnji, 
upravljanju in spremljanju ob upoštevanju vidikov varnosti v 
cestnem prometu in ohranjanja biotske raznovrstnosti. Partnerji 
bodo sodelovali tudi pri pripravi metodologij za uporabo pri 
postopkih udeležbe zainteresiranih strani, izobraževalnih modulih o 
presoji vplivov na okolje s poudarkom na ekoloških koridorjih in pri 
katalogih ukrepov za vsako od štirih poskusnih lokacij, ki so 
Beskydy (Češka, Slovaška ), Miskolc, Košice, Užgorod (Madžarska, 
Slovaška, Ukrajina), Tirgu Mures-Iasi in Arad (Radna) Deva 
(Romunija). 

 

Glavni cilji: 
− bolje povezana in energetsko odgovorna podonavska regija 
− podpirati okolju prijazne in varne prometne sisteme ter 

uravnoteženo dostopnost mestnih in podeželskih območij 
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Ukrepi: / 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Partnerji: 
− WWF (Svetovni sklad za naravo) Donavsko karpatski 

program Sekretarijat Karpatske konvencije (se je umaknil) 
− Prijatelji Zemlje Češke Republike, izpostava Olomouc 
− Agencija za varovanje narave Republike Češke  
− Center za raziskovanje prometa / Transport Research 

Centre 
− CEEweb za biodiverziteto 
− Združenje "Skupina Milvus / Milvus Group" 
− WWF (Svetovni sklad za naravo) Donavsko karpatski 

program v Romuniji 
− Narodno avtocestno podjetje / National Motorway Company 
− Državni naravovarstveni konzervatorij Republike Slovaške 
− SPECTRA Centre of Excellence of EU – Slovak University 

of Technology in Bratislava 
− Ministrstvo za promet, inovacije in tehnologijo Republike 

Avstrije 
− Ministrstvo za okolje Republike Češke  
− Narodni razvoj infrastrukture / National Infrastructure 

Developing Private Company Limited 
− Ministrstvo za gradnjo in infrastrukturo Poljske 
− Ministrstvo za okolje Romunije  
− Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije  
− Čezkarpatska regionalna uprava – oddelek za ekologijo in 

naravne vire  
− Ministrstvo za ekologijo in naravne vire Ukrajine  
− Ministrstvo za promet Romunije 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

Proračun v EUR: 
− Skupaj: 2481321,16 
− Prispevek ERDF: 2109122,95 
− Prispevek IPA: 0 
− Prispevek ENI: 0 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: SULPITER (Interreg srednja Evropa) 

Izdal/sprejel - 

Objava - 

Ključne besede: Interreg, regionalni razvoj, inovacija, zmanjšanje CO2, varovanje 
naravnih in kulturnih virov  

Področje – steber: vsi stebri 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SULPiTER.html 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Promet je drugi največji sektor porabe energije z 32-odstotnim 
deležem končne porabe energije. Evropska komisija si je zastavila 
zahteven cilj, tj. mestno logistiko brez CO2 do leta 2030. To ne 
zahteva le ukrepov javne politike, ampak tudi spremembo 
paradigme politik. 82 % Evropejcev bo do leta 2050 živelo v mestih, 
zato je treba mestni tovorni promet obravnavati z vidika 
funkcionalnih mestnih območij (FUA), pri čemer je treba upoštevati 
funkcionalne prometne in gospodarske odnose med notranjimi 
mestnimi središči in okoliškimi mestnimi ozemlji. Tako bodo politike 
dosegle učinke s teritorialnim in gospodarskim razvojem mestnih 
območij srednje Evrope. 
 
SULPITER je podpiral oblikovalce politike pri izboljšanju njihovega 
razumevanja tovornega prometa FUA z energetskega in okoljskega 
vidika. 
 
SULPiTER se spoprijema s težavami mestnega tovornega prometa 
z vidika FUA ob upoštevanju funkcionalnih prometnih in 
gospodarskih odnosov med notranjimi mestnimi središči (običajni in 
omejeni teritorialni cilj javnih predpisov) in okoliškimi mestnimi 
ozemlji ter funkcionalnimi prometnimi in gospodarskimi odnosi v 
FUA, ki ne vplivajo na središče mesta. 
 
Za reševanje teh izzivov in v skladu s smernicami za izvajanje 
SUMP je bila potrebna večstranska obravnava novih oblik 
mobilnosti pri vseh načinih prevoza, njihove infrastrukture, 
prostorskega gospodarskega razvoja, vprašanj okoljskega in 
kakovostnega življenja, upravljanja na prostorski in institucionalni 
ravni ob upoštevanju stališč izvajalcev in uporabnikov. To vajo so 
izvedli projektni partnerji, da bi pripravili ukrepe za jasno 
razumevanje stroškovno učinkovitih strategij, ukrepov in orodij. Cilja 
ni bilo enostavno doseči, dejavnosti, ki jih izvajajo FUA v 
SULPiTER, pa je treba obravnavati kot prvi korak akcijskega načrta 
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za dosego bistvene logistike mest z emisijami do leta 2030. 

 

Glavni cilji: majhna vsebnost emisij v mestih in regijah 

Ukrepi: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

16 partnerjev 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Smernice za razvoj in implementacijo trajnostnega načrta 
urbane mobilnosti (druga izdaja) 

Izdal/sprejel Siegfried Rupprecht in drugi 

Objava - 

Ključne besede: 
Mestna logistika, dostava in prevzem blaga, urbana območja, 
prevozne metode, rokovanje in shranjevanje blaga, upravljanje 
zalog, odpadki in vračila, storitev dostave na dom, trajnost  

Področje – steber: 

4 tehnologija in oprema: čista vozila, informacijsko-komunikacijske 
tehnologije, inteligentni prometni sistemi, avtomatizirani sistemi, 
optimizacija prometnih in logističnih sistemov, vključevanje novih 
tehnologij 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.eltis.org/sites/default/files/sump-guidelines-
2019_mediumres.pdf 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Smernice za razvoj in izvajanje načrta trajnostne mobilnosti v 
mestih (2. izdaja)  
 
Objava druge izdaje evropskih smernic SUMP je pomemben mejnik 
pri uveljavljanju novih pristopov k načrtovanju v Evropi. Namen tega 
celovitega pregleda je vključiti dinamični razvoj na številnih 
področjih mobilnosti v mestih in bogate izkušnje z izvajanjem 
trajnostnega načrtovanja urbane mobilnosti od leta 2013 dalje. 
 
Popravljene smernice so dosežek intenzivnega enoletnega 
sodelovanja deležnikov, ki ga koordinirajo glavni avtorji podjetja 
Rupprecht Consult in vodijo posebno uredništvo, ki vključuje GD 
MOVE, projekte CIVITAS SUMP, Eltis, INEA, DG REGIO, 
JASPERS, ter vodilni raziskovalci mobilnosti. Razvit in potrjen je bil 
v tesnem sodelovanju s skupnostjo SUMP. Opravljeni sta bila 
velika raziskava in namensko zasedanje. Na konferenci SUMP 
2018 so potekale številne delavnice s praktiki in drugimi 
strokovnjaki iz cele Evrope. V posodobitev je bilo tesno vključenih 
več glavnih mestnih omrežij, posebna pozornost je bila namenjena 
povratnim informacijam iz vseh vrst mest in regij. 

Glavni cilji: 

− uveljavljanje novih pristopov k načrtovanju v Evropi  
− vključevanje dinamičnega razvoja na številnih področjih 

mobilnosti v mestih in bogate izkušnje z izvajanjem 
trajnostnega načrtovanja urbane mobilnosti od leta 2013 
dalje 

Ukrepi: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 

- 
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in izvajanje): 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: CIVITAS / Pametne odločitve za mesta – Ustvarjanje bolj 
trajnostne urbane tovorne logistike 

Izdal/sprejel konzorcij CIVITAS WIKI  

Objava 2018 

Ključne besede: 

distribucija tovora, transportni elementi, zadnja milja, dobavna 
veriga, posledice emisij toplogrednih plivno, urbana območja, 
okolja, stranke, okolje, državljani, logistika, trajnostne strategije, 
rešitve, urbano okolje, urbano prometno načrtovanje 

Področje – steber: 

4 tehnologija in oprema: čista vozila, informacijsko-komunikacijske 
tehnologije, inteligentni prometni sistemi, avtomatizirani sistemi, 
optimizacija prometnih in logističnih sistemov, vključevanje novih 
tehnologij 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): - 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Distribucija tovora je vse pomembnejši del EU za moderno mestno 
življenje. Večina blaga, porabljenega v naših mestih, izvira od 
zunaj, prevozi v mestih pa so v dobavni verigi pogosto označeni kot 
"zadnji kilometer" (last mile). Tovornjaki ostajajo prevladujoči način 
prevoza, ker so po njihovem mnenju najprimernejši za premikanje 
blaga od njihovega izvora do namembnih krajev v zapletenem 
mestnem omrežju ulic.  
Vendar imajo na splošno tovornjaki znatne vplive na okolje, kakor 
so CO2, NOX, trdni delci (PM10, PM2 .5, PM1) in emisije hrupa.  
 
Zaskrbljujoča sta tudi varnost v prometu in parkiranje za dostavna 
vozila. Učinki emisij toplogrednih plinov se sicer čutijo po vsem 
svetu. Za urbana območja zadnji kilometer pomeni največje težave 
za okolje, stranke/državljane in ponudnike logističnih storitev. Zato 
je spodbujanje in vzdrževanje alternativnih in trajnostnih strategij in 
rešitev, primernih mestnemu okolju, ključni vidik načrtovanja 
mestnega prometa. 
 
Cilji so „zmanjšati uporabo vozil s konvencionalnim gorivom v 
mestnem prometu in doseči bistveno mestno logistiko brez CO2 v 
večjih mestnih središčih do leta 2030“, kakor je določeno v beli 
knjigi iz leta 2011. 

Glavni cilji: 

− večja ozaveščenost in večje poznavanje mestnih tovornih 
vprašanj in izzivov, 

− zmanjšati uporabo vozil s konvencionalnim gorivom v 
mestnem prometu in doseči bistveno spremembo pri mestni 
logistiki brez CO2 v večjih mestnih središčih do leta 2030“, 
kakor je določeno v beli knjigi iz leta 2011. 

Ukrepi: - 
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Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: 
ENCLOSE - Energetska učinkovitost na področju mestnih 
logističnih storitev za mala in srednja evropska zgodovinska 
mesta) 

Izdal/sprejel - 

Objava - 

Ključne besede: 
posledice emisij toplogrednih plinov, urbana območja, okolja, 
stranke, okolje, državljani, logistika, trajnostne strategije, rešitve, 
urbano okolje, urbano prometno načrtovanje 

Področje – steber: vsi stebri 

Trajanje: 2012–2014 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

http://www.enclose.eu/content.php 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
ENCLOSE je projekt, ki ga financira Evropska komisija v okviru 
programa Inteligentna energija – Evropa (IEE), katerega dejavnost 
je namenjena pomoči organizacijam, ki želijo izboljšati energetsko 
trajnost. 
 
Glavni cilj projekta ENCLOSE, ki je bil predstavljen maja 2012 in je 
trajal do novembra 2014, je ozaveščanje o izzivih energetsko 
učinkovite in trajnostne mestne logistike v evropskih zgodovinskih 
mestih majhnih in srednjih velikosti (SMHT) in o konkretnih 
priložnostih za dosego zelo pomembnih izboljšave in koristi z 
izvajanjem in delovanjem primernih in učinkovitih ukrepov, shem in 
okvirnih pristopov, posebej usmerjenih v taksno vrsto mestnih 
okolij. V Evropi obstajajo nekatere izkušnje in uspešne inovativne 
sheme, ki zagotavljajo prepričljive dokaze o izvedljivosti in 
prednostih pristopa.  
 
Projekt ENCLOSE bo nadgradil in razširil takšne izkušnje, omogočil 
odstranjevanje ovir in izmenjavo znanj o izvedljivih rešitvah 
velikega števila evropskih majhnih in srednje velikih zgodovinskih 
mest, preiskal in pokazal prenosljivost rešitev ter spodbujal širjenje 
in prevzem energetsko učinkovite in trajnostne rešitve za mestno 
logistiko v čim več majhnih in srednje velikih zgodovinskih središčih 
po vsej Evropi. 
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SUMP lahko delno ustrezajo nekdanjim načrtom mobilnosti ali 
prometa, ki so jih v zadnjih letih razvila številna mesta (v določenem 
obsegu in določenimi značilnostmi), da bi se spoprijela s težavami 
glede prometa in mobilnosti. Projekt ENCLOSE zato trajnostne 
urbanistične logistične načrte (SULP) obravnava kot enega od 
bistvenih delov načrta mobilnosti mest in želi razviti SULP v vseh 
mestih ENCLOSE ob upoštevanju njegove povezave s SUMP. 

Glavni cilji: 

ENCLOSE je poskusni projekt v okviru programa Inteligentna 
energija – Evropa (IEE).  
 
Cilji projekta ENCLOSE, ki temelji na resničnih aplikacijah mest 
predhodnic in usklajenih izkušnjah nekaterih partnerjev, so:  

− zagotoviti in razširjati izvedljive rešitve za mestni energetsko 
učinkovit promet,  

− obravnavati posebne potrebe, zahteve, možnosti in 
prednosti nalog evropskih mest,  

− predstaviti in oceniti izvedljive in trajnostne rešitve ter 
vzpostaviti posebni trajnostni načrt mestne logistike, 

− vzpostaviti energetsko učinkovite mestne logistike in rešitve 
za distribucijo tovora,  

− ustvarjati in širiti znanje o dobrih praksah in primernih 
strategijah za učinkovite logistične sheme njihovega 
vključevanja v celotni mobilnosti v mestih, 

− raziskovati in ocenjevati delovanje „zelenih vozil“. 

Ukrepi: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Projekt ENCLOSE podpira razvoj trajnostnih urbanističnih načrtov, 
ki bodo vključevali 16 partnerjev iz 13 evropskih držav – Avstrije, 
Bolgarije, Grčije, Irske, Italije, Norveške, Poljske, Romunije, 
Portugalske, Španije, Švedske, Nizozemske in Velike Britanije.  
Temelji na sodelovanju več zainteresiranih strani in ponudnikov 
rešitev, vključno z:  

− Memex (Italija)  
− Mesta predhodnikov / Miasta Prekursorzy 
− Mestna občina Lucca (Italija) 
− Norveška Pošta / Posten Norge, Trondheim (Norveška) 
− Mestna občina s’Hertogenbosch (Nizozemska) 
− Združenje za strateške načrte / Association Plan Strategico, 

Burgos (Španija) 
− Mestna občina Almada (Portugalska) 
− Mestna občina Dundee (Velika Britanija) 
− Mestna občina Alba Julia (Romunija) 
− Mestna občina Serres (Grčija) 
− Mestna občina Balchik (Bolgarija) 
− EATHR, Evropsko združenje zgodovinskih mest in regij 
− M&C Marketing in komuniciranje / Marketing & 

Communication (Italija) 
− Energetska agencija za jugovzhodno Švedsko (Švedska) 
− Energetska agencija Tipperary (Irska) 
− Austria Tech (Avstrija) 
− ILIM (Poljska) 
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Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

Projektni proračun: 2.105.958 EUR 
Sofinanciranje EU: 1.579.469 EUR (75 %) 
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Podatki o dokumentu   

Naslov: Strateški energetsko tehnološki načrt (SET Plan) 

Izdal/sprejel Generalni direktorat za raziskave, inovacije in energijo Evropske 
komisije ter Skupno raziskovalno središče / Joint Research Centre 

Objava 2018 

Ključne besede: 

Strateška energijska tehnologija / Strategic Energy Technology, 
(SET) načrt, energetska tranzicija, čisti obnovljivi viri energije, 
fosilna goriva, vetrne turbine, fotovoltaične celice, kreacija služb na 
področju biogoriv, rast, industrija EU, nizkoogljični energetski sektor 

Področje – steber: 

4 tehnologija in oprema: čista vozila, informacijsko-komunikacijske 
tehnologije, pametni prometni sistemi, avtomatizirani sistemi, 
optimizacija prometnih in logističnih sistemov, vključevanje novih 
tehnologij 

Trajanje: od leta 2007 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a3b22c5b-
ed41-11e8-b690-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-
803647918 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Evropski strateški načrt za energetsko tehnologijo (načrt SET) je 
ključna podlaga za pospešitev hitrega in stroškovno konkurenčnega 
prehoda k podnebno nevtralnemu energetskemu sistemu z 
razvojem nizkoogljičnih tehnologij. 
 
Načrt SET z izboljšanjem novih tehnologij in zniževanjem stroškov 
z usklajenimi nacionalnimi raziskovalnimi prizadevanji spodbuja 
sodelovanje med državami EU, podjetji in raziskovalnimi 
ustanovami ter s tem uresničuje tudi ključne cilje energetske unije. 
 
Načrt SET sestavljajo usmerjevalna skupina za načrt SET, 
evropske platforme za tehnologijo in inovacije (ETIP), evropska 
zveza za raziskave na področju energije (EERA) in informacijski 
sistem načrta SET (SETIS). 
 

 
 
Svet doživlja korenito preobrazbo načina proizvodnje in uporabe 
energije, preusmerja se na čistejši, potrošniško usmerjeni in 
učinkovitejši energetski sistem. Evropske države, industrija, 
raziskovalne organizacije in Evropska komisija si prizadevajo za 
pospešitev te preobrazbe z načrtom SET. Cilj je olajšati doseganje 
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podnebnih in energetskih ciljev EU in okrepiti konkurenčnost 
industrije. To se izvaja z boljšim usklajevanjem nacionalnih 
programov raziskav in razvoja na področju nizkih emisij ogljične 
energije in zbiranja potrebnih virov. Prikazana je vloga načrta SET 
v prehodu na drugačno energijo s primeri pomembnih napredkov v 
zadnjem desetletju v 14 energetskih sektorjih, ki jih pokriva. 
 
Vsebina:  
Raziskovalni in inovacijski cilji: 

− biti vodilni na področju obnovljivih virov energije, 
− zagotavljanje pametnega energetskega sistema, 
− razviti in okrepiti energetsko učinkovite sisteme, 
− povečati raznovrstnost energetskih možnosti in jih okrepiti 

za trajnostni promet, 
− spodbujanje zajemanja, uporabe in shranjevanja ogljika, 
− povečati varnost pri uporabi jedrske energije, 
− pripraviti načrte izvajanja. 

Glavni cilji: 
postati vodilni na področju obnovljivih virov energije na svetu 

Ukrepi: 

V strateškem načrtu SET je opredeljenih deset ukrepov za 
raziskave in inovacije. Ukrepi obravnavajo celotno inovacijsko 
verigo, od raziskav do prevzema trga, in obravnavajo tako finančni 
kakor tudi zakonski okvir. Za zagotovitev učinkovite interakcije z 
vsemi partnerji ima načrt celostno strukturo upravljanja za merjenje 
ključnih kazalnikov uspešnosti (KPI), vključno s stopnjo naložb ali 
zmanjšanjem stroškov. 
Ukrepi: 

− vključevanje obnovljivih tehnologij v energetske sisteme 
− zmanjšanje stroškov tehnologij 
− nove tehnologije in storitve za potrošnike 
− odpornost in varnost energetskih sistemov 
− novi materiali in tehnologije za zgradbe 
− energetska učinkovitost za industrijo 
− konkurenčnost v svetovnem sektorju baterij in e-mobilnost 
− obnovljivih goriv in bioenergije 
− zajemanje in shranjevanje ogljika 
− jedrska varnost 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Evropska komisija 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): Evropska komisija 
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Podatki o dokumentu   

Naslov: BEST Rešitve za urbani tovorni promet – BESTUFS 

Izdal/sprejel - 

Objava - 

Ključne besede: BEST rešitve za urbani tovorni promet, BESTUFS, tovorni promet, 
mobilnost, logistika, prevoz, EU projekt 

Področje – steber: 

2 organizacija prostora: načrtovanje distribucije in tovornega 
prometa, prostorska centralizacija zalog, distribucija (konsolidacija 
distribucijskih centrov), gradbeništvo, omrežje prevzemnih točk, 
povezovanje javnega in tovornega prometa, območja za upravljanje 
odpadkov, oskrba mestnih središč 

Trajanje: 2000–2008 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://trimis.ec.europa.eu/project/best-urban-freight-solutions#tab-
outline 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Evropski projekt iskanja “NAJBOLJŠE rešitve za tovorni promet v 
urbanih območjih”  
(BEST rešitve za urbani tovorni promet – BESTUFS) je trajal od 
leta 2000 do 2008 leta. Glavni cilj  
projekta je bil prepoznati, opisati in razširjati najboljše prakse, 
merila uspeha, pa tudi ugotoviti pomanjkljivosti rešitev za tovorni 
promet v urbanem območju. Ob tem je konzorcij BESTUFS 
namenjen tudi podpori in širitvi odprte evropske mreže 
strokovnjakov za tovorni promet, skupin/združenj uporabnikov, 
projektov v izvajanju, ustreznih direktoratov Evropske komisije in 
predstavnikov nacionalnih, regionalnih in lokalnih prometnih oblasti 
ter prometnih operaterjev.  
Projektna skupina organizira redne delavnice in konference po vsej 
Evropi ter poroča o zanimivostih, predstavitvah in dogodkih, 
povezanih s komercialnim prometom v  urbanem območju na 
evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni. BESTUFS je 
pritegnil precejšnjo pozornost prakse, pa tudi raziskovalcev.   

Glavni cilji: 
− iskanje najboljših rešitev za tovorni promet v urbanih 

območjih 
− vzpostaviti in vzdrževati odprto evropsko mrežo med 

strokovnjaki za mestni tovorni promet, skupinami 
uporabnikov/združenji, tekočimi projekti, zainteresiranimi 
mesti, ustreznimi direktorati Evropske komisije, ponudniki 
sistemov/tehnologij in predstavniki nacionalnih prometnih 
uprav 

Ukrepi: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 

- 
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in izvajanje): 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

FP5-GROWTH KA2 – Trajnostna mobilnost in medmodalnost 
Evropska Komisija, Generalni direktorat za Energijo in promet (DG 
TREN) 
Vrsta financiranja: javno financiranje (EU) 
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9.4 Seznam gradiva po stebrih 

V seznam gradiva po posameznih stebrih so zajeti znanstveni članki, strokovni članki, 
poročila, brošure, smernice, strategije, elaborati, primeri dobrih praks, akcijski načrti, 
usmeritveni dokumenti, poljudni članki (novice), raziskovalne naloge in druga gradiva. 

9.4.1 Steber 1: potrošnja in produkcija 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Direktna prodaja: marketinška strategija za krajšanje razdalj 
med proizvodnjo in potrošnjo 

Objava: 
Predstavitev na 113. seminarju EAAE “Odporna evropska 
prehranska industrija in prehranska veriga v svetu polnem izzivov / 
A resilient European food industry and food chain in a challenging 
world”, Chania, Kreta, Grčija, od 3. do 6. septembra 2009 

Avtor, dogodek: 

Laura Aguglia1, Francesco De Santis1, Cristina Salvioni 

113. seminarji EAAE “Odporna evropska prehranska industrija in 
prehranska veriga v svetu polnem izzivov / A resilient European 
food industry and food chain in a challenging world”, Chania, Kreta, 
Grčija, od 3. do 6. septembra 2009 

Leto izvedbe: 2009 

Kraj izvedbe: Grčija 

Ključne besede: diverzifikacija kmetij, direktna prodaja, kratka dobavna veriga, 
periurbano (oburbano) kmetijstvo, modeli diskretnih izbir 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

državna 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

znanstveni članek 

Področje – steber: 1 potrošnja in produkcija: zmanjševanje razdalje od izdelave do 
potrošnika, prehranska samooskrba 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): https://core.ac.uk/download/pdf/6689737.pdf 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Neposredna prodaja je v zadnjih letih postala strategija za 
povečevanje raznovrstnosti, ki jo kmetije vse bolj uporabljajo kot 
odgovor na skupno kmetijsko politiko ter kot odziv na pritisk na 
nižanje cen. Neposredna prodaja je oblika trženja, ki kmetom 
omogoča obdržati višji delež končne vrednosti proizvodov. Kratke 
oskrbne verige in neposredna prodaja pomenita tudi eno izmed 
strategij pridobivanja novih posebnih strank, ki jih zanima lokalna in 
sveža hrana ter neposreden stik med potrošniki in dobavitelji. 
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Namen tega prispevka je preučiti nedavni razvoj neposredne 
prodaje v Italiji in ugotoviti, kako je bilo to vključeno v tržno 
strategijo. Analiziran je razvoj italijanskih kratkih dobavnih verig in 
razvoj ustreznega institucionalnega okvira (nacionalni zakoni in 
finančne spodbude). Analizirana so odločilna dejstva glede 
sprejemanja neposredne prodaje. Posebna pozornost je 
namenjena empiričnemu testiranju, kako uporaba teh tržnih 
kanalov vpliva na umestitev kmetij v bližino mestnih območij. 
V Italiji je bila leta 2001 kmetijam zakonsko omogočena 
neposredna prodaja. 

Glavni cilji: povečati prodajo lokalno pridelane hrane, skrajšati ponudbene 
verige 

Ukrepi: - 

Izkušnje (+ in –), učinki: 

V Italiji je neposredna prodaja zelo razširjena. Tako velike kakor 
tudi majhne kmetije investirajo v strategijo za povečanje njihove 
raznovrstnosti in tako izkoristijo prednosti neposredne prodaje. 
Izvajanje je večje pri večfunkcionalnih kmetijah, na primer ekoloških 
kmetijah in pri kmetijah, ki so bližje urbanim območjem.  

Več truda je treba vlagati v ureditev sistema neposrednih stikov 
med kmeti in potrošniki (obseg obratovanja tržnic (odprte več dni in 
daljši čas)), v dostavni čas za trgovine s hrano s kmetij, v večjo 
raznolikost ponudbe. 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

država, občine 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

tržna osnova 
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Podatki o dokumentu 

Okvirni naslov: 

Kratke prehranske dobavne verige kot Short Food Supply 
Chains kot gonilniki trajnostnega razvoja, Dokument z dokazi, 
Dokument je bil razvit v okviru projekta FP7 FOODLINKS (GA No. 
265287) 

Avtor/naročnik: 
sofinanciranje s strani Evropske skupnosti v okviru Sedmega 
okvirja z naslovom »Okolje« za projekt ENV.2010.4.2.3-3 
FOODLINKS 

Leto izvedbe: 2013  

Kraj izvedbe: več držav 

Ključne besede: trajnostni razvoj, kratka prehranska dobavna veriga, politike, primeri 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

evropska 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

študija 

Področje – steber: 1 potrošnja in produkcija: zmanjševanje razdalje od izdelave do 
potrošnika, prehranska samooskrba 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://orgprints.org/28858/1/evidence-document-sfsc-cop.pdf 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Dokument vsebuje prikaz raznolikosti kratkih verig preskrbe s hrano 
v Evropi in njihov prispevek k trajnostnemu razvoju podeželja. 
Namenjen je širši javnosti, predvsem pa tistim, ki se želijo vključiti v  
bolj trajnostne prakse proizvodnje in uživanja hrane ter jih podpreti. 
Dokument je dosežek skupnega sodelovanja med izvajalci, 
oblikovalci politike in znanstveniki. Kratka oskrbna prehranska 
veriga pomeni vzporednico konvencionalni oskrbi s hrano. Številni 
primeri v državah članicah in drugih državah v svetu so raznoliki in 
posebni: tržnice, prodaja v zabojčkih, prodaja na kmetiji, 
potrošniške zadruge, spletna prodaja, zadruge, maloprodaja itd. 
Vidiki izvajanja teh aktivnosti so širši: družbeni, gospodarski, 
okoljski, večji teritorialni obseg, zato je to področje pritegnilo veliko 
zanimanje znanstvenikov in politike. 
V okviru kratke oskrbne prehranske verige so nekatere države 
določile natančno razdaljo kot merilo za »kratko« (ZDA 400 km, 
Anglija 30 milj, Združenje za maloprodajo in trge Velike Britanije 
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(FARMA) 30 milj, lahko 50 milj za večja mesta ali obalna ali 
oddaljena območja, do največ 100 milj, zasebna pobuda na 
Nizozemskem 40 km). 
Zaradi pomanjkanja skladišč, klavnic, obratov za pakiranje in 
predelavo se zaradi logistike prevozna razdalja lahko bistveno 
poveča, vendar so drugi vidiki (pakiranje, prevoženi kilometri 
konkretnih izdelkov) takšni, da bistveno prispevajo k trajnosti 
takšne proizvodnje in potrošnje hrane. Kratka oskrbna prehranska 
veriga je lahko tudi instrument politik za optimizacijo prevoza. 

Glavni cilji: trajnostna pridelava, distribucija in poraba hrane 

Ukrepi: 

V dokumentu je navedenih 19 študijskih primerov oziroma primerov 
dobrih praks, med njimi na primer: 
– "Willem and Drees" (Nizozemska), Avtor: Leonid Dvortsin. 
Podjetje zagotavlja distribucijo regionalne/lokalne hrane. Hrano 
pakirajo v lesene zabojčke. Uporabljajo t. i. hibridni distribucijski 
sistem z enim vozliščem (v Cotenu v bližini Utrechta) ter več 
kombijev in voznikov, ki izdelke nato pripeljejo v podjetje, kjer se 
izdelki razvrščajo, označijo, pripravijo pakete za različne trgovine. 
Delavci preverjajo prepoznavnost izdelkov, zaloge in svežino. 
Zaposlujejo 14 ljudi, hrano pošiljajo od približno 100 kmetov na več 
kakor 180 lokacij na Nizozemskem. Uvedli so nov sistem logistike: 
t.i. »navzkrižno pretovarjanje« za zmanjšanje prevoznih stroškov.  
– Les Bons Repas de l'Agriculture Durable – BRAD (Dobri obroki s 
trajnostnih kmetij) (Francija): deželne in okrožne oblasti so se 
dogovorile, da šolam povrnejo razliko v ceni med »trajnostnimi« in 
»običajnimi« obroki in pooblastile organizacijo (prostovoljci), da 
organizira šolske obroke. Ponudniki hrane morajo izpolnjevati 
določena merila glede lokacije, omejitve pri uporabi antibiotikov, 
pesticidov, herbicidov, nitratov ipd. Ponudnike po ogledu 
agronomista iz organizacije certificirajo in z njimi podpišejo 
pogodbe. Vse je nadzorovano. Enkrat na mesec šoli pošljejo 
seznam produktov. Izvajajo se tudi delavnice z učenci. 
– Pico Bio (Švica) je podjetje v okolici Züricha, ki se ukvarja z 
dostavo lokalno pridelane hrane v restavracije. Zaposluje 17 ljudi, 
sodeluje z 58 proizvajalci in 65 posredniki, na primer mesarji in 
drugimi. Večinoma sodelujejo z ekološkimi kmetijami. Kupujejo 
neposredno od kmetov ali pa kmeti dostavljajo v distribucijski 
center. V centralnem skladišču skladiščijo hrano zelo kratek čas, da 
prihranijo pri stroških. 
– Sheme mesnih zabojev v Alavi (Španija): kmetje dostavljajo meso 
neposredno do potrošnikov. Oddaljenost do potrošnikov je največ 
40 km. Težava je v tem, da je v bližini premalo klavnic (oddaljenost 
100 km).  
– Drugi ukrepi: združevanje kmetov v zadruge, civilne iniciative 
oziroma združenja, neposredno naročanje prek spleta. 

Izkušnje (+ in –), učinki: 

+ večanje števila pridelovalcev, vključenih v sistem kratkih 
prehranskih verig, 

+ vse večja ozaveščenost in vključenost prebivalcev in javnih 
institucij (občin, šol) v lokalno pridelavo hrane, 

+ nakup lokalno/regionalne pridelane hrane ni nujno dražje 
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+ sveža in okusna hrana 

+ manj odpadne hrane 

– V nekaterih primerih, kadar ne gre za neposredno prodajo, se čas 
prevoza ne more opredeliti kot kratek, vendar druge značilnosti 
pridelave in porabe hrane v skupnem prispevajo k trajnostni 
prehranski verigi. 

– V nekaterih primerih je hrana dostopna le prebivalcem z višjimi 
dohodki. 

– Optimizacija logistike in distribucije v okviru celotne države bi 
morala zadostiti vse večjemu povpraševanju. 

– Pogosto je težko zadostiti sanitarnim zahtevam. 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

občine, ministrstva, potrošniki, proizvajalci hrane, distributerji 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): tržna osnova, proračun 
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Podatki o dokumentu 

Okvirni naslov: 

Grobi vodič k trajnostnim prehranskim sistemom »Urbane 
prehranske strategije«  

Dokument je razvit v okviru projekta FP7 »FOODLINKS« (GA 
št. 265287) 

Avtor/naročnik: 
sofinanciranje s strani Evropske skupnosti v okviru Sedmega 
okvirja z naslovom »Okolje« za projekt ENV.2010.4.2.3-3 
FOODLINKS 

Leto izvedbe: 2013  

Kraj izvedbe: več držav 

Ključne besede: urbane prehranske strategije, trajnostni razvoj 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

evropska 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

priročnik 

Področje – steber: 1 potrošnja in produkcija: zmanjševanje razdalje od izdelave do 
potrošnika, prehranska samooskrba 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

http://www.foodlinkscommunity.net/fileadmin/documents_organicre
search/foodlinks/publications/Urban_food_strategies.pdf 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Dokument vsebuje motivacijske procese, ukrepe, ideje in primere 
za motivacijo in podporo pri ustvarjanju bolj trajnostnih prehranskih 
sistemov v mestnih okoljih. Dokument ima tri sklope: zakaj 
potrebujemo urbano prehransko strategijo, kaj je urbana 
prehranska strategija, kako razvijemo urbano prehransko strategijo. 
Ena izmed težav sistema prehranskega sistema je, da od 
produkcije do potrošnje prispeva 19–29 % emisij toplogrednih 
plinov na svetovni ravni. Hrana je povezana s številnimi področji 
občinskih in regionalnih politik: od načrtovanja rabe zemljišč do 
infrastrukture in prometa, okolja, bivanja, gospodarskega razvoja, 
varstva okolja. 
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Na prehranski sistem lahko vplivajo: občinski pravni in finančni 
instrumenti (na primer regulacije, načrtovanje, davki, subvencije, 
javna poraba), komunikacijske strategije, ozaveščanje, 
usposabljanje in svetovanje (na primer kampanje, delavnice, 
festivali, nagrade), razvoj konkretnih dejavnosti, pobud in projektov 
(na primer spodbujanje kratkih verig preskrbe s hrano), 
kakor so tržnice, kmetijstvo, ki ga podpira skupnost, urbano 
kmetijstvo, trajnostna prehranska ekonomija. 

Glavni cilji: zagotovitev trajnostne pridelave, distribucije in porabe hrane 

Ukrepi: 

Ukrepi so podani po področjih (z navedbo primerov dobre prakse):  
– Proizvodnja hrane: coniranje, ki zagotavlja in ščiti zemljišče za 
urbano kmetijstvo in vrtnarjenje (Rennes, Francija), načrtovanje 
mest), občinski organi sodelujejo z lokalnimi proizvajalci/kmeti 
(London, Velika Britanija), Brunswick Hospital (Dunaj (Avstrija), 
domovi za upokojence), nova uredba o javnih naročilih za šolsko 
prehrano, ki spodbuja več lokalnih virov (Tukums (Latvija), občina 
oddelek za nabavo), načrtovanje novih sosesk razvojna območja 
»prijazna do pridelave hrane« Malmö (Švedska), mestna pisarna, 
razvojno območje 'Hyllie', odprtje zemljišč okrog stanovanjskih 
stavb za vrtnarjenje, Malmö (Švedska), občinski stanovanjski sklad, 
finančne podpore, ki delajo v socialnih okoljih z vrtnarjenjem 
skupnosti in pri projektih socialne vključenosti (Malmö (Švedska), 
mestna uprava, stanovanjska organizacija in mestna Rosengård, 
Lindängen in Seved), sklenjena občinska koalicijska pogodba, ki 
določa, da se javni in skupnostni vrtovi ter zemljišča oblikujejo s 
sodelovanjem zasebnih partnerjev (Dunaj (Avstrija), mestna 
uprava), župan je spodbujal cilj „2012 novih pridelovalnih površin za 
hrano do leta 2012 '; mesto je nudilo nasvete lastnikom zemljišč, 
usposabljanje in majhno finančno podporo za pridelovalce hrane 
(London (Velika Britanija), podpora župana), vzpostavitev mreže za 
urbano pridelavo hrane v mestih za podporo vključenih prebivalcev 
(Bristol (Velika Britanija) bristolsko prehransko omrežje), 
spodbujanje urbane pridelave z organiziranimi obiski, prireditvami 
in usposabljanji (Bristol (Velika Britanija), »Začni rasti - vrtno 
žetvena pot v Brightonu in Hove-u (Velika Britanija)), spodbujanje 
pridelave hrane v šolah (Kopenhagen (Danska), šolski vrtovi na 
treh hektarih zemljišča), omogočiti vzrejo majhnih živali na dvoriščih 
(Todmorden (Velika Britanija), ponuditi prebivalcem zemljišče za vrt 
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pod pogojem, da sodelujejo pri usposabljanju za ekološko 
vrtnarjenje (Vitoria-Gasteiz (Španija)), podpiranje tržno 
usmerjenega trajnostnega kmetijstva (Vitoria-Gasteiz (Španija)), 
Uredba o javnih naročilih ob upoštevanju prevozne razdalje 
(Tukums (Latvija), občina, oddelek za javna naročila). 
– Predelava in distribucija hrane: pomoč kmetom pri oddajanju 
vlog in zagotavljanje elektrike v času trgovanja (Malmö (Švedska), 
mestna uprava), usposabljanje kuharjev v javnih institucijah za 
pripravo vegetarijanskih obrokov, sezonske hrane ipd. (Malmö 
(Švedska), mestna uprava), kuhanje z učenci in pridelava hrane z 
učenci (Partnerstvo »Hrana za življenje« (Velika Britanija), 
Svendborg Municipality (Danska), LOMA-Local Food, 
Nymarkskolen), vzpostavitev programa sodelovanja za prehrano v 
skupnosti, ki ljudem omogoča tedenski dostop do svežega sadja in 
zelenjave po veleprodajnih cenah, nabava predvsem od lokalnih 
kmetov (program valižanske vlade), spodbujanje infrastrukture v 
mestu, ki omogoča varno skladiščenje in učinkovitejšo distribucija 
hrane, zaščita in promocija trgov z nagradno shemo (nagrade BBC 
»Hrana in kmetovanje« (Velika Britanija), povezava veleprodaje s 
prodajo na drobno, festivali hrane, učenje kuhanja in prireditve 
(Boltonska tržnica (Velika Britanija)), kampanja za podporo 
neodvisnim trgovcem na drobno kot način za podporo lokalnemu 
gospodarstvu (Bristolska neodvisna kampanja (Velika Britanija), 
prostorsko načrtovanje brez načrtovanja supermarketov na obrobju 
mest (zelena stranka na Dunaju (Avstrija) in nekaj akterjev v 
Bristolu (Velika Britanija)). 
– Poraba hrane: mobilna trgovina kmetije pred univerzo in tržnica v 
mestu (Univerza v Plymouthu, Partnerstvo za Plymouth-ško hrano, 
Plymouth-ško podjetje za mestno jedro (Velika Britanija)), 
zemljevidi z lokacijami, kjer lahko kupiš ali ješ lokalno pridelano 
hrano (Orodje za medmrežno kartiranje lokalne hrane (Velika 
Britanija)), svetovati, kako kupovati in kuhati zdravo hranljivo hrano 
za malo denarja (Prehransko partnerstvo Brighton in Hove (Velika 
Britanija)), delati s ciljem 100 % ekoloških šolskih kuhinj brez 
povečanja proračuna (Malmö (Švedska), mestna uprava), razvoj 
dostave pripravljene dobre hrane (gostinska znamka »Hrana za 
življenje«, Združenje za prst (Velika Britanija)), ustanoviti »javni 
sektor naročanja dobre lokalne hrane (Bristol (Velika Britanija), 
ustanoviti kuharski projekt, s katerim se usposobi ljudi za pripravo 
zdravih in cenovno dostopnih obrokov – različni kuharski tečaji za 
prebivalce različnih kuharskih znanj (Brighton and Hove Food 
Partnership (Velika Britanija)), hrana kot pomembna tema v 
celotnem učnem načrtu (Občina Svendborg (Danska), LOMA 
Nvmarkskolen projekt uporablja celostni pristop za spodbujanje 
zdravja v celotni šoli), uporaba načrtovalskih in zakonskih ukrepov 
za preprečitev širjenja hitre prehrane v okolici šol (»Orodje za 
lokale s hitro hrano« (Velika Britanija), orodja, intervencije in primeri 
za pomoč lokalnim upravam pri razvoju odgovorov na zdravstvene 
učinke zaradi lokalov s hitro prehran (kar je podprto s strani 
župana, ter objavljeno s strani Inštituta za zdravje okolja). 
– Odpadna hrana: bolnišnična prehrana – več možnosti izbire za 
paciente, možnost kuhanja po naročilu (kampanja za boljšo 
bolnišnično hrano (Velika Britanija)), povezave prehrambene 
industrije z dobrodelnimi organizacijami za prerazporeditev 
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presežne varne in hranljive hrane ljudem v stiski (Pravični delež 
(Velika Britanija)), podpira rastoči mreži lokacij v mestu, kjer lahko 
ljudje kompostirajo, z zagotovitvijo nasvetov, sredstev, 
usposabljanja, spodbujanja k vzpostavitvi ali vzdrževanju teh 
projektov (Prehransko partnerstvo za Brighton in Hove (Velika 
Britanija)). 
– Komunikacija: vzpostavitev lokalne mreže prehranskih pobud 
(Basel (Švica), Urban AgriCulture Netz Basel), festivali hrane in 
nagrade »dobra hrana« (Plymouth-ške prehranske nagrade (Velika 
Britanija), »nagrada za zdravo izbiro«, skupna iniciativa s strani 
»Partnerstva za hrano«, Sveta okrožja Brighton and Hove ter Hove-
šanske organizacije NHS (Velika Britanija), podpora ključnim 
pobudam in projektom, kakor so pridelava hrane v skupnostih, 
kakovostne šole za prehrano, pomoč lokalnim prodajalnam 
prehrane za prodajo bolj zdrave hrane, nakupovanje etične hrane v 
šolskih menzah in menzah javnih institucij, »pravično trgovinska« 
hrana, trajnostna pridelava rib, humana proizvodnja perutnine 
(zemljevid londonskih okrožij glede napredka pri zdravi in trajnostni 
hrani (Velika Britanija) – kar je pripravila organizacija Sustain). 

Izkušnje (+ in –), učinki: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

ministrstva, občine 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

tržna osnova, proračun 
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Podatki o dokumentu 

Okvirni naslov: Brošura »Inovacije v kratkih prehranskih verigah: 
soustvarjanje vrednosti« 

Avtor/naročnik: - 

Leto izvedbe: 2019 

Kraj izvedbe: več držav 

Ključne besede: kratke prehranske dobavne verige, sodelovanje 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

evropska 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

brošura 

Področje – steber: 1 potrošnja in produkcija: zmanjševanje razdalje od izdelave do 
potrošnika, prehranska samooskrba 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/eip-
agri_brochure_short_food_supply_chains_2019_en_web.pdf 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Brošura je bila izdelana v okviru evropskega inovacijskega 
partnerstva za kmetijsko produktivnost in trajnost (EIP-AGRI), ki ga 
je vzpostavila Evropska komisija za spodbujanje inovacij v 
kmetijskem in gozdarskem sektorju ter za boljše povezovanje 
raziskav in prakse. Vsebuje naslednja področja: sodelovanje v 
oskrbovalni verigi, razvoj novih izdelkov in procesov, novi poslovni 
in tržni modeli, krepitev povezave med mesti in podeželjem, 
izmenjava znanj in izkušenj po Evropi, inovacije v kratkih verigah 
preskrbe s hrano. 
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V brošuri so navedene povezave na fokusne skupine EIP-AGRI o 
‘Inovativnem upravljanju kratkih prehranskih dobavnih verig’, EIP-
AGRI delavnici ‘Mesta in hrana – povezovanje proizvajalcev ter 
potrošnikov’ in EIP-AGRI delavnici ‘Inovacije v dobavni verigi: 
soustvarjanje vrednosti’. 

Glavni cilji: spodbujanje inovacij v kmetijskem in gozdarskem sektorju, 
izboljšanje povezovanja med raziskovalnim sektorjem in podjetji 

Ukrepi: 

Na delavnici so bili predstavljeni številni primeri dobrih praks, 
strategije ipd.  
delavnica ‘Inovacije v dobavni verigi: soustvarjanje vrednosti.    
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/event/eip-agri-workshop-
innovation-supply-chain-creating 

Izkušnje (+ in –), učinki: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

ministrstva, občine, proizvajalci in potrošniki hrane 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): tržna osnova, proračun 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: 
46. konferenca CIRP o proizvodnih sistemih 2013 – razvijajoča 
paradigma proizvodnje: od množične proizvodnje do 
množičnega prilagajanja in personalizacije 

Avtor/naročnik: S. Jack Hu, Mechanical Engineering, Univerza v Michiganu 

Leto izdaje: 2013 

Ključne besede: množična proizvodnja, množična prilagoditev, personalizacija 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

svetovna 

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo …): 

študija 

Področje - steber: 1 potrošnja in produkcija: personalizacija produkcije, spletna 
trgovina 

Trajanje: od leta 2013 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827113002
096 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: Študija je pregled razvoja treh proizvodnih paradigem: množične 
proizvodnje, množične prilagoditve in personalizacije, katerih cilja 
sta ekonomičnost obsega in diferenciacija vrednosti. Vloga kupca v 
teh paradigmah se pomakne iz »kupiti« in »izbrati« v »oblikovati«. 
Vsaka nova paradigma bo vsebovala cilje in pristope predhodne 
paradigme ter bo potrebovala več odzivnih proizvodnih sistemov. 
Vse tri paradigme bodo verjetno sobivale, kar bo omogočilo 
proizvajalcem ponujati širok razpon izdelkov za velike skupine 
kupcev, ki bodo lahko kupovali, izbirali in/ali oblikovali izdelke za 
lastne potrebe. 

Glavni cilji: omogočanje kupcem sooblikovanje izdelkov pred nakupom 

Ukrepi: prilagajanje (oblikovanje) in personalizacija izdelkov 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 
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Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

- 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Strategija razvoja Slovenije – poglavje 8: nizkoogljično krožno 
gospodarstvo 

Avtor/naročnik: Vlada Republike Slovenije 

Leto izdaje: 2017 

Ključne besede: krožno gospodarstvo 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

državna 

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo ipd.): 

načrt 

Področje – steber: 1 potrošnja in produkcija: krožno gospodarstvo 

Trajanje: 2018–2030 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/SVRK/Strategija-razvoja-
Slovenije-2030/Strategija_razvoja_Slovenije_2030.pdf 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: Poraba snovi na prebivalca v Sloveniji je enaka povprečju v EU. 
Učinkovitost rabe virov in energije je v Sloveniji pod povprečjem 
EU, tudi produktivnost pri rabi ogljika je nižja. Prehod v 
nizkoogljično krožno gospodarstvo je zato prednostna razvojna 
usmeritev za celotno gospodarstvo. 

Glavni cilji: prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo, učinkovita raba 
surovin in energije 

Ukrepi: 

− prekiniti povezavo med gospodarsko rastjo in rastjo rabe 
surovin in neobnovljivih virov energije ter s tem povezanim 
povečanim obremenjevanjem okolja, 

− korenite spremembe potrošniških in proizvodnih vzorcev, 
− boljši izkoristek virov, ki so že vgrajeni v sisteme (na primer 

v mobilnosti, grajenem okolju, verigi preskrbe s hrano, v 
proizvodnih verigah), preprečevanja nastajanja odpadkov, 
njihova izraba kot vira sekundarnih surovin in vzpostavitev 
učinkovitega sistema njihovega upravljanja, 

− dajanje prednosti učinkoviti rabi energije (URE) in 
obnovljivim virom energije (OVE), 

− zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov (TGP), 
− izkoristek inovacij na področju novih konceptov mobilnosti, 
− vključitev zunanjih stroškov po načelu onesnaževalec plača 
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in sprememba potrošniških vzorcev. 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Vlada Republike Slovenije 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: London's Circular Economy Route Map / Londonski krožno-
gospodarski zemljevid 

Avtor/naročnik: Krožni London / Londonski odbor za odpadke in reciklažo 

Leto izdaje: 2017 

Ključne besede: krožno gospodarstvo, povratna logistika 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

lokalna/ regionalna (mesto London) 

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo ipd.): 

poročilo 

Področje – steber: 1 potrošnja in produkcija: personalizacija produkcije, krožno 
gospodarstvo  

Trajanje: od leta 2017 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

- 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: Krožno gospodarstvo je od linearnega bolj učinkovito, hkrati pa 
podjetja varuje pred cenovnimi nihanji surovin. Ponuja tudi 
stabilnejše poslovno okolje za proizvajalce, prodajalce in 
potrošnike. Cilj Londona je postati vodilno mesto 
krožnogospodarskega razmišljanja in dejavnosti. V dokumentu so 
našteti ukrepi, kako doseči ta status in okrepiti mestno krožno 
gospodarstvo. 

Glavni cilji: 

Umestitev Londona kot vodilnega v krožnem gospodarstvu, deljenje 
znanja in izkušenj z drugimi mesti, povečanje odpornosti, 
surovinske učinkovitosti in konkurenčnosti mesta. Umestitev 
Londona na vodilno mesto krožnogospodarskega razmišljanja in 
dejavnosti. 

Ukrepi: 

− investicije v višini 50 milijonov funtov do leta 2020, 
− izvedba poskusnih projektov, 
− izvedba sodelovalnega središča, 
− širjenje sporočil o prednostih krožnega gospodarstva, 
− razvoj mestne politike na tem področju.  

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 

Londonski odbor za odpadke in recikliranje (London Waste and 
Recycling Board) 
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in izvajanje): 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Lean Reverse Logistics / vitka povratna logistika  

Avtor/naročnik: Four Principles Managment Consulting FZ-LLC 

Leto izdaje: 2017 

Ključne besede: krožno gospodarstvo 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

evropska 

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo ipd.): 

poročilo 

Področje – steber: 1 potrošnja in produkcija: personalizacija produkcije, krožno 
gospodarstvo  

Trajanje: od leta 2017 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://fourprinciples.com/our-expertise/functional-solutions/reverse-
logistics/ 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: Povratna logistika omogoča potrošnikom vračanje nedelujočih ali 
neželenih izdelkov. Povratna logistika je bila sprva dodatna storitev 
podjetij, preoblikovala pa se je v obvezno storitev. Količina 
povratnih pošiljk se lahko tudi zmanjša, če so izdelki oblikovani v 
skladu z željami potrošnikov. Na področju povratne logistike so 
mogoči številni prihranki: 

50 % krajši čas povratne logistike zaradi optimiziranih povratnih 
poti,  

30 % krajši časi predelave blaga zaradi optimiziranih predelovalnih 
metod, 

97 % zmanjšanje povratnih pošiljk zaradi dodatnih pregledov 
izdelkov, 

70 % zmanjšanje stroškov skladiščenja zaradi zmanjšanja količine 
povratnih pošiljk, 

zmanjšanje stroškov predelave izdelkov zaradi obsežnih pregledov 
prejetih in predelanih pošiljk. 

Glavni cilji: 
zmanjšanje porabe časa in finančnih sredstev pri opravljanju 
povratne logistike, izboljšanje oblikovanja in zanesljivosti izdelkov, 
zmanjšanje števila prevoznih poti, povečanje nadzora nad 
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inventarjem 

Ukrepi: 

− skrajšanje povezave med prejemom povratne pošiljke in 
ponovno prodajo ter obravnavo poprodajnih dobavnih verig, 

− notranja povezava med prodajo, trženjem, financami in 
logistiko, 

− zbiranje uporabnih rezervnih delov, ponovna uporaba 
uporabnih delov (predelava, ponovno pakiranje, ponovno 
označevanje), ponovna prodaja in likvidacija zalog, 

− zmanjšanje stroškov odpada, zmanjšanje ogljičnega odtisa, 
− optimizirano načrtovanje poti, 
− uporaba tehnoloških rešitev glede pretoka informacij in 

sledljivosti izdelkov, 

zmanjšanje uprave. 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Four Principles Managment Consulting FZ-LLC 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Kupci so pripravljeni plačati 20 % višjo ceno, če je izdelek ali 
storitev personalizirana 

Avtor/naročnik: Luke Thomas, Megatrends s strani podjetja Hewlett Packard  

Leto izdaje: 2017 

Ključne besede: spletna trgovina, personalizacija proizvodnje, 3D-tiskanje 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

svetovna 

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo ipd.): 

poročilo 

Področje – steber: 
1 potrošnja in produkcija: digitalizacija logistike (3D-tiskanje), 
personalizacija produkcije, spletna trgovina 

3 upravljanje zalog in distribucija: logistične storitve na zahtevo 

Trajanje: 2017 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://hpmegatrends.com/from-mass-production-to-mass-
personalization-1ad6746dc24d 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: Napredek v proizvodnji in 3D-tiskanju omogoča množično 
personalizacijo z nižjimi stroški in omogoča proizvajalcem 
spremeniti njihove dobavne verige. Kupci lahko sami oblikujejo 
(preoblikujejo) izdelek, ki ga nameravajo kupiti (in katerega izdelavo 
s tem naročijo). 

Podjetja lahko proizvodnjo zaženejo pozneje in tako omogočijo 
personalizacijo svojih izdelkov. 

Personalizacija skupaj s 3D-tiskanjem izniči kopičenje zalog, saj je 
prodaja personaliziranega izdelka skorajda zagotovljena, ker je 
kupec izdelek oblikoval (personaliziral). 

Digitalno poslovanje, digitalna trgovina, digitalne vsebine, umetna 
inteligenca in 3D-tiskanje znižujejo cene izdelkov. 

Kupci (podjetja ali posamezniki) so odslej združeni v eno skupino. 
To omogočajo informacijske tehnologije, ki omogočajo upoštevanje 
kupčevih želja, povzročilo premik iz koncepta masovne proizvodnje 
h masovni personalizaciji. 

Glavni cilji: omogočanje večje izbire izdelkov 
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Ukrepi / priporočila: 

Treba je (bilo) posodobiti zakonodajo glede varovanja osebnih 
podatkov. 

Podjetja bodo morala na novo urediti svoje dobavne verige. 
Dobavitelji so glede množične proizvodnje oblikovali in optimizirali 
proizvodnjo, tj. proizvedli pričakovano količino izdelkov, niso pa 
predvideli sprotnih potreb po izdelkih. Dobavna veriga se bo morala 
premakniti iz »potiskanja« (izdelave predvidene količine izdelkov) v 
»vlečenje« (izdelava sprotne, nepredvidene količine izdelkov), kar 
je zahtevno, vendar izvedljivo in potrebno. 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

HP (Hewlett-Packard)  

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Kako bo 3D-tiskanje vplivalo na personalizacijo 

Avtor/naročnik: Daniel Newman, Huffpost 

Leto izdaje: 2016 

Ključne besede: spletna trgovina, personalizacija proizvodnje, 3D-tiskanje 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

svetovna 

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo ipd.): 

poročilo 

Področje – steber: 1 potrošnja in produkcija: digitalizacija logistike (3D-tiskanje), 
personalizacija produkcije, spletna trgovina 

Trajanje: od leta 2016 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.huffpost.com/entry/how-3d-printing-will-
driv_b_11303842?guccounter=1 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: Na področju proizvodnje prihaja do tehnološke revolucije. 3D-
tiskanje je gibalo osebne proizvodnje, ki bo industrijsko proizvodnjo 
prisilila v spremembo dobavne verige. Na primer študent je na 
fakulteti, ki jo je obiskoval, natisnil ortodontsko napravo in tako 
prihranil denar. 3D-tiskanje bi lahko prekinilo zdajšnjo dobavno 
verigo izdelkov. Industrije se bodo morale temu prilagoditi.  

Na drugi strani bodo lahko proizvodna podjetja več tvegala: ker bo 
lahko izdelek izdelan hitreje, bo cena zgrešenega izdelka nižja, 
v primeru uspeha pa bodo marže pri prodaji višje. Ker bo 
proizvodnja postala cenovno ugodnejša, bodo proizvajalci lahko 
hitro izdelovali prototipe novih izdelkov, lahko pa bodo tudi 
eksperimentirali pri zasnovi izdelkov. Podjetja se bodo lažje 
odzivala na potrebe in želje kupcev, ki bodo tako imeli večjo izbiro. 
Vmesni prodajalci ne bodo več potrebni. 

Proizvodna podjetja se bodo še širila, saj je tehnologija 3D-tiskanja 
še v povojih, vendar personalizirana proizvodnja še ni cenejša od 
množične proizvodnje. 

Množična proizvodnja je tudi preobsežna, da bi jo v celoti 
nadomestila prihodnja personalizirana proizvodnja. Dokler ta ne bo 
cenejša, bo množična proizvodnja prevladujoča.  
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Glavni cilji: revolucija v proizvodnem načinu: iz množične v personalizirano 
proizvodnjo, pocenitev personalizirane proizvodnje 

Ukrepi/priporočila: Sodelovanje s prosto dostopnimi viri (brezplačno deljenje datotek in 
informacij), ki bo pocenilo personalizirano proizvodnjo. 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

/ 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): / 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Standard ISO 14001 

Avtor/naročnik: ISO – Mednarodna organizacija za standarde 

Leto izdaje: 2015 

Ključne besede: / 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

svetovna 

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo …): 

standard 

Področje – steber: vsi stebri 

Trajanje: od septembra 2015 

Povezava (URL; če 
obstaja): https://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: Standard ISO 14000 je skupina standardov, povezanih 
z upravljanjem okolja, ki je organizacijam v pomoč pri zmanjševanju 
njihovega vpliva na okolje (s čim manj onesnaženja zraka, vode 
in/ali zemlje), pri upoštevanju zakonodaje, okoljevarstvenih zahtev 
in stalnih izboljšavah. Standard opredeljuje merila glede sistemov 
okoljskega ravnanja. Standard ne določa zahtev glede okoljske 
uspešnosti, ampak okvir, ki ga lahko podjetje ali organizacija 
upošteva, da vzpostavi učinkoviti sistem okoljskega ravnanja. 
Standard je uporaben za katero koli organizacijo, ki želi izboljšati 
učinkovitost izrabe virov, zmanjšati odpadke in stroške. Uporaba 
standarda lahko zagotavlja vodstvu organizacije, tam zaposlenim in 
zunanjim deležnikom, da se v organizaciji njihov okoljski vpliv meri 
in izboljšuje (zmanjšuje). ISO 14000 se lahko poveže tudi z 
upravljavskimi funkcijami in je v pomoč podjetjem pri doseganju 
okoljskih in ekonomskih ciljev. Sodelovanje pri izvajanju standarda 
je prostovoljno. Standard se ne osredotoča na ukrepe in cilje 
delovanja na okolje, temveč na ukrepe in cilje organizacije. 
Uporablja se lahko na različnih ravneh organizacije (od 
upravljavske ravni do proizvodnje in storitev). Standard določa štiri 
korake: načrtovanje, izpeljava, preveritev in izboljšava procesa. 

Glavni cilji: Vsem vrstam podjetij in organizacijam podati praktična orodja za 
obvladovanje njihove odgovornosti do okolja. 
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Ukrepi/priporočila: / 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

ISO 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): ISO 
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Podatki o dokumentu 

Okvirni naslov: 3D-tisk pri Pošti Slovenije, v Murski Soboti obratuje večji obrat 
za 3D-tiskanje 

Avtor/naročnik:  

Leto izvedbe: 2017 

Kraj izvedbe: Murska Sobota 

Ključne besede: 3d-tiskanje 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

državna 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

poročilo 

Področje – steber: 

1 potrošnja in produkcija: digitalizacija logistike (3D-tiskanje), 
personalizacija produkcije, spletna trgovina, delitvena ekonomija, 
krožno gospodarstvo in demografija 
3 upravljanje zalog in distribucija: logistične storitve na zahtevo  

Trajanje:  

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.blog.uporabnastran.si/2017/10/05/3d-tisk-sedaj-tudi-
pri-posti-slovenije-saj-so-v-murski-soboti-odprli-enega-vecjih-
obratov-za-3d-tisk-v-regiji/ 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: Svetovne pošte že uvajajo storitev 3D-tiskanja, pridružila se jim je 
Pošta Slovenije, ki je prenovila proizvodni obrat za 3D-tisk v Murski 
Soboti. Proizvodni obrat omogoča svetovanje, 3D-modeliranje, 3D-
skeniranje, povratno inženirstvo in 3D-tisk. Tiskajo predvsem 
prototipe, nadomestne dele, kalupe, orodja itd. Vzpostavili bodo 
tudi spletno platformo, ki bo povezovala lokalne in svetovne 
ponudnike storitev 3D-tiska, raziskovalno-znanstvene laboratorije, 
podjetja in končne potrošnike. 

Domače 3D-tiskanje je po nekaterih raziskavah še v povojih in še 
nekaj let ne bo močno prisotno. Vendar bodo največje spremembe 
zaradi 3D-tiskanja predvidoma v logistični industriji: vsaj za tretjino 
bi se lahko zmanjšali morski in zračni tovor ter za četrtino cestni 
tovor zaradi 3D-tiskanja z domačimi ali službenimi 3D-tiskalniki. 

Glavni cilji: sledenje svetovnemu poštnemu in logističnemu razvoju 
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Ukrepi: posodobitev in odprtje obrata za 3D-tiskanje 

Izkušnje (+ in –), učinki: Tiskajo predvsem prototipe, nadomestne dele, kalupe, orodja itd. 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

elektronsko pismo Pošte Slovenije, Pošta Slovenije 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): / 

Podobni ukrepi iz tujine 
(in povezave) 

US Postal Service: 
https://www.uspsoig.gov/sites/default/files/document-library-
files/2015/RARC-WP-16-001.pdf 

DHL: 
https://www.parcelandpostaltechnologyinternational.com/news/tech
nology/dhl-examines-3d-printing-in-latest-trend-report.html 

UPS: 

 https://www.ups.com/us/en/services/high-tech/3d-print.page 

La poste: https://3dprintingindustry.com/news/63678-63678/ 
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Podatki o dokumentu 

Objava: Inženirsko upravljanje v proizvodnji in storitvah, 10. letnik, 4. 
izdaja, 2018, Znanstveni dnevnik / Scientific journal 

Naslov: Definicija in klasifikacijski kriteriji za logistične storitve za ostarele 

Avtor, dogodek: Marta Jarocka, Hao Wang 

Leto izvedbe: 2018 

Kraj izvedbe: 
Založba Tehnološke univerze v Bialystoku Publishing House in 
Mednarodna zveza za proizvodne storitve in upravni inženiring, 
Poljska 

Ključne besede: Logistična storitev, starejši, definicija, klasifikacija, starajoče se 
prebivalstvo 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

državna 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

znanstveni članek 

Področje – steber: 1 potrošnja in produkcija: demografija 

Trajanje: / 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.researchgate.net/publication/332569383_Definition_an
d_classification_criteria_of_logistics_services_for_elderly 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Članek podaja teoretično ozadje logistike za starejše in predlaga 
logistične storitve za starejše in katalog meril za sistematizacijo 
logističnih storitev, namenjenih starejšim.  
Logistične storitve se lahko združujejo v skladu z merili za 
razvrščanje. Merila za razvrstitev so vrsta storitve, nematerialnost 
storitve, pogostost stikov s stranko, vrsta trga kupcev, stopnja 
prilagoditve storitve, vrsta razmerja med storitvenim podjetjem in 
stranko ter kraj zagotavljanja storitev. Kljub temu pa zaradi 
uporabniško usmerjenega pristopa v logistiki avtorji predlagajo 
klasifikacijo meril teh storitev glede na starost, finančno stanje, 
potrebe, zdravje, pričakovanja, hobije, spretnosti in težave 
starejših. Takšen pristop k razvrščanju določa precejšnja 
raznolikost ciljne skupine, pa tudi specializirani katalog logističnih 
storitev. Razvrstitev logističnih storitev lahko prispeva k boljšemu 
načrtovanju in organizaciji teh storitev.  
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Glavni cilji: lažje izvajanje logistike za starejše 

Ukrepi: / 

Izkušnje (+ in –), učinki: teoretična izhodišča za splošno organizacijo logistike za starejše 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

država, občine 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

tržna osnova, proračun 
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9.4.2 Steber 2: organizacija prostora 
 
Podatki o dokumentu 

Naslov: Tovorni promet in logistični akcijski načrt – Logistična 
iniciativa za Nemčijo 

Izdal/sprejel Zvezno ministrstvo za promet in digitalno infrastrukturo, Nemčija  

Objava 2010 

Ključne besede: Tovorni promet, logistični akcijski načrt, logistična iniciativa, 
Nemčija, trajnostna in učinkovita logistika  

Področje – steber: 

2 organizacija prostora: načrtovanje distribucije in tovornega 
prometa, prostorska centralizacija zalog, distribucija (konsolidacija 
distribucijskih centrov), gradbeništvo, omrežje prevzemnih točk, 
povezovanje javnega in tovornega prometa, območja za upravljanje 
odpadkov, oskrba mestnih središč 

Trajanje: 2010 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.bmvi.de/blaetterkatalog/catalogs/239312/pdf/complete.
pdf 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Akcijski načrt bo pripomogel k zagotavljanju učinkovitosti sektorja 
tovornega prometa in logistike v prihodnosti. Temelji blaginje so 
pravilno delujoči in svetovno povezani prometni tokovi. Namen je 
okrepiti in razširiti položaj Nemčije kot vodilne države v svetu na 
področju logistike. Ministrstvo je tako združilo moči s tovornim 
prometom in logistično industrijo, okoljskimi skupinami in sindikati, 
da bi nadalje razvijalo akcijski načrt, pripravljen leta 2010, ki je bil 
objavljen decembra 2015. Posodobljene naloge in na novo 
vključeni ukrepi so navedeni v "Akcijskem načrtu tovornega 
prometa in logistike – k trajnostni in učinkoviti prihodnosti". Prvič je 
bil posodobljen junija 2016.  
Teme: 
okrepiti Nemčijo kot logistično središče 
izvajati nacionalno strategijo za morska in celinska pristanišča 
izvajati nacionalno strategijo za letališča zvezne vlade 
Nemčija kot center za logistiko 
varnostna strategija za tovorni promet in logistično industrijo 
tovorni promet in logistična mreža 
koordinator zvezne vlade za tovorni promet in logistiko 
 
povečati učinkovitost vseh vrst prevozov 
izkoristiti prednosti vseh načinov prevoza z optimalnim 
medsebojnim povezovanjem prometne infrastrukture 
spodbujati združljivost rasti prometa z varstvom okolja in blažitvijo 
podnebnih sprememb 
podpirati dobre pogoje dela in usposabljanja v panogi tovornega 
prometa 
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Glavni cilji: 

okrepiti Nemčijo kot logistično središče 
povečati učinkovitost vseh vrst prevoza 
izkoristiti prednosti vseh načinov prevoza z optimalnim 
medsebojnim povezovanjem prometne infrastrukture 
spodbujati združljivost rasti prometa z varstvom okolja in blažitvijo 
podnebnih sprememb 
podpirati dobre pogoje dela in usposabljanja v panogi tovornega 
prometa 

Ukrepi: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

- 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: SEStran – Tovorna študija ter akcijski načrt 

Izdal/sprejel Prometno partnerstvo jugovzhodne Škotske 

Objava študija in akcijski načrt 

Ključne besede: distribucija tovornih tokov, območje SEStran, omrežje, trajnostna 
distribucija, intermodalni tovorni objekti 

Področje – steber: 

2 organizacija prostora: načrtovanje distribucije in tovornega 
prometa, prostorska centralizacija zalog, distribucija (konsolidacija 
distribucijskih centrov), gradbeništvo, omrežje prevzemnih točk, 
povezovanje javnega in tovornega prometa, območja za upravljanje 
odpadkov, oskrba mestnih središč 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.sestran.gov.uk/projects/ 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Cilj SEStran je razviti trajnostni prometni sistem za jugovzhodno 
Škotsko, ki bo podjetjem omogočil učinkovito delovanje, in vsem, ki 
živijo v regiji, omogočil boljši dostop do zdravstvenega varstva, 
izobraževanja, javnih storitev in zaposlitvenih možnosti. 
 
S partnerskimi organizacijami sodelujejo pri različnih projektih, ki so 
pripomogli k doseganju tega cilja.  

Glavni cilji: 

Glavni cilji študije in akcijskega načrta so;  
− spodbujati učinkovito porazdelitev prevoza tovora na 

območju SEStran;  
− podpirati razvoj prometnega omrežja v regiji za namene 

distribucije;  
− doseči oprijemljive rešitve lokalnih težav s tovornim 

prometom;  
− spodbujati trajnostno distribucijo na območju SEStran, 

vključno z večjo uporabo okolju prijaznih načinov in 
razvojem intermodalnih tovornih zmogljivosti;  

− spodbujati pobude za najboljšo prakso v industriji;  
− izmenjevati informacije in povečati znanje o tovornem 

področju med lokalnimi oblastmi SEStran in tovornim 
sektorjem;  

− izboljšati razumevanje med različnimi zainteresiranimi 
stranmi in skušati doseči kompromis, kadar obstajajo 
nasprotujoči si cilji.  

Ukrepi: - 
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Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Urbani mobilnostni načrt za Barcelono / PMU 2013–2018 

Izdal/sprejel Mestni svet Barcelona 

Objava - 

Ključne besede: 

Ekologija, urbano planiranje, mobilnostno območje, občinske 
storitve, javni prostori, mestne storitve, lokalno urbanistično 
načrtovanje, trajnostna mobilnost, voda, zelene površine, odpadki, 
energija 

Področje – steber: 

2 organizacija prostora: prostorska centralizacija zalog, distribucija 
(konsolidacija distribucijskih centrov), omrežje prevzemnih točk, 
povezovanje javnega in tovornega prometa, območja za upravljanje 
odpadkov, oskrba mestnih središč 

Trajanje: 2013–2018 

Povezava (URL; če 
obstaja): - 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Barcelonski načrt mestne mobilnosti za 2013–18 (UMP) je orodje 
za določitev akcijskih smernic, ki urejajo mobilnost v mestih v 
prihodnjih letih s strateškim ciljem nadaljnjega napredovanja glede 
modela kolektivne mobilnosti, ki je bolj trajnosten, učinkovitejši in 
varnejši , bolj zdravo in pravično. 
 
Načrt vključuje več ukrepov, katerih namen je dati osrednjo vlogo 
pešcem in kolesarjem, spodbujati uporabo kolektivnega javnega 
prevoza in zmanjšati uporabo zasebnih vozil, izboljšati kakovost 
mobilnosti mesta, varnost v cestnem prometu in učinkovitost 
sistema mobilnosti. 
 
UMP je priložnost za razmislek o vlogi mobilnosti ljudi in blaga v 
javnih prostorih ter o družbeni in ekonomski dinamiki mesta. Poziva 
k sodelovanju vseh akterjev, skupaj z mestnim svetom v Barceloni, 
ki so sposobni aktivno sodelovati pri gradnji tega modela, tj. 
združenja, podjetja in druge institucije. 
 
Cilj načrta je nadaljevati delovanje na javnih površinah in mobilnosti 
za spodbujanje dobrih skupnih odnosov med ljudmi ter socialne 
povezanosti, blaginje in javnega zdravja.  

Glavni cilji: 

Štirje strateški temelji:  

− trajnostna mobilnost,  
− dobra mobilnost,  
− učinkovita mobilnost in  
− varna mobilnost. 
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Ukrepi: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Urbani mobilnostni načrt za Barcelono / PMU 2019–2024 

Izdal/sprejel Mestni svet Barcelone 

Objava - 

Ključne besede: 

Ekologija, urbano planiranje, mobilnostno območje, občinske 
storitve, javni prostori, mestne storitve, lokalno urbanistično 
načrtovanje, trajnostna mobilnoat, voda, zelene površine, odpadki, 
energija  

Področje – steber: 2 organizacija prostora: načrtovanje distribucije in tovornega 
prometa, oskrba mestnih središč 

Trajanje: 2019–2024 

Povezava (URL; če 
obstaja): - 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Novi načrt mestne mobilnosti za 2019–2024 
 
Načrt urbane mobilnosti (2019–2024) je nov model mobilnosti, ki 
upošteva glavne mejnike: povečanje mobilnosti pešcev, ustvarjanje 
varnih in udobnih prostorov za pešce ter trajnostne metode 
mobilnosti (s kolesom in javnim prevozom), hkrati pa zmanjšati 
uporabo in prisotnost zasebnega motornega prevoza (avtomobili in 
motorna kolesa), ne samo zaradi onesnaževanja okolja in 
zdravstvenih težav, temveč tudi zaradi velikega števila nesreč. 
 
Glavna področja delovanja so: 

− varna mobilnost 
− zmanjšanje števila nesreč, povezanih z mobilnostjo 
− zdrava mobilnost 
− spodbujanje aktivne mobilnosti 
− zmanjšanje onesnaževanja ozračja, ki ga povzroča prevoz 
− zmanjšanje zvočnega onesnaženja zaradi prevoza 
− trajnostna mobilnost 
− olajšanje prehoda na bolj trajnostne načine prevoza 
− omejevanje porabe energije v prometu in zmanjšanje 

njegovega prispevka k podnebnim spremembam – 
povečanje deleža porabljene obnovljive in "čiste" energije 

− pravična mobilnost 
− povečanje nadomestne uporabe javnih cest 
− zagotavljanje dostopnosti do sistema mobilnosti 
− zagotavljanje pravične mobilnosti glede na starost, fizično 

stanje, spol, dohodek in sosesko 
− izboljšanje pogojev za mobilnost delovne sile in vsakdanje 

življenje 
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− pametna mobilnost: 
− povečanje učinkovitosti prometnih sistemov 
− povečanje skupne uporabe vozil 
− vključevanje novih tehnologij v upravljanje mobilnosti 
− izboljšanje storitev mobilnosti z uvedbo mobilnosti kot 

storitvenih tehnologij 

Glavni cilji: 

Povečanje mobilnosti pešcev, ustvarjanje varnih in udobnih 
prostorov za pešce ter uporaba trajnostnih metod mobilnosti ob 
hkratnem zmanjšanju uporabe in prisotnosti zasebnega motornega 
prevoza, ne samo zaradi onesnaževanja okolja in zdravstvenih 
težav, temveč tudi zaradi velikega števila nesreč. 

Ukrepi: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Vodič po načrtovalskem sistemu / Plain English guide to the 
Planning System 

Izdal/sprejel Oddelek za skupnosti in lokalno upravo 

Objava 2015 

Ključne besede: - 

Področje – steber: 
2 organizacija prostora: načrtovanje distribucije in tovornega 
prometa, omrežje prevzemnih točk, povezovanje javnega in 
tovornega prometa 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.gov.uk/government/publications/plain-english-guide-to-
the-planning-system 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
V tem priročniku je razloženo, kako deluje sistem načrtovanja v 
Angliji. Namenjen je samo pregledu in ne določa nove politike ali 
smernic načrtovanja.  
Načrtovanje zagotavlja, da se pravi razvoj zgodi na pravem mestu 
ob pravem času, kar koristi skupnostim in gospodarstvu. Ima 
ključno vlogo pri ugotavljanju, kakšen razvoj je potreben in kje, 
katera področja je treba zaščititi ali izboljšati, ter pri oceni, ali je 
predlagani razvoj primeren. 

Glavni cilji: 

− načrtovanje omogoča trajnostni razvoj, ki zagotavlja domove 
in delovna mesta, ki jih potrebujejo skupnosti, 

− poenostavljeni sistem načrtovanja, 
− možnost sprejemanja odločitev na najnižji možni ravni z 

vključevanjem lokalnih ljudi,  
− zagotavljanje zaščite za ohranjanje in krepitev naravnega in 

zgodovinskega okolja. 

Ukrepi: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

lokalni organi za načrtovanje 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Meta-podatki o dokumentu 

Naslov: Lokalni prometni za West Berkshire 2011–2026 

Izdal/sprejel Svet okrožja West Berkshire 

Objava 2011 

Ključne besede: Lokalni prometni načrt 

Področje – steber: 
2 organizacija prostora: načrtovanje distribucije in tovornega 
prometa, omrežje prevzemnih točk, povezovanje javnega in 
tovornega prometa 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): https://info.westberks.gov.uk/CHttpHandler.ashx?id=36911&p=0 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Lokalni prometni načrt za Zahodni Berkshire 2011–2026Zahodni 
Berkshire želi zagotoviti prometni sistem, ki podpira njegov 
gospodarski obstoj , pa tudi prebivalcem omogoča izbiro in 
možnosti, da lahko dostopajo do storitev, ki jih potrebujejo, na 
trajnostni način, kjer je to mogoče, kar zmanjša škodo za okolje. Da 
bi bile prometne rešitve učinkovite, je treba s prometnimi omrežji 
upravljati na način, ki spodbuja varnost ter zmanjšuje obstoj in 
učinke zastojev. 

Glavni cilji: zagotoviti učinkovite prometne rešitve za vse s povečanjem izbire 
in zmanjšanjem zastojev 

Ukrepi: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Svet okrožja West Berkshire 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

- 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Lokalna tovorna transportna strategija za West Berkshire  

Izdal/sprejel Svet okrožja West Berkshire 

Objava November 2014 

Ključne besede: Lokalni prometni načrt, tovorna strategija 

Področje – steber: 
2 organizacija prostora: načrtovanje distribucije in tovornega 
prometa, omrežje prevzemnih točk, povezovanje javnega in 
tovornega prometa 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): https://info.westberks.gov.uk/CHttpHandler.ashx?id=36911&p=0 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Tovorni promet je pomembno področje v Zahodnem Berkshireu. 
Tovorna strategija je vizija za uravnoteženje potrebe po učinkoviti 
distribuciji blaga po okrožju s socialnimi in okoljskimi vplivi v 
obdobju lokalnega prometnega načrta Sveta (LTP) do leta 2026. 
Temelji na strategiji tovornega prometa. 
Glavni dokument LTP vsebuje predlog za pregled po prvih šestih 
letih od predložitve (marec 2017). Zato je predvideno, da bo ta 
strategija podobno pregledana po šestih letih (2020), razen če bodo 
že prej potrebne pomembne spremembe politike ali procesov pred 
tem. 

Glavni cilji: Dokument vsebuje akcijski načrt. 

Ukrepi: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Svet okrožja West Berkshire  

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: 
Oblikovanje brezšivnega integriranega mobilnostnega sistema 
(SIMSystem) 
Manifest za preoblikovanje potniškega in tovornega prometa 

Izdal/sprejel Svetovni ekonomski forum, Deloitte 

Objava Januar 2018 

Ključne besede: Integrirani mobilnostni sistem, mobilnost 

Področje – steber: 
2 organizacija prostora: načrtovanje distribucije in tovornega 
prometa, Omrežje prevzemnih točk, povezovanje javnega in 
tovornega prometa 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

http://www3.weforum.org/docs/Designing_SIMSystem_Manifesto_T
ransforming_Passenger_Goods_Mobility.pdf 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Preobrazba mobilnosti poteka zaradi velikih sprememb,  potreb in 
želja svetovnega prebivalstva, ki jih omogoča informacijska 
revolucija. Nove tehnologije imajo možnost za izboljšanje 
učinkovitosti, trajnosti in cenovne dostopnosti gibanja ljudi in blaga. 
Vendar brez sodelovanja javnega in zasebnega sektorja ne bo šlo. 
V dokumentu  so prikazani potreba po brezhibnem povezanem 
sistemu mobilnosti, vizija o delovanju sistema in njegove ključne 
značilnosti ter težave, ki jih je treba rešiti.  
Zagotavlja nabor delovnih načel, ki so lahko vodilo za učinkovit 
javni in zasebni sektor, ki sodelujeta in ustvarjata skupno 
razumevanje področja. 

Glavni cilji: 
Cilji dokumenta so pospešiti sprejem sistema SIMS, spodbujati 
usklajevanje med vsemi akterji in se izogibati širjenju možnih 
nasprotujočih si standardov, pravil in tehnologij. 

Ukrepi: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: 

Tovorni in storitveni akcijski načrt / Freight and servicing 
action plan 
Ustvarjanje varnejših, čistejših in bolj učinkovitih londonskih 
ulic,  

Izdal/sprejel Londonski promet / Transport for London (TfL), župan Londona 

Objava Marec 2019 

Ključne besede: Lokalni prometni načrt, tovorna strategija, akcijski načrt 

Področje – steber: 

2 organizacija prostora: načrtovanje distribucije in tovornega 
prometa, prostorska centralizacija zalog, distribucija (konsolidacija 
distribucijskih centrov), gradbeništvo, omrežje prevzemnih točk, 
povezovanje javnega in tovornega prometa, območja za upravljanje 
odpadkov, oskrba mestnih središč 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): http://content.tfl.gov.uk/freight-servicing-action-plan.pdf 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Tovor je za London ključnega pomena za skoraj vsa področja 
življenja v mestu. 
Spremembe londonskega gospodarstva, rabe zemljišč, nakupnih 
navad, nove tehnologije in rasti storitvenega sektorja prispevajo k 
pomembnemu premiku v načinu izvajanja dobav in servisnih 
potovanj. Zato potrebujejo nov pristop k upravljanju tovora s 
sprejetjem inovacij, s čimer se zagotovi, da bodo potovanja 
potekala čim bolj varno, čisto in učinkovito, hkrati pa da se ohrani 
dober dostop in podpre produktivnost.  

Glavni cilji: 

Osrednji cilj županove prometne strategije je povečati uporabo 
aktivnih in učinkovitih načinov prevoza za doseganje rasti, pri 
čemer se bo 80 odstotkov potovanj v London opravilo peš, s 
kolesom ali javnim prevozom do leta 2041. 

Ključne teme v središču strategije so zdrave ulice in zdravi ljudje, 
dobra izkušnja z javnim prevozom ter novi domovi in delovna 
mesta. 

Ukrepi: V načrtu so opredeljeni tudi določeni ukrepi. 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 



 

 
 
 

224 
 

Podatki o dokumentu 

Naslov: Model mestne distribucije blaga; Mestna občina Celje 

Izdal/sprejel Nastja Mecilovšek, Patricija Kirhmajer, Laura Srebre 

Objava Raziskovalna naloga, 2016 

Ključne besede: mestna distribucija blaga; Mestna občina Celje 

Področje – steber: 

2 organizacija prostora: načrtovanje distribucije in tovornega 
prometa, prostorska centralizacija zalog, distribucija (konsolidacija 
distribucijskih centrov), omrežje prevzemnih točk, povezovanje 
javnega in tovornega prometa, oskrba mestnih središč 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

- 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: Naloga je raziskava o novih metodah mestne distribucije.  

Naloga je omejena na mestno logistiko. Za pregled stanja in 
celovitost obravnavanja teme so najprej navedeni nekatere 
raziskave in nekateri projekti, nato pa so opredeljene težave 
mestne logistike možne rešitve. Navedeni so stanje mestne 
distribucije in metode za njegovo izboljšanje. Naloga ne obravnava 
možnosti uvajanja električnih dostavnih vozil, obravnava pa nove 
tehnično-tehnološke rešitve za gibanje blaga oziroma izvajanje 
komunalnih storitev.  

Glavni cilji: 

Zagotoviti zadovoljivo stopnjo mestne oskrbe z dobrinami tako za 
prebivalce kakor tudi obiskovalce. 

Razbremeniti mestna središča tovornega prometa.  

Da bo središče dovolj poslovno zanimivo za vse deležnike 
mestnega življenja prebivalce, obiskovalce in poslovne partnerje 
mesta (proizvodne in storitvene dejavnosti).  

Vzpostaviti je treba blagovne poti (dostava in odprema), ki bodo 
neopazno ali z minimalnim delom vplivali na celotni prometni tok v 
mestnih središčih.  

Ukrepi: 

urni razpored prevoza blagovnih tovorov  

združevanje tovornih enot 

podzemna infrastruktura za blagovne tokove 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 

- 



 

 
 
 

225 
 

in izvajanje): 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Nova shema urbane tovorne distribucije in optimizacijska 
metodologija za znižanje njene cene 

Izdal/sprejel/avtorji Elvezia M. Cepolina & Alessandro Farina 

Objava Evropski preglednik prometnih raziskav, 2015 

Ključne besede: 
Lokalni prometni načrt, tovorna strategija, distribucija tovora, cena 
optimizacije, urbana distribucija tovora, e-poslovanja, generični 
algoritmi, Težava z usmerjanjem polnega vozila  

Področje – steber: 

2 organizacija prostora: načrtovanje distribucije in tovornega 
prometa, prostorska centralizacija zalog, distribucija (konsolidacija 
distribucijskih centrov), gradbeništvo, omrežje prevzemnih točk, 
povezovanje javnega in tovornega prometa, območja za upravljanje 
odpadkov, oskrba mestnih središč 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): https://link.springer.com/article/10.1007/s12544-014-0149-x 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Poročilo se nanaša na inovativno shemo razdeljevanja tovora v 
mestih, katere cilj je zmanjšati zunanje vplive, povezane s 
postopkom dostave tovora. V predlaganem prometnem sistemu se 
tovor najprej dostavi v UDC na meji mestnih območij s tovornjaki ali 
vlaki, ki opravljajo prevoz na dolge razdalje. Nato se tovor 
reorganizira in združi v tovorne enote in škatle FURBOT glede na 
dimenzije paketov in na naslove sprejemnikov. Vsaka škatla je 
naslovljena za začasno iztovarjanje in tja jo dostavi vozilo 
FURBOT. Sprejemniki so zadolženi za 
zbiranje svojih paketov v pripadajočih razkladalnih zalivih, kamor so 
bili dostavljeni.  
V prispevku je obravnavana metodologija za optimizacijo 
uspešnosti tega sistema tovornega prometa. Celotna metodologija 
prispeva k dejanskemu povpraševanju po tovoru in cestnem 
omrežju ter poišče parametre prometnega sistema (število 
potrebnih polj FURBOT, njihov začasni iztočni prostor, dimenzije 
vozil FURBOT in usmerjenost vozila FURBOT), ki zmanjšajo 
celotne stroške sistema.  

Glavni cilji: optimizacija uspešnosti sistema tovornega prometa 

Ukrepi: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 
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Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

- 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Informativni preglednik za mesta in regije NOVELOG / Pilotni 
programi in primeri 

Izdal/sprejel  

Objava CIVITAS, Evropa 

Ključne besede: Lokalni prometni načrt, tovorna strategija 

Področje – steber: 

2 organizacija prostora: načrtovanje distribucije in tovornega 
prometa, prostorska centralizacija zalog, distribucija (konsolidacija 
distribucijskih centrov), gradbeništvo, omrežje prevzemnih točk, 
povezovanje javnega in tovornega prometa, območja za upravljanje 
odpadkov, oskrba mestnih središč 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

http://novelog.eu/wp-content/uploads/2018/08/05287-Polis-
Novelog-Brochure-06-WEB.pdf 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Čeprav so otoki posebnost urbanističnega načrtovanja, se 
spoprijemajo z izjemno pomanjkljivo dostopnostjo, depopulacijo in 
socialno povezanostjo in so slabo povezani med sabo. Študija 
primera med različnimi političnimi prednostnimi nalogami obravnava 
vprašanje spodbujanja boljše povezave z odročnimi urbanimi 
območji (otoki) z učinkovitimi in zelo inovativnimi poslovnimi modeli. 
Študija primera spodbuja uporabo enotnega povezanega omrežja 
mestnega prometa ob upoštevanju dveh razsežnosti: „horizontalna“ 
(geografska) povezanost med jedrom in obrobnimi urbanimi 
območji (zgodovinsko središče in otoki); „vertikalna“ povezanost 
med dvema sistemoma mobilnosti v mestih, torej tovornim 
prometom in potniki. 
Raziskava se je osredotočila na severno območje beneške lagune, 
kjer je veliko povpraševanja po UFT in poti javnega prevoza so. 
Zgodovinsko središče Benetk je glavno vozlišče za tovorni promet, 
otoki Murano, Burano,Torcello in S. Erasmo so glavna središča 
tovornega prometa. 
Da bi zgradili optimizirano mestno logistično mrežo, je študija 
ocenila izvedljivost rešitev za vleko tovora na opredeljene odseke 
lagune. Skladiščenje tovora lahko ustvari nove mestne logistične 
storitve v beneški laguni. 
Končni učinki kažejo, da je mogoče povpraševanje po tovornem 
prometu prilagoditi obstoječi rezervni zmogljivosti, in sicer z novo 
storitvijo vlečenja tovora, kar kaže na izvedljivost predlagane 
storitve vleke tovora na poskusnem območju. 

Glavni cilji: izboljšati dostopnost otokov in jih med seboj povezati 

Ukrepi: - 
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Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

Raziskovalno inovacijski program Evropske unije Horizon 2020 po 
sporazumu št. 636626. 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Ustvarjanje rasti, zmanjševanje ogljika / ustvarjanje 
trajnostnega lokalnega prometa  

Izdal/sprejel Oddelek za promet, Velika Britanija 

Objava - 

Ključne besede: 
Lokalni promet, decentralizacija moči, trajnostni promet, aktivna 
potovanja, javni prevoz, upravljanje prometa, ogljik, zastoji, vladne 
zaveze 

Področje – steber: 

2 organizacija prostora: načrtovanje distribucije in tovornega 
prometa, prostorska centralizacija zalog, distribucija (konsolidacija 
distribucijskih centrov), gradbeništvo, omrežje prevzemnih točk, 
povezovanje javnega in tovornega prometa, območja za upravljanje 
odpadkov, oskrba mestnih središč 

Trajanje: 2011 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.gov.uk/government/publications/creating-growth-
cutting-carbon-making-sustainable-local-transport-happen 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
V beli knjigi o lokalnem prometu je prikazana vizija vlade za 
trajnostni sistem lokalnega prometa, ki podpira gospodarstvo in 
zmanjšuje emisije ogljika. Pojasnjuje, kako vlada postavlja 
lokalizem v središče prometne agende in sprejema ukrepe za 
opolnomočenje lokalnih oblasti, kadar gre za reševanje teh 
vprašanj na njihovih območjih. Bela knjiga poudarja tudi 
neposredno podporo lokalne oblasti tudi prek lokalnih skladov za 
trajnostni promet. 
Svet se spoprijema s trajnostnim izzivom – presežna zamuda stane 
urbane ekonomije 11 milijard funtov na leto, emisije ogljika pa 
družbi povzročajo stroške, ki znašajo do štiri milijarde funtov na 
leto. Stroški za zdravje naših skupnosti so še večji – do 25 milijard 
funtov na leto zaradi telesne neaktivnosti, slabe kakovosti zraka in 
hrupa ter 9 milijard funtov zaradi prometnih nesreč. Kljub temu 
obstajajo številne možnosti, da se promet spoprijema s tem izzivom 
z izboljšanjem dostopa do trajnostnih načinov. To lahko hkrati 
omogoči rast z izboljšanjem dostopa do dela, trgovin in drugih 
storitev, hkrati pa tudi z zmanjšanjem emisij ogljika in blaženjem 
podnebnih sprememb. Posegi lahko pomembno prispevajo tudi k 
javnemu zdravju in kakovosti življenja. 
Ljudje potujejo iz različnih razlogov na pretežno kratkih razdaljah 
(manj kakor 10 milj). Približno 40 % vseh emisij ogljika v prometu 
nastane s temi potovanji, vendar za vse, razen najkrajših, osebni 
avtomobil ostane način izbire. Ključne priložnosti so v tem, da so za 
krajša potovanja alternativni načini privlačnejši. Ljudje kažejo 
pripravljenost za uporabo teh načinov, kadar obstajajo kot izvedljiva 
alternativa. 
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Vsebina:  
− lokalni prevoz – izbire in učinki 
− decentralizacija moči omogoča lokalno dostavo 
− omogočanje trajnostne izbire prometa 
− aktivna potovanja 
− privlačnejši javni prevoz 
− upravljanje prometa za zmanjšanje ogljika in odpravljanje 

zastojev 
− lokalni prevoz v družbi 
− obveznosti vlade na področju lokalnega prevoza 

Glavni cilji: - 

Ukrepi: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Izboljšanje uspešnosti tovornega sistema v metropolitanskih 
območjih 

Izdal/sprejel RPI, Jose Holguin-Veras, izdano kot Poročilo NCFRP št. 33 

Objava - 

Ključne besede: Prevoz tovora, operiranje in upravljanje prometa, načrtovanje in 
predvidevanje 

Področje – steber: 

2 organizacija prostora: načrtovanje distribucije in tovornega 
prometa, prostorska centralizacija zalog, distribucija (konsolidacija 
distribucijskih centrov), gradbeništvo, omrežje prevzemnih točk, 
povezovanje javnega in tovornega prometa, območja za upravljanje 
odpadkov, oskrba mestnih središč 

Trajanje: 2012–2014 

Povezava (URL; če 
obstaja): http://www.trb.org/Main/Blurbs/172487.aspx 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Izboljšanje zmogljivosti tovornega sistema na metropolitanskem 
območju 
Vodnik za načrtovanje ponuja regionalni vodnik za javno 
načrtovanje, ki opredeljuje možne strategije in praktične rešitve za 
javne in zasebne zainteresirane strani za izboljšanje učinkovitosti 
sistema prevoza tovora na različnih metropolitanskih območjih. 
Vodnik naj bi bil celovita referenca za vse dele metropolitanskega 
območja od mestnega jedra do bolj primestnih in primestnih 
območij (mestno obrobje). Vodnik vključuje orodje za izbiro pobud 
za pomoč pri izbiri možnih alternativ za različne težave in 
programsko opremo za združevanje tovornih potovanj (FTG), ki jo 
načrtovalci lahko uporabijo za prepoznavanje glavnih lokacij, kjer 
potuje tovor .  
 
Številni izzivi, ki vplivajo na tovorni sistem, od zastojev, razvojnih 
težav do sprejemanja skupnosti, nastajajo na metropolitanskem 
območju. Pogosto so vozlišča v dobavni verigi in pri intermodalnih 
operacijah. Kljub temu pa razmere na metropolitanskem območju 
pomenijo večje stroške in večja tveganja za zagotavljanje storitve. 
Pomanjkanje znanja in izkušenj s tovornim prometom v mestnih 
agencijah za načrtovanje pogosto preprečuje učinkovit odziv na 
izzive kljub neposrednemu gospodarskemu pomenu tovornih 
sistemov za metropolitanska območja in njihovemu občutljivemu 
položaju v svetovnih dobavnih verigah. Ti izzivi zahtevajo praktične 
rešitve, nekatere med njimi je treba na novo razviti, vsi pa morajo 
biti učinkoviti za skupnost in vodilne organizacije ter koristiti 
tovornemu sistemu. 
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Glavni cilji: 

Cilj raziskave je pripraviti regionalni vodnik za javno načrtovanje, ki 
bo opredelil možne strategije in praktične rešitve za javne in 
zasebne zainteresirane strani za izboljšanje uspešnosti sistema 
prevoza tovora na različnih mestnih območjih. 
  
Za dosego cilja projekta bo treba izvesti določene naloge. 

Ukrepi:  

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje):  
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Akcijski tovorni načrt za Kent 

Izdal/sprejel Svet grofije Kent  

Objava - 

Ključne besede: tovorno prevozniška industrija, težki tovornjaki, omrežje glavnih 
cest, ekonomske koristi, prebivalci, mednarodni prehod 

Področje – steber: 

2 organizacija prostora: načrtovanje distribucije in tovornega 
prometa, prostorska centralizacija zalog, distribucija (konsolidacija 
distribucijskih centrov), gradbeništvo, omrežje prevzemnih točk, 
povezovanje javnega in tovornega prometa, območja za upravljanje 
odpadkov, oskrba mestnih središč 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.kent.gov.uk/about-the-council/strategies-and-
policies/transport-and-highways-policies/freight-action-plan 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Akcijski načrt za tovorni promet je pripravljen z namenom, da 
učinkovito rešijo pomisleke glede pretoka tovora skozi Kent in v 
njem. 
 
Vsebina: 

− ključni deležniki tovora v Kentu 
− mednarodni prehodi v Kentu 

Glavni cilji: 

Spodbujanje varnega in trajnostnega omrežja za distribucijo tovora 
v Kent, izven njega in v njem, ki podpira lokalno in nacionalno 
gospodarsko blaginjo in kakovost življenja, hkrati pa si prizadeva za 
odpravljanje kakršnih koli škodljivih vplivov na lokalne skupnosti in 
okolje tako zdaj kakor tudi v prihodnje. 

Ukrepi: 

Ukrepi:  
− odpravljanje težav s parkiranjem tovornjakov čez noč v 

Kentu 
− poiskati dolgoročno rešitev za operacijski sklad 
− učinkovito upravljanje usmerjanja prometa s tovornimi vozili 

in zagotoviti, da vozila ostajajo znotraj strateškega cestnega 
omrežja v največjem možnem času,   

− sprejeti ukrepe za reševanje težav, ki jih povzroča tovorni 
promet skupnosti 

− zagotoviti, da Svet grofije Kent še naprej učinkovito načrtuje  
zmanjšanje vpliva tovornega prometa in ima pooblastila za 
nadzor nad tem zmanjšanjem. 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 
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Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Jedrna strategija za West Berkshire (2006–2026) Razvojni načrt 
/ Lokalni načrt za West Berkshire  

Izdal/sprejel Občinski svet West Berkshire  

Objava - 

Ključne besede: 
Jedrna strategija, razvojni načrt / development plan document 
(DPD),  razvoj vizije, poravnave, splošni okvir, podrobne politike, 
predlogi za posamezne lokacije, lokalni načrt 

Področje – steber: 

2 organizacija prostora: načrtovanje distribucije in tovornega 
prometa, prostorska centralizacija zalog, distribucija (konsolidacija 
distribucijskih centrov), gradbeništvo, omrežje prevzemnih točk, 
povezovanje javnega in tovornega prometa, območja za upravljanje 
odpadkov, oskrba mestnih središč 

Trajanje: 2012 ( 2006–2026) 

Povezava (URL; če 
obstaja): https://info.westberks.gov.uk/CHttpHandler.ashx?id=36374&p=0 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: Vsebina: 

− Splošna vizija, kako naj bi se zahodni Berkshire razvijal v 
naslednjih 20 letih. 

− Nabor strateških ciljev, ki širijo vizijo in se osredotočajo na 
ključna vprašanja, ki jih je treba obravnavati. 

− Strategija izvajanja za dosego teh ciljev, ki določa obseg, 
kraj, čas in način razvoja. 

− Strateške politike za doseganje razvoja. 
− Okvir za izvajanje in spremljanje. 

Eno od načel ključne strategije je, da mora določiti jasne prostorske 
odločitve o prihodnji lokaciji razvoja. To ne pomeni dodeljevanja 
mest za izpolnitev celotne dodelitve stanovanj, temveč določitev 
mest ali širših lokacij za spletna mesta, ki se štejejo za ključna za 
doseganje celotne strategije. To je namenjeno zagotavljanju 
varnosti skupnosti, pa tudi ponudnikom infrastrukture in 
vlagateljem. Izkazati mora tudi dovolj prožnosti, da se odzove na 
spreminjajoče se okoliščine v časovnem okviru osnovne strategije. 

Načrtovan je način za dodeljevanje stanovanj. Ta prepozna 
strateško mesto v Newburyju (Newbury Racecourse) in strateško 
mesto v parku Sandleford južno od Newburyja. Predlagano je, da 
se razvoj Sandlefordskega parka nadaljuje po letu 2026, da bi 
zagotovili dolgoročno gotovost o dolgoročni smeri rasti v okrožju in 
uvedli prožnost v osnovno strategijo. 

Spletna mesta in široka lokacija, ki so vključeni v osnovno 
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strategijo, se štejejo za najprimernejšo strategijo, če se 
obravnavajo kot razumne alternative. Te alternative 

so bili ocenjeni okoljski, družbeni in gospodarski učinki na podlagi 
ocene trajnosti (18). 

Poleg temeljne strategije bo pripravljen tudi dokument o dodelitvi 
lokacije in razvojnem načrtu dostave (DPD). To bo vključevalo 
podrobnosti o dodatnih dodelitvah stanovanj, preglede meja naselij 
in mestnih središč ter politike za upravljanje razvoja. 

Glavni cilji: 

− obravnavanje podnebnih sprememb 
− povečevanje števila stanovanj 
− stanovanjske potrebe 
− gospodarstvo 
− zahteve za infrastrukturo 
− zelena infrastruktura 
− prevoz 
− trgovina na drobno 
− dediščina 

Ukrepi: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: 
BESTUFS / Vodič po dobrih praksah na področju urbanega 
blagovnega prevoza 
Part I: Dostop in dostava tovornih vozil v urbanih območjih 

Izdal/sprejel / Avtor: Allen, J., Thorne, G. and Browne, M. (Univerza v Westminstru) 

Objava - 

Ključne besede: urbani prevoz blaga, urbana območja, logistika, dostavne in 
prevzemne storitve 

Področje – steber: 

2 organizacija prostora: načrtovanje distribucije in tovornega 
prometa, prostorska centralizacija zalog, distribucija (konsolidacija 
distribucijskih centrov), gradbeništvo, omrežje prevzemnih točk, 
povezovanje javnega in tovornega prometa, območja za upravljanje 
odpadkov, oskrba mestnih središč 

Trajanje: 2008 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

http://www.bestufs.net/download/BESTUFS_II/good_practice/Englis
h_BESTUFS_Guide.pdf 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Do srede devetdesetih let prejšnjega stoletja so raziskovalci in 
oblikovalci politike relativno malo pozornosti namenjali čedalje 
večjih težavam s tovornim prometom v mestnih območjih. V 
zadnjem času se je to spremenilo in se povečuje zanimanje za 
logistiko storitev zbiranja in dostave zlasti v mestnih središčih.  
Več projektov v Evropi in drugod je skušalo določiti ključne težave 
mestnega tovornega prometa in določiti možne rešitve. 
 
1. Učinkovita uporaba infrastrukture 
2. Smernice za ukrepe za dostop do tovornih vozil in nakladanje v 
mestnih območjih: 

− podpisovanje 
− tovorne poti 
− informacije in zemljevidi mestnega tovornega prometa 
− nakladalni odri na ulici 
− območje dostave v bližini (ELP) 
− urbani konsolidacijski centri 
− predpisi o masi in velikosti vozila 
− časovni predpisi 
− uvedba in izvajanje predpisov o dostopu in nalaganju 
− okoljski pasovi/predpisi o emisijah 
− nočna dostava 
− tovornjaki 
− sistemi za polnjenje cest 

3. Tehnologija v mestnem tovornem prometu 
4. Okolju prijazna vozila 
5. Vprašanja glede izvajanja 
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6. Skupno delo javnega in zasebnega sektorja 

Glavni cilji: 

− pridobivanje podpore tovorni industriji za tovorne strategije 
in pobude, 

− izboljšanje zanesljivosti tovornih vozil v času potovanja, 
− pomoč pri vožnji voznikov tovornih vozil in zmanjšanje 

prevozov in števila kilometrov tovornih vozil, 
− pomoč podjetjem za prevoz tovora na kraju dostave in 

zbiranja, 
− zmanjšanje vplivov na okolje in tveganje za nesreče, ki 

vključujejo tovorna vozila. 

Ukrepi: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

BESTUFS financira Evropska komisija v okviru 6. okvirnega 
programa za raziskave in tehnološki razvoj © 2007 konzorcij 
BESTUFS 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: 
BESTUFS / Vodič po dobrih praksah na področju urbanega 
blagovnega prevoza 
Part II: Rešitve na zadnji milji 

Izdal/sprejel/avtor: Allen, J., Thorne, G. in Browne, M. (Univerza v Westminstru) 

Objava - 

Ključne besede: Zadnja milja, rešitve, prevoz zadnje milje, urbana območja, 
logistika, dostavne in prevzemne storitve  

Področje – steber: 

2 organizacija prostora: načrtovanje distribucije in tovornega 
prometa, prostorska centralizacija zalog, distribucija (konsolidacija 
distribucijskih centrov), gradbeništvo, omrežje prevzemnih točk, 
povezovanje javnega in tovornega prometa, območja za upravljanje 
odpadkov, oskrba mestnih središč 

Trajanje: 2008 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

http://www.bestufs.net/download/BESTUFS_II/good_practice/Englis
h_BESTUFS_Guide.pdf 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Več projektov v Evropi in drugod je skušalo ugotoviti ključne težave 
mestnega tovornega prometa in določiti možne rešitve. 
Kljub temu ostaja temeljna dilema mestnega tovornega prometa; 
prihodnji uspeh mest in mestnih središč je odvisen od njihove 
učinkovitosti v različnih, pogosto nasprotujočih si razsežnostih. Po 
eni strani morajo biti urbana območja privlačna za življenje, delo, 
nakupovanje in preživljanje prostega časa. V tem pogledu se 
spoprijemajo z vse močnejšo konkurenco, zlasti zunanjih trgovskih 
centrov. Če bodo trgovci na drobno ter drugi delodajalci in 
ustvarjalci dohodka ohranili zaupanje v mestna središča, bodo 
logistični sistemi učinkoviti pod pogojem, da bo mogoče 
komercialne prostore upravljati stroškovno učinkovito.  
Po drugi strani se urbanisti zelo zavedajo potrebe po ohranjanju ali 
izboljšanju kakovosti mestnega središča, privabljanju 
nakupovalcev, turistov in delavcev ter morda prepričevanju ljudi, da 
tam živijo. 
Obstaja splošno mnenje, da tovorna vozila škodujejo mestnemu 
okolju in znatno prispevajo k težavam zaradi zastojev, 
onesnaževanja, varnosti in hrupa. Zato ne preseneča, da lahko 
glede mestne logistike pride do nasprotnih interesov med 
komercialnim in okoljskim lobijem. 
Številni se ne zavedajo morebitnih koristi skrbno raziskanega in 
izvajanega mestnega konsolidacijskega centra (UCC). Trgovci na 
drobno in logistična podjetja pogosto menijo, da bodo podjetja z 
višjimi cenami povečala svoje stroške in zmanjšala nadzor nad 
njihovimi dobavnimi verigami. 
Čeprav se veliko razmišljanja o UCC osredotoča na maloprodajne 
dejavnosti, imajo lahko vlogo tudi v drugih sektorjih, vključno z 
gradbeništvom, pisarnami, hoteli in restavracijami. 
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Rešitve glede zadnjega kilometra: 

− določitev rešitev za zadnji kilometer dostave 
− dobavna veriga 
− dostavljanje blaga kupcu 
− tehnologija in telematika v zadnjem kilometru 
− navodila za rešitve pri dostavi do zadnjega kilometra 
− prednosti in pomanjkljivosti rešitev glede zadnjega kilometra 
− vpliv rešitev glede zadnjega kilometra v mestnem prometu 
− urbanistično načrtovanje in urejanje, povezano z rešitvami 

glede zadnjega kilometra 
− dejavniki uspeha in neuspeha 

Glavni cilji: 

− opredelitev rešitev glede zadnjega kilometra 
− dobavna veriga 
− dostavljanje blaga kupcu 
− tehnologija in telematika v zadnjem kilometru 
− navodila za rešitve glede zadnjega kilometra 
− prednosti in pomanjkljivosti rešitev glede zadnjega kilometra 
− urbanistično načrtovanje in urejanje, povezano z rešitvami 

glede zadnjega kilometra 

Ukrepi: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

BESTUFS financira Evropska komisija v okviru 6. okvirnega 
programa za raziskave in tehnološki razvoj © 2007 konzorcij 
BESTUFS 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: 
BESTUFS / Vodič po dobrih praksah na področju urbanega 
blagovnega prevoza 
PART III: Urbana konsolidacijska središče 

Izdal/sprejel/avtor: Allen, J., Thorne, G. and Browne, M. (Univerza v Westminstru) 

Objava - 

Ključne besede: 

konsolidacija dobaviteljev, prednosti za prodajalce, izboljšana 
dobavna veriga, morebitne storitve dodane vrednosti, koristi za 
skupnost, zmanjšanje zastojev, izboljšana kvaliteta zraka, 
izboljšano recikliranje odpadkov 

Področje – steber: 

2 organizacija prostora: načrtovanje distribucije in tovornega 
prometa, prostorska centralizacija zalog, distribucija (konsolidacija 
distribucijskih centrov), gradbeništvo, omrežje prevzemnih točk, 
povezovanje javnega in tovornega prometa, območja za upravljanje 
odpadkov, oskrba mestnih središč 
4 tehnologija in oprema: čista vozila, informacijsko-komunikacijske 
tehnologije, inteligentni prometni sistemi, avtomatizirani sistemi, 
optimizacija prometnih in logističnih sistemov, vključevanje novih 
tehnologij 

Trajanje: 2008 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

http://www.bestufs.net/download/BESTUFS_II/good_practice/Englis
h_BESTUFS_Guide.pdf 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Do srede devetdesetih let prejšnjega stoletja so raziskovalci in 
oblikovalci politike relativno malo pozornosti namenjali čedalje 
večjim težavam s tovornim prometom v mestnih območjih. V 
zadnjem času se je to spremenilo in se povečuje zanimanje za 
logistiko storitev zbiranja in dostave zlasti v mestnih središčih.  
Več projektov v Evropi in drugod je skušalo ugotoviti ključne težave 
mestnega tovornega prometa in določiti možne rešitve. 
Kljub temu ostaja temeljna dilema mestnega tovornega prometa; 
prihodnji uspeh mest in mestnih središč je odvisen od njihove 
učinkovitosti v različnih, pogosto nasprotujočih si razsežnostih. Po 
eni strani morajo biti urbana območja privlačna za življenje, delo, 
nakupovanje in preživljanje prostega časa. V tem pogledu se 
spoprijemajo z vse močnejšo konkurenco, zlasti zunanjih trgovskih 
centrov. Če bodo trgovci na drobno ter drugi delodajalci in 
ustvarjalci dohodka ohranili zaupanje v mestna središča, bodo 
logistični sistemi učinkoviti pod pogojem, da bo mogoče 
komercialne prostore upravljati stroškovno učinkovito.  
Po drugi strani se urbanisti zelo zavedajo potrebe po ohranjanju ali 
izboljšanju kakovosti mestnega središča, privabljanju 
nakupovalcev, turistov in delavcev ter morda prepričevanju ljudi, da 
tam živijo. 
Obstaja splošno mnenje, da tovorna vozila škodujejo mestnemu 
okolju in znatno prispevajo k težavam zaradi zastojev, 
onesnaževanja, varnosti in hrupa. Zato ne preseneča, da lahko 
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glede mestne logistike pride do nasprotnih interesov med 
komercialnim in okoljskim lobijem. 

Glavni cilji: 

Koristi konsolidacije za dobavitelje/koristi trgovcev na drobno 
(izboljšana dobavna veriga in možne storitve z dodano 
vrednostjo)/koristi za skupnost (zmanjšani zastoj, izboljšana 
kakovost zraka in recikliranje odpadkov). 

Ukrepi: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

BESTUFS financira Evropska komisija v okviru 6. okvirnega 
programa za raziskave in tehnološki razvoj. © 2007 konzorcij 
BESTUFS 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Petstopenjski model – Naročila za povečanje učinkovitosti 
transporta v urbani distribuciji blaga 

Avtor/naročnik: Olof Moen 

Leto izdaje: 2016 

Ključne besede: 

Učinkovitost transportnega sistema, transport tovora, proces 
naročanja, učinkovitost  optimizacije poti, digitalne informacije, 
poslovni programi za usmerjanje gospodarskih vozil, »petstopenjski 
model«  

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

 

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo ipd.): 

strokovni članek 

Področje – steber: 
2 organizacija prostora: načrtovanje distribucije in tovornega 
prometa, prostorska centralizacija zalog, distribucija (konsolidacija 
distribucijskih centrov), oskrba mestnih središč 

Trajanje:  

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.researchgate.net/publication/299459911_The_Five-
step_Model_-
_Procurement_to_Increase_Transport_Efficiency_for_an_Urban_Di
stribution_of_Goods 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Učinkovitost prometnega sistema je odvisna od uporabe virov v 
sistemu. Sektor tovornega prometa na Švedskem je razdrobljen, 
sestavljen večinoma iz majhnih operaterjev, povezanih s 
posredniškimi podjetji, ki upravljajo prodajo in stike s strankami. 
Poleg tega je bila večina novosti v tovornem prometu tehnične 
narave, na primer napredek motorjev, vrste goriva in informacijske 
tehnologije. Organizacijskega razvoja, ki vodi do spremenjenega 
vedenja, še vedno ni. Namen tega prispevka je nadaljnji razvoj 
postopka javnih naročil z optimizacijo poti za izboljšanje splošne 
učinkovitosti v prometnem sistemu. Brezpogojna zahteva so 
digitalne informacije na vseh stopnjah dobavne verige. V študiji 
primera je bila programska oprema za usmerjanje komercialnih 
vozil uporabljena za izdelavo analize prometnega omrežja na 324 
prodajnih mestih, ki je bila nato primerjana z rešitvijo. Nato je bila 
študija primera povezana z novim modelom nakupa prevoznih 
storitev, "petstopenjskim modelom".  
 
V petstopenjskem modelu se zainteresirane strani dogovarjajo 
glede na razdaljo, čas in zaporedne poti, ne pa za eno samo ceno 
na postajo, kar je običajno za prevoze na Švedskem. Razmerje 
med strankami spreminja, in sicer z večjo preglednostjo in na koncu 
s premikom moči v dobavni verigi s prevoznega podjetja na kupca 
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prevoza. 

 

Glavni cilji: 
- 

Ukrepi: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Mestna logistika, distribucija urbanega blaga ter dostava in 
prevzem na zadnji milji 

Avtor/naročnik: Ivan Dario Cardenas Barbosa, Yari Borbon-Galvez, Thomas 
Verlinden, Eddy Van de Voorde 

Leto izdaje:  

Ključne besede: urbana logistika, mestna logistika, urbana distribucija blaga, zadnja 
milja, tipologija, okvir 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

 

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo ipd.): 

strokovni članek 

Področje – steber: 2 organizacija prostora: prostorska centralizacija zalog, distribucija 
(konsolidacija distribucijskih centrov), oskrba mestnih središč 

Trajanje:  

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.researchgate.net/publication/320807609_City_logistics
_urban_goods_distribution_and_last_mile_delivery_and_collection 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Dobavne verige, logistika in tovorni promet se spoprijemajo z vse 
bolj zapletenimi izzivi zaradi sprememb v gospodarskih strukturah, 
urbanizacije, oblikovanja mest in prometnih sistemov, pa tudi 
zunanjih učinkov, povezanih z logističnimi dejavnostmi v mestnih 
območjih. To je v zadnjem času spodbudilo veliko raziskav. Kljub 
temu ni ustreznih prispevkov o stanju glede razmišljanja na tem 
področju. Ta članek je kritični pregled literature s poudarkom na 
pristopih na tem področju.  
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Glavni cilji: 

Cilj članka je prvič, zagotoviti okvir z geografskimi in funkcionalnimi 
elementi mestne logistike, drugič,  določiti obseg literature, ki je 
dodeljena tipologiji, in tretjič, določiti izraze, ki lahko vključujejo 
različne analitične interese področja mestne logistike, in sicer 
mestno logistiko, distribucijo mestnega blaga in zadnji kilometer.  

Ukrepi: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

- 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Trajnostne prakse v urbani distribuciji blaga v Bilbau 

Avtor/naročnik: Esther Álvarez, Alberto de la Calle 

Leto izdaje: 2011 

Ključne besede: AHP, urbana distribucija blaga, logistika zadnje milje, mesto 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

evropska 

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo ipd.): 

strokovni članek 

Področje – steber: 

2 organizacija prostora: načrtovanje distribucije in tovornega 
prometa, prostorska centralizacija zalog, distribucija (konsolidacija 
distribucijskih centrov), gradbeništvo, omrežje prevzemnih točk, 
povezovanje javnega in tovornega prometa, območja za upravljanje 
odpadkov, oskrba mestnih središč 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): http://www.jiem.org/index.php/jiem/article/view/426 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Za distribucijo mestnega tovora je značilno, da je popolnoma 
diferencirana vrsta cestnega prometa. Pri tej vrsti prometnih 
konceptov, kot sta okoljska trajnost in dobra storitev, je 
pomembnejša od tranzitnih časov ali optimizacije zmogljivosti vozil. 
Vozila, ki se uporabljajo v zadnjem kilometru, so običajno manjša 
od vozil za cestni prevoz na dolge razdalje. Včasih pa bi bilo lahko 
koristno uporabiti večja vozila v mestih, da bi optimizirali stroške 
distribucije in zasedenost javnih cest. Te prakse se običajno 
izognejo strogim prometnim politikam, ki so jih vzpostavile 
regionalne in lokalne oblasti glede kroženja velikih vozil v mestnih 
središčih. 
Razmestitev tovora v mestih je na splošno zapletena in težavna, pri 
njenem urejanju sodelujejo mestni sveti, občani, trgovci, prevozniki 
in dobavitelji. Vsak se trudi braniti svoje lastne interese, vendar so ti 
interesi pogosto nasprotujoči. 
Ob upoštevanju zgoraj omenjenih dejstev je mogoče določiti načine 
razdeljevanja tovora v mestih na podlagi značilnosti. 

Glavni cilji: 
Cilj te študije je izbrati nekatere izvedljive in trajnostne logistične 
prakse za izboljšanje distribucije mestnega tovora v mestu Bilbao. 

Ukrepi: - 
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Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Gibanje »Zakaj je blago pomembno« / Why Goods Matter 
Movement 

Avtor/naročnik: 

To spletno mesto je omogočila raziskovalna in izobraževalna 
fundacija Volvo (VREF). Izdelalo ga je Združenje za regionalni 
načrt v tesnem sodelovanju z VREF in tremi raziskovalnimi centri, ki 
so imeli aktivno vlogo članov uredniškega odbora. 

Leto izdaje: 2016 

Ključne besede: 

urbani tovor, premikanje urbanega blaga, načrtovanje, politika, 
MetroTovor / MetroFreight, Trajnostni urbani tovorni sistemi / 
Sustainable Urban Freight Systems (SUFS), Urbana tovorna 
platforma / Urban Freight Platform (UFP), iniciativa VREF 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

svetovna 

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo ipd.): 

spletna stran in poročilo 

Področje – steber: 

2 organizacija prostora: načrtovanje distribucije in tovornega 
prometa, prostorska centralizacija zalog, distribucija (konsolidacija 
distribucijskih centrov), gradbeništvo, omrežje prevzemnih točk, 
povezovanje javnega in tovornega prometa, območja za upravljanje 
odpadkov, oskrba mestnih središč 

Trajanje:  

Povezava (URL; če 
obstaja): http://goodsmovementmatters.org/ 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Mesta ne morejo preživeti brez učinkovitega sistema prevoza 
mestnih dobrin. Zdravje mestnega gospodarstva je odvisno od 
njegove zmožnosti, da sprejme gibanje in dostavo blaga. Poleg 
tega na živahnost, za katero si prizadeva večina mest, neposredno 
vplivajo zastoji in vplivi na okolje zaradi tovornjakov, ki so temelj 
mestnega tovornega sistema. V ta namen si mesta ne morejo več 
privoščiti, da bi ignorirali tovor in njegove interakcije z grajenim 
okoljem. 
 
Blago so meso in zelenjava, ki jo kuhate za večerjo, oblačila, ki jih 
kupite v trgovini in naročite po spletu, pisala, s katerimi pišete, 
stene, ki držijo zgradbe okoli vas, in smeti, ki jih ustvarite. Živimo v 
svetu, ki temelji na trgovini, kjer sektor pretoka blaga povezuje ljudi 
s temi proizvodi in blagom do ljudi na številnih ravneh, od lokalnih 
do svetovnih. Tako kakor morate potovati, če želite priti do službe 
ali obiskati prijatelja, mora tudi vse blago, ki ga zaužijete in 
podpirate v vsakdanjem življenju, potovati do končnega cilja. 
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Glavni cilji: 

Učinkovita dobava izdelkov je ključnega pomena za zadovoljstvo 
kupca, uspeh posameznih podjetij ter mestnega in svetovnega 
gospodarstva. Kljub temu pa se prodajalci blaga spoprijemajo z 
velikimi izzivi v mestnih in velemestnih okoljih: prenatrpane mestne 
ulice, regionalne avtoceste in železniška omrežja ter pristanišča in 
letališča, ki imajo ozka grla. K tej prezasedenosti prispeva tudi 
distribucija blaga, povečujejo se emisije in hrup na ulicah. 

Preprečevanje pretoka blaga ovira gospodarstvo. V skrajnih 
razmerah, ko se dobavna veriga na velikem metropolitanskem 
območju ustavi, domačini čutijo učinke in jih razširijo po vsem 
svetu. Če ne bomo ukrepali za hitro izboljšanje razmer, bodo 
prebivalci izgubili dostop do osnovnih življenjskih potrebščin. 
Bolnišnice bi izčrpale kritične zaloge v samo 24 urah, bencinskim 
servisom bi v 48 urah zmanjkalo goriva, trgovinah z živili pa bi v 72 
urah zmanjkalo pokvarljivih izdelkov. 

Pretok blaga mora biti prožen in zmožen sprejeti hitro 
spreminjajoča se okolja. Danes je velik pritisk na industrijo prevoza 
blaga. Spletna prodaja se povečuje trikrat hitreje kakor 
tradicionalna maloprodajna prodaja in podjetja so se preusmerila v 
pravočasno dobavo – prejemajo le toliko blaga, kolikor je to 
potrebno za zmanjšanje stroškov zalog, kar zahteva pogostejše in 
prilagojene dobave. Sodobni družbeni in tehnološki trendi, zlasti 
povečanje potrošništva in storitvenega sektorja, povzročajo še 
večje povpraševanje mestnim distribucijskim sistemom, ki morajo 
delovati v že tako gostih, preobremenjenih in napetih omrežjih. 

Industrija pretoka blaga je hrbtenica družbe; ne more in ne bo 
izginila. Ne glede na vse morajo ljudje prejemati dobrine za 
vzdrževanje svojih vsakodnevnih življenjskih slogov. Trgovanje z 
blagom je desetletja obstajalo v ekosistemu, ki mu je bil po navadi 
odkrit ali neprijazen. Do nedavnega so mestni načrtovalci in vlada 
spregledali mestni tovorni promet. Čeprav je distribucija blaga del 
industrije in sistema, ki je večini ljudi neviden, je gibanje blaga 
absolutno ključnega pomena za življenje ljudi in ga je treba 
obravnavati kot ključno sestavino živahnosti in učinkovitosti mest. 

Ukrepi:  

Izkušnje (+ in –), učinki:  

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje):  
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Podatki o dokumentu 

Objava: Procedia 12 – Raziskovanje transporta  (2016) 861–873 

Naslov: Petstopenjski model – naročanje za večjo transportno učinkovitost 
urbane distribucije blaga 

Avtor, dogodek: Olof Moen, 9. mednarodni kongres o mestni logistiki, Tenerife, 
Kanarski otoki (Španija), 17. do 19. junij 2015 

Leto izvedbe: 2015 

Kraj izvedbe: Švedska 

Ključne besede: urbana blagovna distribucija, naročanje 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

državna 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

strokovni članek 

Področje – steber: 
2 organizacija prostora: načrtovanje distribucije in tovornega 
prometa, prostorska centralizacija zalog, distribucija (konsolidacija 
distribucijskih centrov) 

Trajanje:  

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://core.ac.uk/download/pdf/82071470.pdf 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Konsolidacija logističnih uslug (prometni model) zagotavlja znižanje 
stroškov z zmanjševanjem prevoženih kilometrov na vozilo, s 
povečevanjem polnjenja tovornih vozil in povečevanjem donosnosti 
na vozilo ter z izboljšanjem uspešnosti dostave z dodano 
vrednostjo za končne odjemalce. 
Članek vsebuje tudi pregled mestnega tovornega prometa na 
Švedskem in pregled poslovnih modelov in inovacij v zvezi s 
tovornim prometom, opisan je primer z optimizacijo poti za obstoječi 
prometni tok za distribucijo blaga, dodani sta analiza stanja  
in primerjava s simulacijo novih poti. Rezultati študije primera so 
nato povezani s procesom naročanja in določen je nov 
petstopenjski model (analiza razmer, simulacija novih poti, 
postopek javnega naročanja, skupni pregled pogodb in povratno 
obračunavanje). Uporabljena programska oprema za optimizacijo 
poti je Winroute, komercialni paket programske opreme na podlagi 
algoritma »Problema usmerjanja vozil« / Vehicle Routing Problem 
(VRP). 
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Namen študije primera je bil izvesti analizo stanja in simulacijo z 
optimizacijo poti za distribucijo na 324 maloprodajnih mest iz 
skladišča. 

Glavni cilji: 

Analiza in ocenitev prometnega modela, ki temelji na optimizaciji 
»petstopenjskega modela« z dolgoročno vzdržnim ekonomskim 
razvojem za vse deležnike v dobavni verigi, zmanjšanje števila 
težkih tovornih vozil na cestnem omrežju z učinkovitejšim 
načrtovanjem polnjenja vozil, učinkovitost in finančna vzdržnost 
logistike, informatizacija. 

Ukrepi: 
Naročanje kot vmesnik med strankami, ki potrebujejo prevoz in 
prevozno storitev, učinkovitost dobavne verige in »nabavnega 
modela transportnih storitev«. 

Izkušnje (+ in –), učinki: 

 (+) Digitalno načrtovanje zagotavlja (stroškovne) prihranke v 
razdalji, času in številu vozil in v enakem obsegu se poveča 
polnjenje vozil. Zaradi teh prihrankov je določeno število vozil 
odveč, tista, ki so v uporabi, pa so donosnejša.  

Tehnologija za optimizacijo poti je na voljo za spremembo 
poslovnega modela za digitalno načrtovanje, vendar ni prilagojena 
švedski prometni industriji ali vključena vanjo. Sektor tovornega 
prevoza nima organizacijskih inovacij, ki bi lahko spremljale možno 
spremenjeno obnašanje, ki ga že omogoča razpoložljiva nova 
tehnologija. Na Švedskem je prišlo do precejšnjega odpora do 
uvajanja sprememb in optimizacije poti, predvsem temu 
nasprotujejo veliki in uveljavljeni akterji v prometni industriji. Vendar 
pa bo tudi v industriji zagotovo prišlo do sprememb in razvoja , ki 
ga zagotavljajo nova manjša podjetja z novimi poslovnimi modeli. 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

država, velika logistična podjetja 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): tržna osnova 
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Podatki o dokumentu 

Objava: Dnevnik industrijskega inženiringa in upravljanja 

Naslov: Trajnostne prakse v urbani distribuciji tovora v Bilbau 

Avtor, dogodek: Esther Álvarez, Alberto de la Calle, Fakulteta za inženiring,  
Univerza Deusto v Bilbau 

Leto izvedbe: 2011 

Kraj izvedbe: Bilbao 

Ključne besede: distribucija urbanega blaga, logistika zadnje milje, mesto 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

lokalna 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

strokovni članek 

Področje – steber: 2 organizacija prostora: oskrba mestnih središč 

Trajanje:  

Povezava (URL; če 
obstaja): 

http://www.jiem.org/index.php/jiem/article/view/426  

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Na podlagi primerov iz prakse drugih mest (Barcelona, Malaga, La 
Rochelle) so določili devet praks, ki jih je mogoče uporabiti v mestu 
(zbiranje in dostava ponoči, večnamenski vozni pasovi, poenotenje 
regionalne tovorne politike, daljši tovornjaki, konsolidacijski centri, 
čista vozila, časovna okna za individualne razkladalne ali 
nakladalne prostore, podzemni servisni tunel, dinamična 
razporeditev razkladalnih ali nakladalnih prostorov). Z analitičnim 
hierarhičnim procesom (AHP), ki je tehnika za opredeljevanje 
kompleksnih odločitev, na podlagi štirih dejavnikov (izboljšanje, 
možnost izvajanja, kratkoročna in srednjeročna uporabnost ter vpliv 
na prebivalce v Bilbau), so izbrali pet praks: zbiranje in dostava 
ponoči, večnamenski vozni pasovi, konsolidacijski centri, časovna 
okna za individualne razkladalne ali nakladalne prostore in 
dinamična razporeditev razkladalnih ali nakladalnih prostorov. 
Vsako so posebej preučili in prve tri izvajajo poskusno, zadnji dve 
še razvijajo. 

Glavni cilji: 
izbira izvedljivih in trajnostnih logističnih praks za izboljšanje 
porazdelitve urbanega tovornega prometa v urbanih območjih v 
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Bilbau 

Ukrepi: 

zbiranje in dostava ponoči, večnamenski vozni pasovi, 
konsolidacijski centri, časovna okna za individualne razkladalne ali 
nakladalne prostore in dinamična razporeditev razkladalnih ali 
nakladalnih prostorov – poskusni projekti v mestu 

Izkušnje (+ in –), učinki: 

Vse prakse se ne morejo uporabiti enako za vse vrste mest, zato je 
treba oblikovati posebne prakse za vsako posamezno mesto v 
skladu z značilnostmi njegove urbane strukture, motivacijo podjetij 
in navadami prebivalcev. 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

raziskovalci, logistična podjetja in lokalna uprava 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

Evropska komisija – od 2002 razvoj različnih programov za 
financiranje raziskav in projektov 
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Podatki o dokumentu 

Objava: Konkurenca in regulacija v omrežnih industrijah – ISSN 1783-
5917 (2017) 

Naslov: Mestna logistika, distribucija urbanega blaga, dostava in prevzem 
na zadnji milji 

Avtor, dogodek: 
Cardenas Barbosa Ivan Dario, Borbon Yari, Verlinden Thomas, 
Van de Voorde Eddy, Vanelslander Thierry, Dewulf Wouter 
(Univerza Antwerpen) 

Leto izvedbe: 2017 

Kraj izvedbe: Bilbao 

Ključne besede: urbana logistika, mestna logistika, distribucija urbanega blaga, 
zadnja milja, tipologija, okvir 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

lokalna 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

strokovni članek 

Področje – steber: 
2 organizacija prostora: načrtovanje distribucije in tovornega 
prometa, prostorska centralizacija zalog, distribucija (konsolidacija 
distribucijskih centrov), oskrba mestnih središč 

Trajanje:  

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.researchgate.net/publication/320807609_City_logistics
_urban_goods_distribution_and_last_mile_delivery_and_collection  

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Dobavne verige, logistika in tovorni promet se spoprijemajo z vse 
bolj zapletenimi izzivi zaradi sprememb v ekonomskih strukturah, 
urbanizacije, načrtovanja mest in  
prometnih sistemov, pa tudi zunanjih učinkov, povezanih z 
logističnimi dejavnostmi v urbanih območjih. To je področje, ki se v 
zadnjem času zelo raziskuje. Vendar pa ni dovolj prispevkov, ki bi 
pojasnili stanje glede razmišljanja na tem področju. Ta dokument je 
kritični pregled literature, ki se nanaša na zdajšnje pristope k temi. 
Cilji dokumenta so: (1) zagotavljanje okvira z geografskimi in 
funkcionalnimi elementi mestne logistike, (2) opredelitev področij 
uporabe literature, ki se prenesejo v tipologijo, in (3) opredelitev 
izrazov, ki lahko zajamejo različne analitične interese s področja 
mestne logistike, in sicer mestna logistika, distribucija blaga v 
mestu in logistika zadnjega kilometra. Cilj je prispevati k organizaciji 
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zdajšnjega in prihodnje urbane logistike. 

Glavni cilji: 
prispevati k organizaciji zdajšnje in prihodnje urbane logistike 

Ukrepi: teoretična razprava 

Izkušnje (+ in –), učinki:  

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

raziskovalci 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 
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Podatki o dokumentu 

Objava: ISTE Ltd  in John Wiley & Sons, Inc.; Velika Britanija in 
Združene države Amerike, 2018, ISBN 978-1-78630-205-2 

Naslov: City Logistics 1, New Opportunities and Challenges 

Avtor, dogodek: Eiichi Taniguchi, Russell G. Thompson; urednik: Jean-Paul 
Bourrieres 

Leto izvedbe: 2018 

Kraj izvedbe: Velika Britanija in ZDA 

Ključne besede: 

Mestna logistika, ekonomska rast, boljši okoljski standardi, varnejše 
skupnosti, urbana tovorna distribucija, pametne rešitve, 
informacijska komunikacijska tehnologija, inteligentni transportni 
sistemi, internet stvari, javna uprava, privatni sektor, prebivalci, 
primeri 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

svetovna 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

študija 

Področje – steber: vsi stebri  

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

- 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
To je prva od treh knjig, ki opisujejo nove priložnosti in izzive 
mestne logistike, in temelji na prispevkih, predstavljenih na deseti 
mednarodni konferenci o mestni logistiki 14. in 16. junija 2017 v 
Phuketu na Tajskem. 
Cilj mestne logistike je uravnotežiti gospodarsko rast ter izboljšati 
okoljske prakse in varnejše skupnosti, povezane z mestnim 
tovornim prometom. Za dosego teh ciljev so v tej knjigi navedene in 
obravnavane številne pametne rešitve z uporabo IKT 
(informacijsko-komunikacijska tehnologija), ITS (pametni prometni 
sistemi) in IoT (internet stvari). Opisani so tudi nedavni napredki pri 
modeliranju, načrtovanju in vrednotenju mestnih logističnih pobud. 
Sodelovanje z javnimi organi, zasebnimi sektorji in prebivalci je 
ključno vprašanje; o organizacijskih in operativnih točkah pa se 
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razpravlja na podlagi izkušenj iz prakse. Opisani so številne študije 
primerov mestne logistike v različnih mestih po vsem svetu ter 
njihovi uspehi in težave. 

Glavni cilji: 
Cilj mestne logistike je uravnotežiti gospodarsko rast ter izboljšati 
okoljske prakse in varnost skupnosti, povezane z mestnim tovornim 
prometom. 

Ukrepi: - 

Izkušnje (+ in –), učinki: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Objava: ISTE Ltd  in John Wiley & Sons, Inc.; Velika Britanija in 
Združene države Amerike, 2018, ISBN 978-1-78630-206-9 

Naslov: City Logistics 2, Mocdelind in planerske iniciative 

Avtor, dogodek: Eiichi Taniguchi, Russell G. Thompson; urednik: Jean-Paul 
Bourrieres 

Leto izvedbe: 2018 

Kraj izvedbe: Velika Britanija in ZDA 

Ključne besede: 

Mestna logistika, ekonomska rast, boljši okoljski standardi, varnejše 
skupnosti, urbana tovorna distribucija, pametne rešitve, 
informacijska komunikacijska tehnologija, inteligentni transportni 
sistemi, internet stvari, javna uprava, privatni sektor, prebivalci, 
primeri 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

svetovna 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

študija 

Področje – steber: vsi stebri 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

- 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Druga od treh knjig, ki opisujejo nove priložnosti in izzive mestne 
logistike, temelji na prispevkih, predstavljenih na deseti mednarodni 
konferenci o mestni logistiki 14. in 16. junija 2017 v Phuketu na 
Tajskem. 
 
Cilj mestne logistike je uravnotežiti gospodarsko rast ter izboljšati 
okoljske prakse in varnost skupnosti, povezane z mestnim tovornim 
prometom. Za dosego teh ciljev so v tej knjigi navedene in 
obravnavane številne pametne rešitve z uporabo IKT 
(informacijsko-komunikacijska tehnologija), ITS (pametni prometni 
sistemi) in IoT (internet stvari). Opisani so tudi nedavni napredki pri 
modeliranju, načrtovanju in vrednotenju mestnih logističnih pobud. 
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Sodelovanje z javnimi organi, zasebnimi sektorji in prebivalci je 
ključno vprašanje; o organizacijskih in operativnih točkah pa se 
razpravlja na podlagi izkušenj iz prakse. Opisani so številne študije 
primerov mestne logistike v različnih mestih po vsem svetu ter 
njihovi uspehi in težave. 

Glavni cilji: 
Cilj mestne logistike je uravnotežiti gospodarsko rast ter izboljšati 
okoljske prakse in varnost skupnosti, povezane z mestnim tovornim 
prometom. 

Ukrepi: - 

Izkušnje (+ in –), učinki: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

- 
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Podatki o dokumentu 

Objava: ISTE Ltd  in John Wiley & Sons, Inc.; Velika Britanija in 
Združene države Amerike, 2018, ISBN 978-1-78690-207-6 

Naslov: Mestna logistika 3, Proti trajnostnim in prijetnim mestom 

Avtor, dogodek: Eiichi Taniguchi, Russell G. Thompson; urednik: Jean-Paul 
Bourrieres 

Leto izvedbe: 2018 

Kraj izvedbe: Velika Britanija in ZDA 

Ključne besede: 

Mestna logistika, ekonomska rast, boljši okoljski standardi, varnejše 
skupnosti, urbana tovorna distribucija, pametne rešitve, 
informacijska komunikacijska tehnologija, inteligentni transportni 
sistemi, internet stvari, javna uprava, privatni sektor, prebivalci, 
primeri 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

svetovna 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

študija 

Področje – steber: vsi stebri 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

- 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
To je tretja od treh knjig, ki opisujejo nove priložnosti in izzive 
mestne logistike, in temelji na prispevkih, predstavljenih na deseti 
mednarodni konferenci o mestni logistiki 14. in 16. junija 2017 v 
Phuketu na Tajskem. 
 
Cilj mestne logistike je uravnotežiti gospodarsko rast ter izboljšati 
okoljske prakse in varnost skupnosti, povezane z mestnim tovornim 
prometom. Za dosego teh ciljev so v tej knjigi navedene in 
obravnavane številne pametne rešitve z uporabo IKT 
(informacijsko-komunikacijska tehnologija), ITS (inteligentni 
prometni sistemi) in IoT (internet stvari). Opisani so tudi nedavni 
napredki pri modeliranju, načrtovanju in vrednotenju mestnih 
logističnih pobud. 
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Glavni cilji: 
Cilj mestne logistike je uravnotežiti gospodarsko rast ter izboljšati 
okoljske prakse in varnost skupnosti, povezane z mestnim tovornim 
prometom. 

Ukrepi: 

Sodelovanje z javnimi organi, zasebnimi sektorji in prebivalci je 
ključno vprašanje; o organizacijskih in operativnih točkah pa se 
razpravlja na podlagi izkušenj iz prakse. Opisani so številne študije 
primerov mestne logistike v različnih mestih po vsem svetu ter 
njihovi uspehi in težave. 

Izkušnje (+ in –), učinki: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 

 



 

 
 
 

264 
 

Podatki o dokumentu 

Objava: Procedia 12 – raziskovanje  transporta (2016) 861–873  

Naslov: Petstopenjski model – naročanje za večjo transportno učinkovitost 
urbane distribucije blaga 

Avtor, dogodek: Olof Moen, 9. mednarodni kongres o mestni logistiki, Tenerife, 
Kanarski otoki (Španija), 17. do 19. junij 2015 

Leto izvedbe: 2015 

Kraj izvedbe: Švedska 

Ključne besede: urbana blagovna distribucija, naročanje 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

državna 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

strokovni članek 

Področje – steber: 2 organizacija prostora: načrtovanje distribucije in tovornega 
prometa,  

Trajanje:  

Povezava (URL; če 
obstaja): https://core.ac.uk/download/pdf/82071470.pdf 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Konsolidacija logističnih storitev (prometni model) zagotavlja 
znižanje stroškov z zmanjševanjem prevoženih kilometrov na 
vozilo, s povečevanjem polnjenja tovornih vozil in povečevanjem 
donosnosti na vozilo ter z izboljšanjem uspešnosti dostave z 
dodano vrednostjo za končne odjemalce. 
Članek vsebuje tudi pregled mestnega tovornega prometa na 
Švedskem ter poslovnih modelov in inovacij v zvezi s tovornim 
prometom, prikazan je primer z optimizacijo poti za obstoječi 
prometni tok za distribucijo blaga, dodani sta analiza stanja  
in primerjava s simulacijo novih poti. Rezultati študije primera so 
nato povezani s procesom naročanja in določen je nov 
petstopenjski model (analiza razmer, simulacija novih poti, 
postopek javnega naročanja, skupni pregled pogodb in povratno 
obračunavanje). Uporabljena programska oprema za optimizacijo 
poti je Winroute, komercialni paket programske opreme na podlagi 
algoritma »Problema usmerjanja vozil« / Vehicle Routing Problem 
(VRP). 
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Namen študije primera je bil izvesti analizo situacije in simulacije z 
optimizacijo poti za distribucijo na 324 maloprodajnih mest iz 
skladišča. 

Glavni cilji: 

Analiza in ocenitev prometnega modela, ki temelji na optimizaciji 
»petstopenjskega modela« z dolgoročno vzdržnim ekonomskim 
razvojem za vse deležnike v dobavni verigi, zmanjšanje števila 
težkih tovornih vozil na cestnem omrežju z učinkovitejšim 
načrtovanjem polnjenja vozil, učinkovitost in finančna vzdržnost 
logistike, informatizacija. 

Ukrepi: 
Naročanje kot vmesnik med strankami, ki potrebujejo prevoz in 
prevozno storitev, učinkovitost dobavne verige in »transportno 
storitveni nabavni model«. 

Izkušnje (+ in –), učinki: 

 (+) Digitalnio načrtovanje zagotavlja (stroškovne) prihranke v 
razdalji, času in številu vozil in v enakem obsegu se poveča 
polnjenje vozil. Zaradi teh prihrankov je določeno število vozil 
odveč, tista, ki so v uporabi, pa so donosnejša.  

Tehnologija za optimizacijo poti je na voljo za spremembo 
poslovnega modela za digitalno načrtovanje, vendar ni prilagojena 
švedski prometni industriji ali vključena vanjo. Sektor tovornega 
prevoza nima organizacijskih inovacij, ki bi lahko spremljale možno 
spremenjeno obnašanje, ki ga že omogoča razpoložljiva nova 
tehnologija. Na Švedskem je prišlo do precejšnjega odpora do 
uvajanja sprememb in optimizacije poti, predvsem temu 
nasprotujejo veliki in uveljavljeni akterji v prometni industriji. Vendar 
pa bo tudi v industriji zagotovo prišlo do sprememb in razvoja , ki 
ga zagotavljajo nova manjša podjetja z novimi poslovnimi modeli. 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

država, velika logistična podjetja 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): tržna osnova 
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Podatki o dokumentu 

Objava: Dnevnik industrijskega inženiringa in upravljanja / Journal of 
Industrial Engineering and Management 

Naslov: Trajnostne prakse v distribuciji urbanega blaga v Bilbau / 
Sustainable practices in urban freight distribution in Bilbao 

Avtor, dogodek: Esther Álvarez, Alberto de la Calle, Fakulteta za inženiring, 
Univerze Deusto v Bilbau (Španija) 

Leto izvedbe: 2011 

Kraj izvedbe: Bilbao 

Ključne besede: distribucija urbanega blaga, logistika zadnje milje, mesto 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

lokalna 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

strokovni članek 

Področje – steber: 2 organizacija prostora: oskrba mestnih središč 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): http://www.jiem.org/index.php/jiem/article/view/426  

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Na podlagi primerov iz prakse drugih mest (Barcelona, Malaga, La 
Rochelle) so določili devet praks, ki jih je mogoče uporabiti v mestu 
(zbiranje in dostava ponoči, večnamenski vozni pasovi, poenotenje 
regionalne tovorne politike, daljši tovornjaki, konsolidacijski centri, 
čista vozila, časovna okna za individualne razkladalne ali 
nakladalne prostore, podzemni servisni tunel, dinamična 
razporeditev razkladalnih ali nakladalnih prostorov). Z analitičnim 
hierarhičnim procesom (AHP), ki je tehnika za opredeljevanje 
kompleksnih odločitev, na podlagi štirih dejavnikov (izboljšanje, 
možnost izvajanja, kratkoročna in srednjeročna uporabnost ter vpliv 
na prebivalce v Bilbau), so izbrali pet praks: zbiranje in dostava 
ponoči, večnamenski vozni pasovi, konsolidacijski centri, časovna 
okna za individualne razkladalne ali nakladalne prostore in 
dinamična razporeditev razkladalnih ali nakladalnih prostorov. 
Vsako so posebej preučili in prve tri izvajajo poskusno, zadnji dve 
še razvijajo. 
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Glavni cilji: 
izbira izvedljivih in trajnostnih logističnih praks za izboljšanje 
porazdelitve urbanega tovornega prometa v urbanih območjih v 
Bilbau 

Ukrepi: 

zbiranje in dostava ponoči, večnamenski vozni pasovi, 
konsolidacijski centri, časovna okna za individualne razkladalne ali 
nakladalne prostore in dinamična razporeditev razkladalnih ali 
nakladalnih prostorov – poskusni projekti v mestu 

Izkušnje (+ in –), učinki: 

Vse prakse se ne morejo uporabiti enako za vse vrste mest, zato je 
treba oblikovati posebne prakse za vsako posamezno mesto v 
skladu z značilnostmi njegove urbane strukture, motivacijo podjetij 
in navadami prebivalcev. 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

raziskovalci, logistična podjetja in lokalna uprava 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

Evropska komisija – od 2002 razvoj različnih programov za 
financiranje raziskav in projektov 
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Podatki o dokumentu 

Objava: Konkurenca in regulacija v omrežnih industrijah / Competition 
and regulation in network industries – ISSN 1783-5917 (2017) 

Naslov: 
Mestna logistika, distribucija urbanega blaga, dobava in prevzem v 
zadnji milji / City logistics, urban goods distribution and last mile 
delivery and collection 

Avtor, dogodek: 
Cardenas Barbosa Ivan Dario, Borbon Yari, Verlinden Thomas, 
Van de Voorde Eddy, Vanelslander Thierry, Dewulf Wouter 
(Univerza Antwerpen) 

Leto izvedbe: 2017 

Kraj izvedbe: Bilbao 

Ključne besede: urbana logistika, mestna logistika, distribucija urbanega blaga, 
zadnja milja, tipologija, okvir  

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

lokalna 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

strokovni članek 

Področje – steber: 2 organizacija prostora: oskrba mestnih središč 

Trajanje:  

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.researchgate.net/publication/320807609_City_logistics
_urban_goods_distribution_and_last_mile_delivery_and_collection  

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Dobavne verige, logistika in tovorni promet se spoprijemajo z vse 
bolj zapletenimi izzivi zaradi sprememb v ekonomskih strukturah, 
urbanizacije, načrtovanja mest in  
prometnih sistemov, pa tudi zunanjih učinkov, povezanih z 
logističnimi dejavnostmi v urbanih območjih. To je področje, ki se v 
zadnjem času zelo raziskuje. Vendar pa ni dovolj prispevkov, ki bi 
pojasnili stanje glede razmišljanja na tem področju. Ta dokument je 
kritični pregled literature o zdajšnjih pristopih k temi. Cilji dokumenta 
so: (1) zagotavljanje okvira z geografskimi in funkcionalnimi 
elementi mestne logistike, (2) opredelitev področij uporabe 
literature, ki se prenesejo v tipologijo, in (3) opredelitev izrazov, ki 
lahko obsegajo različne analitične interese na področju mestne 
logistike, in sicer mestna logistika, distribucija blaga v mestu in 
logistika zadnjega kilometra. Cilj je prispevati k organizaciji sedanje 
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in prihodnje urbane logistike. 

Glavni cilji: prispevati k organizaciji zdajšnje in prihodnje urbane logistike 

Ukrepi: teoretična razprava 

Izkušnje (+ in –), učinki:  

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

raziskovalci 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 
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9.4.3 Steber 3: upravljanje zalog in distribucija 

Podatki o dokumentu 

Naslov: A call to action on urban logistics / Poziv k ukrepanju na 
področju urbane logistike 

Avtor/naročnik: Evropska komisija 

Leto izdaje: 2013 

Ključne besede: konkurenčna in učinkovita urbana mobilnost, sodelovanje in 
pridobivanje podatkov na področju urbane logistike 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

evropska 

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo ipd.): 

delovni dokument 

Področje – steber: 

3: upravljanje zalog in distribucija: konsolidacija logistične industrije, 
dostava izven prometnih konic, dostava končnemu kupcu na 
alternativne načine (tovorna kolesa, e-kombiji itd.) 

4: tehnologija in oprema: čista vozila, optimizacija prometnih in 
logističnih sistemov, vključevanje novih tehnologij 

Trajanje: 2013–2050 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013SC0524&from=sl 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: Učinkovita urbana logistika je temelj gospodarstva in kakovostnega 
življenja v mestih, kjer živi večina evropskih državljanov, vendar je 
omenjena logistika v urbanih prometnih politikah in načrtovanju 
zanemarjena. Kljub splošnemu strinjanju glede težav na tem 
področju (prometni zastoji, dostava do zadnjega kilometra, 
onesnaževanje zraka, hrup) in številnim doseženim rešitvam, je še 
vedno veliko premalo pozornosti namenjene izzivom na področju 
ubrane logistike. Mestne uprave se predvsem osredotočajo na 
prevoz oseb, ne pa na prevoz tovora. Urbana logistika tudi ni 
primerno upoštevana v strategijah razvoja urbanega prevoza in 
urbane ekonomije. Potrebno je sodelovanje med deležniki 
(zasebniki, javna uprava) za razrešitev dolgoročnih težav na 
področju urbane logistike. V skoraj vseh mestih obstaja 
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pomanjkanje podatkov in informacij o tovornih tokovih (kaj, kje, 
kdaj, kdo in s čim potuje). 

Urejanje urbane logistike lahko pripelje do finančnih izboljšav tega 
sektorja na lokalni ravni in hkrati prispeva k doseganju dolgoročnih 
ciljev. 

Glavni cilji: 
izboljšanje učinkovitosti urbane logistike, zmanjšati izpuste 
toplogrednih plinov za 60 % do leta 2050, doseči skoraj ničogljično 
urbano logistiko v večjih mestnih središčih do leta 2030. 

Ukrepi/priporočila: 

− upravljati povpraševanje na področju urbane logistike, 
− prestaviti načine opravljanja poti (»shift modes«), 
− izboljšati prostorsko in tehnološko učinkovitost logističnega 

procesa, 
− izboljšati vozila in goriva. 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Evropska komisija 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Študija o urbani logistiki – "Integrirani pogled" 

Avtor/naročnik: 
van den Bossche, M. and Maes. J. (Ecorys); Vanelslander, T. 
(Univerza v Antwerpnu); Macário, R. and Reis, V. (Univerza v 
Lizboni); Dablanc, L. 

Leto izdaje: 2017 

Ključne besede: 
podatki glede urbane logistike, deležniki, okolju prijazna vozila, 
ukrepi za urejanje urbane logistike, informacijsko-komunikacijske 
tehnologije 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

evropska 

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo ipd.): 

poročilo 

Področje – steber: 

3: Upravljanje zalog in distribucija: konsolidacija logistične 
industrije, dostava izven prometnih konic, dostava končnemu kupcu 
na alternativne načine (tovorna kolesa, e-kombiji itd.), 

4: tehnologija in oprema: čista vozila, informacijsko-komunikacijske 
tehnologije 

Trajanje: od decembra 2017 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/studies/study-urban-
logistics-integrated-perspective_da 

https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/studies_da 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Poročilo: 

– je v pomoč pri razumevanju širših izzivov pri načrtovanju in 
izvajanju ukrepov s področja urbane logistike, 

– je povzetek šestih ločenih analiz (o vsaki od njih je 
pripravljeno posebno poročilo), 

– je namenjeno celostnemu urejanju področja urbane 
logistike. 

Poročilo je sestavljeno iz kratkih pregledov šestih neobvezujočih 
smernic (Non-Binding Guidance documents – NBGD), pripravljenih 
v sklopu te študije, in sicer so teme: 
uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologij, 
uporaba logističnih aktivnosti in ureditev glede dostopov vozil v 
urbana območja, 
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sodelovanje z deležniki ob uvajanju ureditev glede urbane logistike, 
logistične sheme za e-poslovanje, 
uporaba okolju prijaznih tovornih vozil, 
kazalniki in načini zbiranja podatkov za distribucijo urbanega 
tovora. 

Glavni cilji: 
Pomagati vsem deležnikom pri razumevanju področja urbane 
logistike in ugotoviti najprimernejše ukrepe za premagovanje 
omenjenih izzivov. 

Ukrepi / priporočila: 

− temeljita raziskava prispevka urbane logistike k mestnim 
izzivom in sodelovanje z deležniki s področja urbane 
logistike; 

− spodbujanje in zagotavljanje interoperabilnosti 
informacijsko-komunikacijskih tehnologij ob njihovem 
hkratnem ocenjevanju in prilagajanju (varnost podatkov, 
posodabljanje); 

− skrbno analizirati prednosti in pomanjkljivosti uveljavljanja 
ureditev glede omejevanja dostopov vozil v urbana 
območja, njihovo postopno uveljavljanje ter premislek glede 
vpeljevanja omilitvenih ukrepov za logistični sektor pri 
uvajanju teh ureditev, ocenjevanje teh ureditev in 
prilagajanje nanje; 

− pripraviti strategijo glede posvetovanja z deležniki ob 
izvajanju ukrepov s področja urbanega prevoza tovora, 
čimprejšnja vključitev deležnikov v posvete, odločanje na 
posvetih naj bo uravnoteženo in razumno, zgled so lahko 
primeri dobre prakse, ocenjevanje in prilagajanje posvetov; 

− ozaveščanje javne uprave o delovanju urbane logistike, 
upoštevata naj se urbani in prometno-sistemski vidik, 
izvajanje ukrepov za učinkovitejšo urbano logistiko, 
spodbujanje trajnostnih metod pri dostavi do zadnjega 
kilometra; 

− vključiti okolju prijazna tovorna vozila v trajnostne urbane 
logistične načrte (SULP) oziroma celostne prometne 
strategije, izvedba obveščevalnih kampanj glede prednosti 
okolju prijaznih tovornih vozil, dajanje zgleda, prilagoditev 
lokalne zakonodaje za spodbujanje uporabe teh vozil, 
vzpostavitev omrežja za polnjenje okolju prijaznih tovornih 
vozil, spodbujanje javnega naročanja teh vozil; 

− poudarjanje potrebe po zbiranju podatkov glede urbane 
logistike, izbira glavnih kazalnikov glede urbane logistike, 
uporaba verodostojnih načinov zbiranja podatkov.  

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Evropska komisija 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): Evropska komisija 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Končno poročilo – Študija o regulativnih ukrepih za omejitve 
dostopa vozil v mesta 

Avtor/naročnik: 

Evropska komisija, A. Ricci, S.Gaggi, R.Enei, M.Tomassini, 
M.Fioretto (ISINNOVA) F. Gargani, A.Di Stefano, E. Gaspari (PwC), 
G. Archer, S. Kearns, M. McDonald, F. Nussio, A. Trapuzzano, T. 
Tretvik 

Leto izdaje: 2017 

Ključne besede: omejitev dostopa motornih vozil v urbana območja, komuniciranje, 
izvrševanje 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

evropska 

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo ipd.): 

študija 

Področje – steber: 

3: Upravljanje zalog in distribucija: konsolidacija logistične 
industrije, dostava izven prometnih konic, dostava končnemu kupcu 
na alternativne načine (tovorna kolesa, e-kombiji itd.), 

4: tehnologija in oprema:  čista vozila, informacijsko-komunikacijske 
tehnologije, optimizacija prometnih in logističnih sistemov, 
vključevanje novih tehnologij 

Trajanje: od 2017 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/uvar_final_report
_august_28.pdf 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Prvi dve poglavji obravnavata omejevanje dostopa motornih vozil v 
urbana območja in metodologijo raziskave, tretje poglavje pa 
obravnava različne pristope v omejevanju dostopa motornih vozil, v 
četrtem poglavju pa so navedena priporočila glede na vrsto 
omejevanja dostopa motornih vozil. V prilogah so neobvezne 
smernice v naslednjih poglavjih: informiranje in komuniciranje, 
izvajanje, vrste vozil, določanje vozil in izjeme, nacionalne 
zakonodaje, vrednotenje in ocenjevanje ter tehnološke možnosti in 
interoperabilnost. 
V ozadju omejevanja dostopa motornih vozil v urbana območja so 
večinoma cilji glede: varovanja okolja (nizkoemisijske cone), 
pridobivanje finančnih sredstev, zmanjševanje prometnih 
obremenitev (zastojev). 



 

 
 
 

275 
 

Prikazani so tudi primeri dobre prakse. 

Glavni cilji: 
pomagati Evropski komisiji pri pripravi šestih neobvezujočih 
smernic o ureditvi omejevanja dostopa motornih vozil v urbana 
območja 

Ukrepi/priporočila: 

Vsako urbano območje lahko ima svoj pristop do omejevanja 
dostopa za motorna vozila. Dokument vsebuje obširna priporočila 
glede uveljavljanja omejevanja dostopov do urbanih območij. Sklopi 
so s področij: 

− informacije in komuniciranje, 
− vrste vozil, izjeme in mednarodno izvajanje, 
− načrtovanje, posvetovanje in oblikovanje, 
− nacionalne zakonodaje, 
− ovrednotenje in ocenjevanje, 
− tehnologijske možnosti in interoperabilnost. 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Evropska komisija, Generalni direktorat za mobilnost in prevoz. 
Direktorat B – investicije, inovativni in trajnostni prevoz, Enota B4 – 
trajnostni in pametni prevoz / Directorate-General for Mobility and 
Transport Directorate B – Investment, Innovative & Sustainable 
Transport Unit B4 – Sustainable & Intelligent Transport 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje):  
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Podatki o dokumentu 

Naslov: 
študijo na temo mestne logistike »The integrated perspective« 
- poročilo Študija o mobilnosti v mestih - Ocena in izboljšanje 
dostopnosti urbanih območij 

Avtor/naročnik: Evropska komisija, By Charlotte Brannigan, Marius Biedka, Guy 
Hitchcock (Ricardo Energy & Environment) and Davide Fiorello 

Leto izdaje: marec 2017 

Ključne besede: dostopnost, mobilnost, indikator, zastoji, politike, priporčila, 
smernice 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

evropska 

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo ipd.): 

študija 

Področje – steber: 

3: Upravljanje zalog in distribucija: konsolidacija logistične 
industrije, dostava izven prometnih konic, dostava končnemu kupcu 
na alternativne načine (tovorna kolesa, e-kombiji itd.), 

4: tehnologija in oprema:  čista vozila, informacijsko-komunikacijske 
tehnologije, optimizacija prometnih in logističnih sistemov, 
vključevanje novih tehnologij 

Trajanje: od 2017 

Povezava (URL; če 
obstaja): https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/studies_en 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Ponuja najbolj kompleksen pregled problematike in možnih  
Rešitev na temo dostopnosti urbanih območij. Študija je obsegala 
pet ključnih nalog: 
- pregled stanja - razumevanje in ocenjevanje dostopnosti v mestih 
- ocena stroškov evropskih zastojev v mestnih cestah 
- relativna učinkovitost načinov mestnega potniškega prometa 
- primeri dobrih praks - povečanje dostopnosti 
- priporočila politike. 
Ciljna skupina so predvsem lokalne in regionalne uprave. 
Priporočila poltiki so oblikovana za evropski nivo, regionalni nivo in 
lokalni nivo. 

Glavni cilji: povečanje dostopnosti urbanih območij in s tem ciljem razviti  
smernice in priporočila 
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Ukrepi/priporočila: 

S ciljem povečati dostoponost urbanih območij študija med drugim 
vključuje smernice in dore prakse za šest različnih vidikov urbane 
logistike. Vsaka tema vključuje en nezavezujoč dokument s 
smernicami in eno tehnično poročilo (podrobnejše). Končno 
poročilo "Integrirana perspektiva" povezuje nezavezujoče smernice 
in vsebuje vsa priporočila: 
– Zagotavljanje informacij o usmerjanju dostavnih tovornih vozil, 
izmenjava podatkov in uporaba informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij (IKT)   
– Obravnava logističnih aktivnosti v sistemih urejanja vstopa 
tovornih vozil v mestna središča  
– Angažiranje deležnikov pri izvajanju mestnih logističnih politik  
– Logistične sheme za e-trgovino  
– Uporaba okolju prijaznih tovornih vozil  
– Kazalniki in metode zbiranja podatkov o transportu tovora v 
mestu 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Evropska komisija, Generalni direktorat za mobilnost in prevoz. 
Direktorat B – investicije, inovativni in trajnostni prevoz, Enota B4 – 
trajnostni in pametni prevoz / Directorate-General for Mobility and 
Transport Directorate B – Investment, Innovative & Sustainable 
Transport 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij 

Avtor/naročnik: Evropska komisija 

Leto izdaje: 2013 

Ključne besede: konkurenčna in z viri gospodarna mobilnost v mestih 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

evropska 

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo ipd.): 

sporočilo 

Področje – steber: 
3: upravljanje: dostava končnemu kupcu  
4: tehnologija in oprema:  čista vozila, informacijsko-komunikacijske 
tehnologije, pametni prometni sistemi, vključevanje novih tehnologij 

Trajanje: od leta 2014 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/urban/doc
/ump/com%282013%29913_sl.pdf 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Sporočilo opredeljuje, kako bo Komisija okrepila ukrepe za 
trajnostno mobilnost v mestih EU. Komisija spodbuja države članice 
k odločnejšim in bolj usklajenim ukrepom.  
Upravljanje uspešnega prehoda k bolj trajnostni vrsti mobilnosti v 
mestih je za mestne uprave v Uniji še vedno velik izziv. Lokalni 
organi potrebujejo podporo za obravnavanje škodljivih 
gospodarskih, okoljskih in družbenih vplivov, povezanih z 
današnjimi vzorci mobilnosti v mestih. 
Komisija priporoča konkretni nabor ukrepov, ki naj se izvedejo na 
različnih ravneh in različnih pomembnih področjih, kakor so mestna 
logistika, predpisi o dostopu v mestih, uvedba pametnih prometnih 
sistemov v mestih in varnost v cestnem prometu, ter namerava 
pozorno spremljati njihovo izvajanje. 

Glavni cilji: 

Cilj tega sporočila je okrepiti podporo evropskim mestom pri 
spoprijemanju z izzivi mobilnosti v mestih. Potrebna je radikalna 
sprememba pristopa k mobilnosti v mestih, da se zagotovi bolj 
trajnosten razvoj evropskih mestnih območij in izpolnitev ciljev EU 
glede konkurenčnega in z viri gospodarnega evropskega 
prometnega sistema.  Ključno je, da se odpravijo razdrobljeni 
pristopi in vzpostavi enotni trg za inovativne rešitve mobilnosti v 
mestih, da se obravnavajo vprašanja, kakor so skupni standardi in 
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specifikacije ter skupna javna naročila. 

Ukrepi 

− vzpostavitev evropske platforme za načrte za trajnostno 
mobilnost (2014), 

− podpora Komisije nacionalnim, regionalnim in lokalnim 
organom pri razvoju in izvedbi načrtov za trajnostno 
mobilnost v mestih, vključno z instrumenti financiranja, 

− priprava dokumentov s smernicami za praktično pomoč pri 
izboljšanju uspešnosti mestne logistike, na primer z načrti 
za dostavo in storitve, mestno logistiko glede shem za 
predpise o dostopu itd. (2014–2016), 

− olajšanje nakupa čistih vozil za mestno logistiko s 
pregledovanjem področja uporabe portala o čistih vozilih 
(2015–2016), 

− spodbujanje izmenjave z državami članicami in strokovnjaki 
v zvezi s predpisi o dostopu v mestih v Uniji, vključno z 
idejnimi zasnovami, praktično izvedbo, učinkovitostjo in 
vplivi, 

− priprava nezavezujočih smernic z deležniki, ki bi bile 
mestom v pomoč pri učinkovitem izvajanju sheme za 
predpise o dostopu, 

− dopolnjevanje veljavne zakonodaje o dostopu do prometnih 
in potovalnih podatkov, 

− priprava specifikacije za storitve prometnih informacij v 
realnem času in večmodalnih informacij, kakor je 
predvideno v direktivi ITS22, 

− olajšanje uvedbe komunikacijskih sistemov vozilo – vozilo in 
vozilo – infrastruktura na mestnih območjih, 

− zbiranje in razširjanje primerov dobrih praks pri načrtovanju 
varnosti v cestnem prometu. 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Evropska komisija 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje):  
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Urban Freight Consolidation Centers / Urbani konsolidacijski 
centri 

Avtor/naročnik: Maria K Triantfayllou, Tom J Cherrett, Bichael Brown 

Leto izdaje:  2014 

Ključne besede: Urbano konsolidacijsko središče, SWAT 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

lokalna, regionalna 

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo ipd.): 

študija primera 

Področje – steber: 3 Upravljanje zalog in distribucija: konsolidacija logistične industrije 

Trajanje: 2002–2014 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.researchgate.net/publication/271840841_Urban_Freigh
t_Consolidation_Centers_Case_Study_in_the_UK_Retail_Sector 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Študija priporoča postopke pri uvedbi urbanega konsolidacijskega 
centra (v nadaljevanju: UCC) v Southamptonu: 
– izvedba študije izvedljivosti, potrditev študije,  
– srečanja s ključnimi deležniki (oblasti, prevozniki, kupci, financerji) 
glede geografskega obsega poslovanja, lokacije, ponujenih storitev, 
podpore pri prevozu, ovir pri prevozu, virov financiranja (zasebna, 
javna, kombinirana sredstva), 
– izvedba poskusne sheme. 
Študija priporoča postopke pri uvedbi poslovnih UCC: 
– koncept UCC se vplete v lokalne mobilne načrte, 
– razširjanje informacij glede UCC, da se zagotovi preživetje UCC, 
– določitev in odobritev prevoznikov in kupcev glede časa in trase 
dostave ter dostavnih mest, 
– obveščanje javnosti glede UCC. 
Študija za operaterje UCC priporoča: 
– študija BAT (best available technology/najboljše razpoložljive 
tehnologije) v logistiki,  
– zagotovitev zadostne podpore in financiranja, 
– sodelovanje z minimalnim potrebnim številom podjetij, 
– uporaba obstoječe infrastrukture z možnostjo za širitev, 
– priprava dobre komunikacijske strategije s ključnimi deležniki. 
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Glavni cilji: 
pregled modelov UCC, potreb in prednosti uporabe UCC, ocena 
vrst UCC (velikost, tip, kategorija, vrsta) in značilnosti (lokacija, 
velikost, stranke, načini dostave) 

Ukrepi: Priporočeni ukrepi so navedeni v povzetku. 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

Univerza v Coventry-ju  

 



 

 
 
 

282 
 

Podatki o dokumentu 

Naslov: van2share – souporaba kombijev 

Avtor/naročnik: Daimler Ag 

Leto izdaje:  

Ključne besede: izposoja kombijev 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

evropska 

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo ipd.): 

spletna stran 

Področje – steber: 3 upravljanje zalog in distribucija:  vključitev zelene logistike v 
sisteme deljenja vozil 

Trajanje:  

Povezava (URL; če 
obstaja): https://van2share.net/en/p/product/van-sharing/ 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Sistem omogoča izposojo kombijev brez uporabe ključa (s 
pametnim telefonom), kadar koli in osebam, ki jih določi 
izposojodaljalec. 

Glavni cilji: 
boljši izkoristek flote kombijev 

Ukrepi: centralizirano omrežje voznikov, kombijev in naročil, sistem 
rezervacije, pregled nad podatki 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Daimler AG 
Mercedesstraße 137 
70327 Stuttgart, Nemčija 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): kupci sistema 

Slika 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Co-operation and Collaboraation between Logistic Service 
Providers / Sodelovanje med ponudniki logističnih storitev 

Avtor/naročnik: ECTA – Evropsko združenje za kemični transport / European 
Chemical Transport Association 

Leto izdaje: 2006 

Ključne besede: 

ustaviti destruktivno tekmovanje, učinkovito sodelovanje med 
logisti, priložnosti in ovire za horizontalno sodelovanje, trajnostno 
sodelovanje in optimizacija večmodalnega omrežja, pogodbe glede 
horizontalnega sodelovanja: pravne pasti in priložnosti, povezane 
logistične storitve 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

evropska 

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo ipd.): 

poročilo 

Področje – steber: 3 upravljanje zalog in distribucija: vertikalno in horizontalno 
sodelovanje 

Trajanje:  

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.ecta.com/resources/Documents/Other%20publications/
cooperation_and_collaboration_between_lsp.pdf 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Poročilo obravnava šest področij izboljšav za boljše upravljanje 
dobavne verige: 
– sodelovanje, segmentacija, koordinacija, optimizacija sistema, 
standardizacija in liberalizacija. Vsako logistično podjetje naj bi 
izboljšalo svoje poslovanje na treh oseh: 
– na vertikalni osi s sodelovanjem z dobavitelji in kupci, 
– na horizontalni osi s sodelovanjem z drugimi logisti za 
zmanjševanje stroškov, prilagoditev deljenih storitev in 
združevanjem, 
– s prilagajanjem na spremenjene potrebe [kemične] industrije. 
Na splošno naj bi logisti izboljševali svoje sposobnosti, talente, 
izvajali več treningov, sodelovali pri varnosti in okoljskih izzivih. 

Glavni cilji: povečati sodelovanje v logistični industriji, zmanjšati zniževanje 
marž 
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Ukrepi:  

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

ECTA a.i.s.b.l. Tervurenlaan 270 – B-1150 Bruselj, Belgija 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje):  

Slika  
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Off-Hour Deliveries / Dostave izven prometnih konic 

Avtor/naročnik: Mesto New York  

Leto izdaje: 2010 

Ključne besede: 
prednosti dostave izven prometnih konic, zmanjšanje prometnih 
obremenitev ob prometnih konicah, izboljšanje pogojev poslovanja 
prodajalcev, izboljšanje kakovosti zraka 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

lokalna 

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo ipd.): 

študija – brošura 

Področje – steber: 3 Upravljanje zalog in distribucija: dostava izven prometnih konic 

Trajanje:  

Povezava (URL; če 
obstaja): http://www.nyc.gov/html/dot/downloads/pdf/ssi10-offhour.pdf 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Izvedena  sta bila posvetovanje z deležniki pri mestni logistiki in 
poskusna izvedba študije  dostava izven prometnih konic. 
Ugotovitve so bile: 

– povprečna hitrost vozil izven prometnih konic je bila 50 % 
višja (od 08.00 in 10.00) in 130 % višja (od 10.00 do 16.00 
ter 16.00 do 20.00); 

– povprečno trajanje ene dostave izven prometne konice traja 25 
min, v času konice pa eno uro; 
– med študijo ni bila izrečena niti ena globa za napačno parkiranje 
(parkirne globe običajno znašajo 1.000 USD na tovornjak na 
mesec); 
– vozniki zelo podpirajo dostave izven prometnih konic zaradi lažje 
dostave, krajših zastojev in manj stresa; 
– lastniki restavracij so bili bolj zadovoljni, ker je bilo blago zjutraj že 
v poslovnih prostorih in pozneje ni bilo treba čakati na dostavo. 
Tudi storilnost osebja je bila večja, ker dostava hrane ni zamujala. 

Glavni cilji: 
manj stresna dostava za voznike, manj izrečenih glob zaradi 
prometnih prekrškov, časovno točnejša dostava, krajši čas 
opravljanja dostavnih poti 
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Ukrepi: 

Priprava in izvedba poskusne študije, izvedba dostave zvečer ali 
zgodaj zjutraj (med 19.00 in 06.00), v nekaterih podjetjih 
sprememba razporeditve delovnih ur osebja (ki prejme pošiljko) ali 
vzpostavitev avtomatske sprejemnice blaga (dostavne omarice) ali 
predaja ključev dostavljavcem. Prostovoljno je sodelovalo 25 
podjetij in 8 dostavljavcev vsaj en mesec. Ena restavracija je 
obdržala sistem dostave na šestih lokacijah med 04.00 in 05.00 tudi 
po končani izvedbi študije. Dostavljavci so bili opremljeni z GPS-
sledilci. 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Oddelek za promet države New York (vodilni partner), Oddelek za 
promet ZDA, Združenje upravljavcev dobavnih verig mesta New 
York / New York City Chapter of Supply Chain Management 
Professionals, Politehnični inštitut Rensselaer, Univerza Rutgers 
University, Center Rudin (Univerze v New Yorku), ALK 
Technologies Incorporated 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

Marca 2007 je študijo financiral Oddelek za promet ZDA (U.S. 
Department of Transportation.) 

slika 
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Meta-podatki o dokumentu 

Naslov: 

Three-dimensional printing, a challenge in the fields of 
intellectual property rights and civil liability / Tridimenzionalno 
tiskanje: izziv na področjih pravic glede intelektualne lastnine 
in civilne odgovornosti 

Avtor/naročnik: Pravni observatorij / Legislative Observatory – Evropski parlament 

Leto izdaje: 2017 

Ključne besede: 3D-tiskanje, intelektualne pravice, delovna mesta, gospodarstvo, 
dodana proizvodnja (additive manufacturing), odgovornost 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

evropska 

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo ipd.): 

poročilo – resolucija 

Področje – steber: 

1 potrošnja in produkcija: digitalizacija logistike (3D-tiskanje), 
personalizacija proizvodnje (proizvodnja na zahtevo) 

3 upravljanje zalog in distribucija: logistične storitve na zahtevo 

Trajanje: od leta 2017 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.d
o?lang=&reference=2017/2007(INI) 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-
0274_EN.pdf 

članek o tem:  

http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/201806
15STO05928/3d-printing-sorting-out-the-legal-issues 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: Poročilo trdi, da lahko t.i. »dodajalna proizvodnja / additive 
manufacturing«   prispeva k rasti evropskega gospodarstva, po 
drugi strani pa evropska zakonodaja ne upošteva tega trenda in 
temelji na Direktivi 2004/48/EC Evropskega parlamenta in Sveta o 
izvrševanju pravic intelektualne lastnine. 

Glavni cilji: 
povečanje gospodarstva EU, vračanje delovnih mest v EU, priprava 
posodobljene zakonodaje glede intelektualnih pravic, določitev 
glavnih deležnikov na področju 3D-tiskanja 
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Ukrepi: Poziv predsedniku Evropskega sveta, naj s to poročilo (resolucijo) 
pošlje Evropski komisiji in državam članicam. 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Evropski parlament 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: 
Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o življenju 
v prihodnosti: 3D-tiskanje – orodje za krepitev evropskega 
gospodarstva 

Avtor/naročnik: Dumitru FORNEA,  Evropski ekonomsko-socialni odbor o življenju v 
prihodnosti 

Leto izdaje: 2015 

Ključne besede: 3D-tiskanje, odgovornost, dodana proizvodnja, digitalna revolucija, 
prelomna tehnologija 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

evropska 

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo ipd.): 

poročilo 

Področje – steber: 

1 potrošnja in produkcija: digitalizacija logistike (3D-tiskanje), 
personalizacija proizvodnje (proizvodnja na zahtevo) 

3 upravljanje zalog in distribucija: logistične storitve na zahtevo 

Trajanje: od leta 2015 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IE4420&from=GA 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: Poročilo opisuje razvoj dodajalne proizvodnje in ugotavlja, da je ta  
dobra priložnost za rast evropskega gospodarstva. Ocenjuje, da 
bodo potrebni novi predpisi za certificiranje procesov v izdelavi 3D-
modelov in za področje intelektualne lastnine ter javno podprta 
raziskava novih materialov in pristopov pri 3D_tiskanju. Ocenjuje, 
da je dodajalna proizvodnja prelomna tehnologija in temelj za 
nadaljnje inovacije ter prelomne koncepte proizvodnih sistemov. 
Tudi zasnovo dodajalnih strojev bo treba posodobiti. Poročilo 
omenja tudi možnost bega te tehnologije iz EU ter poudari 
priložnosti podjetij pri skrajševanju dobavnih verig, krčenju stroškov 
in povečanju zmogjlivosti. Na koncu poročila je ugotovitev, da je 
področje zdravja in varnosti pri delu na področju dodajalne 
proizvodnje slabo raziskano. 

Glavni cilji: rast evropskega gospodarstva 
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Ukrepi:  

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Evropski ekonomsko-socialni odbor 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): Evropski ekonomsko-socialni odbor 

Slika   
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Meta-podatki o dokumentu  

Naslov: UPS to launch On-Demand 3D Printing Manufacturing Network 
/ UPS bo vzpostavil omrežje za 3D-tiskanje na zahtevo 

Avtor/naročnik: UPS Pressroom 

Leto izdaje: 18. maj 2016 

Ključne besede: Proizvodnja na zahtevo, hitro injekcijsko modeliranje, dizruptivna  
tehnologija, 3D-tiskanje, hitri prototipi 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

državna (ZDA) 

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo ipd.): 

poročilo 

Področje – steber: 

1 potrošnja in produkcija: digitalizacija logistike (3D-tiskanje), 
personalizacija proizvodnje (proizvodnja na zahtevo) 

3 upravljanje zalog in distribucija: logistične storitve na zahtevo 

Trajanje:  

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://pressroom.ups.com/pressroom/ContentDetailsViewer.page?
ConceptType=PressReleases&id=1463510444185-310 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: Stranka bo naročila 3D-izdelek, algoritem pa bo določil proizvajalca 
izdelka (lahko tudi UPS) glede na hitrost, lokacijo in kakovost 
izdelka, ki jo kupec zahteva. Izdelek je lahko razposlan na dan 
oddaje naročila. 

Glavni cilji: 

Zmanjšanje inventarja proizvajalcev, razbremenitev proizvajalcev 
pri izdelavi lastnih kalupov, prilagoditev produktov potrebam strank 
(prek dodajalne proizvodnje), dostava visoko kakovostnih 
proizvodov v enem dnevu, podjetja brez lastnih 3D-tiskalnikov ter 
omejenim kapitalom in časom lahko uporabijo 3D-tiskanje za hitro 
izdelavo prototipov. 

Ukrepi:  

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

UPS, SAP 
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Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

UPS, SAP 

Slika   
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Transforming Logistics with Additive Manufacturing / 
Spreminjanje logistike z dodajalno proizvodnjo 

Avtor/naročnik: Ana Carolina Rocha, 3yourmind 

Leto izdaje:  

Ključne besede: dodajalna proizvodnja, logistika, mobilna in dinamična proizvodnja, 
proizvodnja na zahtevo, upravljanje dobavne verige 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

evropska 

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo ipd.): 

poročilo 

Področje – steber: 

1 potrošnja in produkcija: digitalizacija logistike (3D-tiskanje), 
personalizacija proizvodnje (proizvodnja na zahtevo) 

3 upravljanje zalog in distribucija: logistične storitve na zahtevo 

Trajanje:  

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.3yourmind.com/blog/dpd-partnership-to-redefine-
logistics 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: Poročilo govori o morebitnem prihodnem vplivu dodajalne 
proizvodnje na mobilnost. Poročilo raziskuje možnost, da bodo 
mobilne »3D-tovarne« lahko prispele fizično do naročnikov (v obliki 
avta, vagona ali letala) in pri njih natisnile hitre prototipe ali pa kar 
rezervne dele (na primer za popravilo avtomobila). 

Glavni cilji: vzpostavitev mobilnih 3D-tovarn 

Ukrepi:  

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

3yourmind, DPD Nemčija  

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): Pro FIT-Program (Investitionsbank Berlin) 
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Slika 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Additive Manufacturing and its future impact in logistics / 
Dodajalna proizvodnja in njen prihodnji vpliv na logistiko 

Avtor/naročnik: Jorge V.L. Silva, Rodrigo A. Rezende 

Leto izdaje: september 2013 

Ključne besede: dodajalna ekonomija in njen vpliv na logistiko 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

svetovna 

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo ipd.): 

študija 

Področje – steber: 

1 potrošnja in produkcija: digitalizacija logistike (3D-tiskanje), 
personalizacija proizvodnje (proizvodnja na zahtevo) 

3 upravljanje zalog in distribucija: logistične storitve na zahtevo 

Trajanje: september 2013 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1474667016322
017 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Študija predvideva, da vpliv dodajalne ekonomije na množične 
proizvodne procese kratkoročno in srednjeročno ne bo velik. 
Predvideva se, da bo dodajalna ekonomija iz poslovnega procesa 
izrinila prodajalce na drobno, saj bodo lahko proizvodi prehajali 
neposredno od tovarn od naročnikov, kar bo povzročilo tudi manjše 
zaloge inventarja. 
Dodajalno proizvodnjo naj bi najbolj uporabljale medicinska in 
vesoljska industrija (v prvi zaradi unikatnih izdelkov, potrebnih za 
posamične paciente, ter v drugi zaradi posebnih produktov, ki niso 
množično proizvedeni). 

Glavni cilji: 
prikaz vpliva dodajalne ekonomije na logistiko 

Ukrepi:  

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

 



 

 
 
 

297 
 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

 

slika 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Pregled dobrih praks strategij oziroma upravljanj mestne 
logistike 

Avtor/naročnik: 
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno 
inženirstvo in arhitekturo. Tomislav Letnik, Stane Božičnik, Marjan 
Lep, Mitja Klemenčič, Sebastian Toplak 

Leto izdaje: 2019 

Ključne besede: mestna logistika, primeri dobrih praks, strateško načrtovanje 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

evropska 

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo ipd.): 

poročilo 

Področje – steber: 

3 upravljanje zalog in distribucija: konsolidacija logistične industrije, 
dostava izven prometnih konic, dostava končnemu kupcu 

4 tehnologija in oprema: čista vozila, informacijsko-komunikacijske 
tehnologije 

Trajanje: Poročilo zajema obdobje od leta 2000. 

Povezava (URL; če 
obstaja):  

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Poročilo obravnava mestno logistiko in navaja veljavne politične 
dokumente in smernice. Osrednji del poročila so seznam projektov 
in primeri dobrih praks na področju upravljanja mestne logistike. 
Pomembno poglavje je tudi predstavitev strateškega načrtovanja 
logistike v evropskih mestih. Poročilo vsebuje priporočila na podlagi 
primerov dobrih praks (uvedba informacijsko-komunikacijskih 
rešitev v mestno logistiko, omejevanje (ureditev) dostopa tovornih 
vozil do mestnih središč, vključevanje deležnikov, spodbujanje e-
trgovine, uvedba in uporaba okolju prijaznih tovornih vozil). 

Glavni cilji: trajnostni prevoz blaga 

Ukrepi/priporočila: 

Priporočila na podlagi primerov dobrih praks: 

− uvedba informacijsko-komunikacijskih rešitev v mestno 
logistiko, 

− omejevanje (ureditev) dostopa tovornih vozil do mestnih 
središč,  



 

 
 
 

299 
 

− vključevanje deležnikov,  
− spodbujanje e-trgovine,  
− uvedba in uporaba okolju prijaznih tovornih vozil. 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno 
inženirstvo in arhitekturo 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje):  
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Podatki o dokumentu 

Okvirni naslov: 

The Road to Zero – Next steps towards cleaner road transport 
and delivering our Industrial Strategy / Pot proti ničli: naslednji 
koraki k čistejšemu cestnemu prevozu in pripravi industrijske 
strategije 

Avtor/naročnik: Her Majesties Government (Vlada Velike Britanije), Oddelek za  
promet 

Leto izvedbe: 2018 

Kraj izvedbe: London 

Ključne besede: čistejši zrak, boljše okolje, brezogljična vozila 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

državna 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

načrt 

Področje – steber: 3 upravljanje zalog in distribucija: dostava do končnega potrošnika 

Trajanje: 2018–2050 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/syste
m/uploads/attachment_data/file/739460/road-to-zero.pdf 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: Načrt vsebuje cilje na področju razogljičenja vozil v Veliki Britaniji in 
ukrepe ter nekatere primere dobrih praks ter navaja, kaj bo treba 
storiti v tehnologiji brezogljičnih vozil in na infrastrukturnem 
omrežju. Na koncu dokumenta so navedeni vodilni ukrepi britanskih 
mest pri spodbujanju uporabe brezogljičnih vozil. 

Glavni cilji: 

Vsi novi avti in kombiji naj bi bili do leta 2040 brezogljični. Takrat 
naj bi bila prepovedana prodaja avtomobilov in kombijev na bencin 
in dizelsko gorivo.  

Do leta 2050 naj bi bila večina avtomobilov in kombijev 
brezogljična. 

Cilja sta tudi: 

– biti prva generacija, ki bo zanamcem zapustila boljše okolje, kot 
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ga je prejela, 

– Velika Britanija naj postane vodilna pri oblikovanju in izdelavi 
brezogljičnih vozil. 

Ukrepi: 

– Povečanje ponudbe in trajnosti nizkoogljičnih goriv v Veliki 
Britaniji na podlagi 15-letne strategije o podvojitvi njihove rabe tako, 
da bo do leta 2032 znašala 7 %. 

–  Ukrepi proti ponudnikom, ki omogočajo odstranjevanje 
tehnoloških dodatkov za zmanjšanje izpustov, skupaj s 
posodobitvijo zakonodaje na tem področju ter s sodelovanjem z 
inšpekcijami na tem področju. 

– Razširitev »Shema za akreditacijo rekonstrukcije v čista vozila / 
Clean Vehicle Retrofit Accreditation Scheme (CVRAS)« še na 
kombije in taksije (ta shema že zajema avtobuse in tovornjake). 

– Ukrepi za gospodarno (varčno) vožnjo voznikov avtomobilov, 
podjetij, ki imajo svoja vozila, in drugih (zasebnih) voznikov. 

– Ohranjati subvencije za električna vozila do leta 2020. 

– Predlog za spremembo davka na vozila, ki bi spodbujal voznike 
kombijev, da izberejo najčistejše kombije. 

– Ustanovitev posvetovalne skupine (Cestno emisijska 
posvetovalna skupina  / Road Transport Emissions Advice 
Group«), ki jo bodo sestavljali predstavniki vlade, avtomobilske in 
logistične industrije in potrošniških združenj, za pripravo jasnih in 
doslednih smernic in priporočil za izbiro goriva in tehnologije. 

– Priprava posveta » Strategije za čisti zrak / Clean Air Strategy« o 
zakonodaji, ki bo vladi omogočila prisiliti proizvajalce avtomobilov k 
vpoklicu vozil zaradi okoljske neustreznosti in po kateri bo zloraba 
oziroma spreminjanje sistemov za nadzor emisij kaznivo dejanje. 

– Vpeljava prostovoljnih zavez logistične in avtomobilske 
proizvodne industrije za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov za 
15 % do leta 2025 glede na izpuste leta 2015. 

– Sodelovanje z avtomobilsko proizvodno industrijo za zasnovo 
ultra nizkoogljičnega standarda za tovornjake (ULET Truck 
Standard). 

– Preizkušanje najnovejših  tovornjakov na zemeljski plin z 
namenom zbiranja dokazov, ki bodo podlaga za prihodnje vladne 
politike in podporo uporabi zemeljskega plina kot možnega 
kratkoročnega nizkoogljičnega goriva za tovornjake. 

– Zbiranje podatkov o ovirah v infrastrukturnem omrežju, ki zavirajo 
uporabo ultra nizkooglljičnih vozil za dostavo do končnega 
potrošnika«, zlasti za operaterje vozil. 

– Opredelitev ultra nizkoogljičnih in brezogljičnih vozil, ki jih lokalne 
oblasti (občine) lahko uporabijo v svojih odlokih. 
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Izkušnje (+ in –), učinki:  

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Department for Transport (Ministrstvo za promet Velike Britanije) 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): Vlada Velike Britanije 

Slika 
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Podatki o dokumentu 

Okvirni naslov: 
DAF Trucks: l’électrique pour les centres-villes, le diesel pour 
les longues distances / DAF Trucks: elektrika za mestna 
središča, dizelsko gorivo za večje razdalje 

Avtor/naročnik: breezcar.com 

Leto izvedbe:  

Kraj izvedbe:  

Ključne besede: urbana logistika na električni pogon 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

lokalna, regionalna 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

poročilo 

Področje – steber: 3 upravljanje zalog in distribucija: dostava do končnega potrošnika 

Trajanje: v prihodnosti 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.breezcar.com/actualites/article/daf-trucks-iaa-
hannovre-2018-cf-et-lf-hybrides-electriques-0918 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: Članek napoveduje, da bo logistika v mestih zaradi omejitev 
onesnaževanja s hrupom in zraka pripadla električnim tovornjakom. 
Tovornjaki na dizelski pogon bodo v predvidljivi prihodnosti še 
naprej vozili na večje razdalje, saj je to cenovno najugodnejše. 
Tovornjake na dizelski pogon, ki opravljajo daljše razdalje, bi lahko 
dolgoročno nadomestili tovornjaki na vodikov pogon. 

Glavni cilji:  

Ukrepi:  

Izkušnje (+ in –), učinki:  

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

DAF Trucks 



 

 
 
 

304 
 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

 

Slika 
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Podatki o dokumentu 

Okvirni naslov: Council für nachhaltige Logistik / Svet za trajnostno logistiko 

Avtor/naročnik: Avstrijska zbornica za trajnostno mobilnost / Council fur nachhaltike 
Logistik; Chriss Randakk (electrive.com) 

Leto izvedbe: 2018 

Kraj izvedbe: Avstrija 

Ključne besede: 
preizkus tovornjakov na električni pogon v realnih razmerah v 
okviru različnih podjetij, brezogljična logistika, boj proti podnebnim 
spremembam 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

evropska, državna (Avstrija) 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

študija, poročilo 

Področje – steber: 3 upravljanje zalog in distribucija: dostava do končnega potrošnika 

Trajanje: od leta 2018 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.breezcar.com/actualites/article/daf-trucks-iaa-
hannovre-2018-cf-et-lf-hybrides-electriques-0918 

https://councilnachhaltigelogistik.at/ 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: MAN je leta 2018 devetim avstrijskim podjetjem dal v preizkus 
tovornjake na električni pogon. Podjetja so različna 
(izdelovalec vozil, pivovar, trgovec na drobno, trgovec na 
debelo, logist itd.), kar pomeni, da bodo tovornjaki 
preizkušeni na različne načine v skladu s potrebami 
različnih podjetij. Tovornjaki dosežejo razdaljo 130 km brez 
vmesnega polnjenja. Preizkus bo omogočil vpogled v 
delovanje tovornjakov, kar bo podlaga za zasnovo 
naslednjih serij električnih tovornjakov (teh bo med 50 in 
100). Zagon serijske izdelave tovornjakov na električni 
pogon je predviden v letu 2022. 

Glavni cilji: 
Preizkušanje tovornjakov na električni pogon v realnih razmerah – 
vozila se bodo preizkušala pri najpogostejših opravilih v urbani 
logistiki. Analiza delovanja tovornjakov in optimizacija zasnove 
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prihodnjih, obsežnejših serij proizvodnje tovornjakov na električni 
pogon. 

Ukrepi: dobava devetih električnih tovornjakov članicam avstrijskega Sveta 
za trajnostno logistiko (CNL) 

Izkušnje (+ in –), učinki:  

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

MAN, Avstrijska zbornica za trajnostno mobilnost / Council fur 
nachhaltige Logistik (CNL), Univerza za kulturo tal na Dunaju 
(koordinator projekta) 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): Megawatt project (avstrijski nacionalni program za e-mobilnost) 

Slika 
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Meta-podatki o dokumentu 

Okvirni naslov: Praktični preizkus E-tovornjaka DAF 

Avtor/naročnik: DAF, Jumbo 

Leto izvedbe: 2019 

Kraj izvedbe: Nizozemska, Eindhoven 

Ključne besede: preizkus tovornjaka na električni pogon v urbani logistiki 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

državna (Nizozemska) 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

poročilo, študija 

Področje – steber: 3 upravljanje zalog in distribucija: dostava do končnega potrošnika 

Trajanje: od leta 2019 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.eurotransport.de/artikel/cf-electric-fuer-jumbo-daf-e-
lkw-im-praxistest-10639376.html 

https://www.breezcar.com/actualites/article/daf-trucks-son-cf-
electric-teste-en-conditions-reelles-aux-pays-bas-0219 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: Nizozemska trgovska veriga Jumbo je od proizvajalca tovornjakov 
na električni pogon prejela en električni tovornjak, ki ga bo dlje časa 
preizkušala. DAF bo uporabil pridobljene podatke za nadaljnji 
razvoj modela vozila. Tovornjak doseže 100 km brez polnjenja. 
Baterija se lahko napolni v uri in pol. 

Tovornjak bo preizkušalo tudi podjetje DHL. 

Glavni cilji: zbiranje podatkov glede primernosti in uporabnosti vozila (glede 
urbane logistike), znižanje izpustov CO2 

Ukrepi: preizkušanje tovornjaka na električni pogon v urbani logistiki 

Izkušnje (+ in –), učinki:  

Odgovorni akterji (če DAF, VDL (proizvajalec električnega pogona) Jumbo (nizozemska 
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so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

veriga supermarketov), DHL 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje):  

Slika 
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Podatki o dokumentu 

Okvirni naslov: 
Mercedes eActros jetzt auch in Stuttgart und in der Region 
Rhein-Main unterwegs/Mercedesov eActros  v Stuttgartu in 
regije Ren – Majna 

Avtor/naročnik: ecomento.de 

Leto izvedbe: 2019 

Kraj izvedbe: Stuttgart 

Ključne besede: dostava s tovornjaki na električni pogon, trajnostna logistika 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

regionalna, lokalna 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

poročilo 

Področje – steber: 3 upravljanje zalog in distribucija: dostava do končnega potrošnika 

Trajanje: od maja 2019 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://ecomento.de/2019/05/23/mercedes-eactros-jetzt-auch-in-
stuttgart-und-in-der-region-rhein-main-unterwegs/ 
https://media.daimler.com/marsMediaSite/de/instance/ko/Leiser-
und-emissionsfreier-Verteilerverkehr-fuer-Stuttgart-Dachser-setzt-
auf-batterieelektrischen-Mercedes-Benz-
eActros.xhtml?oid=43440062 
https://www.roadstars.mercedes-
benz.com/da_DK/magazine/2019/june/dachser-relies-on-
mercedes-benz-eactros.html 
https://www.dachser.de/de/mediaroom/Emissionsfrei-in-die-City-
773 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
V Stuttgartu Mercedesov eActros oskrbuje konsolidacijsko 
skladišče »mikrohub«. Na dan opravi 80 km. Tovornjak je del 
Mercedesove »inovacijske flote« ki je namenjena preizkušanju 
težkih e-tovornjakov. Tovornjak dostavlja pošiljke, težke najmanj 32 
kg. Tovornjaki se uporabljajo v urbani logistični shemi »Dachser 
brezemisijska dostava /Dachser Emission-Free Delivery«. 
Tovornjak lahko opravi 200 km brez vmesnega polnjenja baterij. 
Baterije se polnijo ponoči. 

Glavni cilji: 
preizkus tovornjaka na e-pogon, pridobitev podatkov za zagon 
obsežnejše proizvodnje teh vozil 
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Ukrepi: dobava tovornjaka podjetju Dachser 

Izkušnje (+ in –), učinki: E-tovornjak je tiha in čista alternativa v mestni logistiki. 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Martin Kehnen, vodja CharterWay Rental & Großkundenmanagement 
Deutschland pri Mercedes-Benz Lkw, Dachser 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje):  

Slika 
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Podatki o dokumentu 

Okvirni naslov: Cityporto – dostava do končnega potrošnika v Padovi 

Avtor/naročnik: Interporto 

Leto izvedbe: 21. 4. 2004 

Kraj izvedbe: Padova 

Ključne besede: dostava z električnimi vozili in vozili na metan, urbano 
konsolidacijsko središče, dostava do končnega potrošnika 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

lokalna 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

–Protokol o soglasju med občino, pokrajino in Gospodarsko 
zbornico Padova, lokalnim javnim prevoznim podjetjem (APS 
Mobilità) in Interporto di Padova; 

– Industrijski načrt; 

– Lokalni pravilnik za tovorno mobilnost; 

– Zakon 36/99 Regije Veneto “Pravilnik o racionalizaciji tovornega 
prometa in distribucije za zmanjšanje onesnaževanja zraka na 
mestnih območjih” 

Področje – steber: 3 upravljanje zalog in distribucija: konsolidacija logistične industrije 

Trajanje: od leta 2004 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

http://www.interportopd.it/en/cityporto/ 

http://www.bestfact.net/cityporto-last-mile-deliveries-in-padua/ 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: Interporto izvaja dostavo po starem mestnem središču Padove z 
električnimi vozili in vozili na pogon z metanom. Staro mestno 
središče ima omejitve dostopa za motorni promet, ki pa ne veljajo 
za vozila Interporto. Poleg tega ima podjetje konsolidacijski center 
na obrobju mesta, kamor 55 dobaviteljev dostavlja blago, od tod pa 
ga v mestno jedro vozijo okoljem prijazna vozila. 

Glavni cilji: manj prevoženih km, zmanjšanje porabe goriva, manj 
onesnaževanja 

Ukrepi: Nakup vozil na električni in metanski pogon, vzpostavitev 
logističnega centra, razvoj lastne logistične programske opreme, 
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vzpostavitev omejitev za motorni promet v mestnem središču 

Sodelovanje podjetij v tej shemi je prostovoljno, vozila Cityporto 
(Interporto) pa imajo širše časovno okno za dostavo v t.i. »nizko 
prometni coni / low traffic zone« (to je v mestnem jedru) kot druga 
dostavna vozila. 

Izkušnje (+ in –), učinki: 

Izkušnje so dobre, ta urbani konsolidacijski center je eden 
najučinkovitejših v Italiji. 

Pristop je postal referenčen primer za delovanje urbanih 
konsolidacijskih centrov v srednje velikih mestih in je bil uporabljen 
v petih drugih mestih. 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Interporto Padova S.p.A. Interporto, partnerji: Občina Padova, APS 
Mobilita, Regija Padova, Regija Benečija 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

Projekt se je izkazal kot trajnosten (samozadosten/self-sustainable) 
v  osmih letih. 

Slika 
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Podatki o dokumentu 

Okvirni naslov: 

Merci in Centro Como & Brescia Ecologis: successful best 
practice transfers from Cityporto Padova / Merci v središču 
Coma in Brescia Ecologis: primera prenosa dobre prakse iz 
Cityporto Padova 

Avtor/naročnik:  

Leto izvedbe: 2014 

Kraj izvedbe: Bresica, Como, Bruselj (predstavitev projekta) 

Ključne besede: UCC, omejeno dostavno časovno okno, dostava z električnimi vozili 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

lokalna 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

zakon lokalne skupnosti 

Področje – steber: 3 Upravljanje zalog in distribucija: Konsolidacija logistične industrije 

Trajanje: 2014 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

http://www.bestfact.net/wp-
content/uploads/2014/02/BESTFACT_Brussels_29Jan_Day1.S1.8_
GruppoClas.pdf 

https://www.bresciamobilita.it/en/other-services/eco-logis 

http://www.eco-logis.it/it/ 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: Dokument opisuje, kako je po vzoru urbanega konsolidacijskega 
centra (v nadaljevanju: UCC) v Padovi nastal UCC v Bresci in 
navaja  študije, ki so bile izvedene v ta namen v Italiji. Opozarja, da 
niso vsi UCC preživeli ter da zakonodaja včasih ne prispeva k 
uspešnosti UCC. Opredeli potrebno podporo pri izvedbi projekta: 
sodelovanje deležnikov, podpora občine, industrijski načrt za 
preživetje podjetja, prostovoljno sodelovanje, strateška oburbana 
lega UCC, zanesljivost in nevtralnost vodje UCC. 

Opisuje tudi ustanovitev UCC v Bresci, , kjer so se deležniki 
dogovorili o lokaciji UCC, storitvah, ceni, finančni odgovornosti in 
sofinanciranju začetnih stroškov, shranjevanju blaga v UCC, 
označevanju trgovin, da sodelujejo z UCC, vrsti tovora. Opisan je 
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tudi načrt zmanjševanja časovnih oken za prosto dostavo, ki pa je 
zaradi političnih sprememb leta 2013 zastal. 

Glavni cilji: ohranitev turistov v mestu, zmanjšanje števila voženj dostavnih 
vozil 

Ukrepi: 
Vzpostavitev časovnega okna za dostavo, vozila urbanih 
konsolidacijskih središč pa imajo neomejen dostop. Sodelovanje 
podjetij z urbanimi konsolidacijskimi središči je prostovoljno. 

Izkušnje (+ in –), učinki: 

Sistem je doživel skokovito rast poslovanja, v petih letih pričakujejo 
zmanjšanje števila tovornjakov, ki vstopajo v mestno središče, za 
4.220, v starem mestnem jedru bi prihranili 284.000 prevoženih km, 
zmanjšali izpuste CO« za 30.919 kg in PM-delce za 19.25 kg. 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Eco-logist, partnerji: Bresica Mobilita, OMB international, Consorzio 
Brescia Mercati s.p.a. Občina Brescia, Regija Lombardija, Civitas 
Modern 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): Samo začetne (start-up) stroške so pokrili odgovorni akterji. 

Slika 
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Podatki o dokumentu 

Okvirni naslov: CityDepot – urbani konsolidacijski centri v Belgiji 

Avtor/naročnik:  

Leto izvedbe: 12. 11. 2015 

Kraj izvedbe: Belgija: Gent, Antwerpen, Hasselt, Bruselj, Charleroi, Liège (Luik)  

Ključne besede: pametna in trajnostna distribucija blaga v mestna jedra in nazaj, 
Navzkrižno pretovarjanje, lokalno vozlišče, konsolidacija 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

lokalna, državna 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

 

Področje – steber: 3 upravljanje zalog in distribucija: konsolidacija logistične industrije 

Trajanje: 2015–2019 

Povezava (URL; če 
obstaja): https://www.citydepot.be/en/ 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: Podjetje ponuja uporabo svojih urbanih konsolidacijskih središč v 
šestih belgijskih mestih. Tam združuje pošiljke in jih razvaža po teh 
mestih.  

Glavni cilji: zaslužek, zmanjšanje stroškov, trajnostni posel, ekološka, 
ekonomska in socialna dodatna vrednost 

Ukrepi: 
uvedba urbanih konsolidacijskih središč, prevzem blaga na urbanih 
konsolidacijskih središč in dostava kupcem v mestna središča, 
skladiščenje 

Izkušnje (+ in –), učinki: 

Razvijajo nove koncepte kot »prostoročno nakupovanje / hands 
free shoping« – kupljeno blago dostavi omenjeno podjetje, obdržali 
so se na trgu štiri leta in medtem razširili delovanje v druga 
belgijska mesta. 
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Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): zasebni kapital 

Slika 
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Podatki o dokumentu 

Okvirni naslov: Binnenstadservice Nederland – urbani konsolidacijski centri 
na Nizozemskem 

Avtor/naročnik:  

Leto izvedbe: 2008 

Kraj izvedbe: Nijmegen, razširil se je že na 14 nizozemskih mest, vključno z 
Utrechtom in Amsterdamom 

Ključne besede: UCC, dostava z okoljem prijaznimi vozili 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

lokalna in državna 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

 

Področje – steber: 3 upravljanje zalog in distribucija: konsolidacija logistične industrije 

Trajanje: od 2008 do danes 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

http://www.binnenstadservice.nl/ 

https://www.goederenhubs.nl/home 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810010
645 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: Binnenstadtservice je usmerjen na končne uporabnike, ne pa na 
prevoznike. Deluje po sistemu franšiz in je odprl štirinajst franšiz na 
Nizozemskem. 

Glavni cilji: zmanjšanje onesnaženja v starih mestnih jedrih, manj obremenitev 
z motornim prometom v starih mestnih jedrih 

Ukrepi: ustanovitev urbanih konsolidacijskih središč v mestih 

Izkušnje (+ in –), učinki: 
razširitev iz enega mesta na Nizozemskem na 14 nizozemskih 
mest, zmanjšanje števila voženj s tovornimi vozili po mestu, manj 
onesnaženja in hrupa zaradi voženj tovornih vozil 
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Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Binnenstadservice Nederland, Goedern Hubs 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje):  

Slika 
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Podatki o dokumentu 

Okvirni naslov: The Directory of London Construction Consolidation Centres / 
Vodenje londonskih gradbenih konsolidacijskih centrov 

Avtor/naročnik: Župan Londona 

Leto izvedbe: september 2016 (posodobitev) 

Kraj izvedbe: London 

Ključne besede: Gradbeniško konsolidacijsko središče 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

lokalna – regionalna (London) 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

poročilo 

Področje – steber: 3 upravljanje zalog in distribucija: konsolidacija logistične industrije 

Trajanje: od leta 2001 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://constructionlogistics.org.uk/wp-
content/uploads/2017/07/The-Directory-of-London-Construction-
Consolidation-Centres-1.pdf 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: Dokument navaja prednosti uporabe gradbenih konsolidacijskih 
centrov (v nadaljevanju: CCC), načine njihovega delovanja, njihove 
storitve, prednosti njihove uporabe, našteje ponudnike CCC, 
njihove lokacije, akreditacije, lastnosti in storitve njihovih CCC. V 
Londonu deluje 12 CCC. 

Glavni cilji: zmanjšanje stroškov gradnje in dostav, povečanje varnosti dostave, 
zmanjšanje vplivov na okolje, povečanje varnosti 

Ukrepi: 

Dobavitelji dostavijo blago v CCC, tam se blago zbere v pošiljke in 
odpremi po sistemu pravočasne dostave (»just-in-time-delivery«) 
do gradbišč, v CCC se blago pregleda (da je brez poškodb), ko 
vozila odložijo blago na gradbišču, lahko po sistemu obratne 
logistike (»reverse-logistics«) z gradbišča odpeljejo odpadke, 
poškodovano blago, palete itd. 

Izkušnje (+ in –), učinki: zmanjšanje števila dostavnih vozil do 70 % 
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Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Hallett Silbermann Ltd; The London Construction Link;  Premier 
Carriers (Barking, Bow); Wilson James: London; Lightwood 
Logistics; Muztrans; Rendrive Haulage Ltd; Wincanton Greenford; 
Avondale: The Assertive Centre; CSB Logistics (Charlton); DHL 
Barking Logistics Centre 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje):  

Slika 
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Podatki o dokumentu 

Okvirni naslov: Understanding the true scale of pick up and drop off points / 
Razumevanje dejanskega razpona točk PUDO 

Avtor/naročnik: IMRK – združenje Velike Britanije za internetno prodajo 

Leto izvedbe:  

Kraj izvedbe: Velika Britanija 

Ključne besede: točka PUDO točka: prevzemno oddajne točke 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

državna, regionalna, lokalna 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

študija 

Področje – steber: 3 upravljanje zalog in distribucija: konsolidacija logistične industrije 

Trajanje: poteka 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.imrg.org/blog/understand-true-scale-pick-up-drop-off/ 

http://cita.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=332
a24b3475a4110a069fe6c63ebf995 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: Študija navaja prednosti uporabe prevzemnih in dostavnih točk 
(»Pick Up and Drop Off«)(v nadaljevanju: točke PUDO) (dostava 
blaga, kadar lastnika stanovanja ni doma), vračanje napačnih 
nakupov (»reverse logistics«), koncentraciji točk PUDO (največ jih 
je v Angliji, na prebivalca pa je boljša koncentracija v nekaterih 
manjših mestih in na podeželju). Točke PUDO so med drugim tudi 
paketomati. 

Glavni cilji: lažja dostava blaga kupcem 

Ukrepi: vzpostavitev točk PUDO na poštah, v podjetjih ali na samostojnih 
mestih 

Izkušnje (+ in –), učinki: Večina državljanov Velike Britanije živi v polmeru en km do petih 
točk PUDO, do ene točke imajo 500 metrov. 
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Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

dostavljavci, upravljavci točk PUDO 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

Kraljeva pošta Velike Britanije, nekatere točke PUDO so zasebne 

Slika 

 koncentracija točk 
PUDO 
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Podatki o dokumentu 

Okvirni naslov: 
TINK – Transportrad Initiative Nachhaltiger 
Kommunen/Pobuda trajnostnih občin za souporabo tovornih 
koles  

Avtor/naročnik: Zvezno ministrstvo za promet (Nemčija) ter občini Konstanz in 
Norderstedt 

Leto izvedbe: poletje 2016 

Kraj izvedbe: Hereford 

Ključne besede: Souporaba tovornih koles 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

lokalna 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

 

Področje – steber: 3 upravljanje zalog in distribucija: vključitev zelenega logističnega 
sistema v obstoječe modele souporabe koles in avtomobilov 

Trajanje: od poletja 2016 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://nationaler-radverkehrsplan.de/de/praxis/tink-transportrad-
initiative-nachhaltiger-kommunen 

http://cargobikefestival.blogspot.com/2017/09/tink-affordable-cargo-
bike-sharing-in.html 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: Dokument vsebuje opis delovanja sistema izposoje tovornih koles v 
dveh nemških mestih. Prvih 30 minut uporabe tovornega kolesa je 
brezplačen, nato znaša cena najema 1 EUR na uro, dnevna 
izposoja pa stane 9 EUR. Kolesa je mogoče vrniti na drugih točkah 
izposoje. Število uporabnikov je preseglo pričakovanja (1.500) po 
treh mesecih uporabe (1.750). Dokupujejo električna tovorna 
kolesa. Po koncu projekta (2018) sta občini prevzeli financiranje in 
upravljanje projekta. 

Glavni cilji: omogočiti občanom uporabo tovornih koles 

Ukrepi: vzpostavitev sistema deljenja tovornih koles 
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Izkušnje (+ in –), učinki: Število uporabnikov je preseglo pričakovanja, projekt je uspešen in 
sta ga prevzeli občini. 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Ministrstvo za promet (Nemčija), občini Konstanz in Norderstedt 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

EU Cyclelogistics, uporabniki tovornih koles 

Slika 
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Podatki o dokumentu 

Okvirni naslov: Lastenradkoklektiv/Ikupina za izposojo tovornih koles 

Avtor/naročnik: Lastenradkollektiv 

Leto izvedbe: februar 2010 

Kraj izvedbe: Dunaj 

Ključne besede: izposoja tovornih koles 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

lokalna 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

blog, spletna stran 

Področje – steber: 3_2 vključitev zelene logistike v obstoječe sisteme deljenja vozil 

Trajanje: od februarja 2010 do aprila 2019, verjetno še delujejo 

Povezava (URL; če 
obstaja): https://www.lastenradkollektiv.at/ 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: Lastenradkollektiv je neprofitna organizacija, ki za vplačano kavcijo 
omogoča izposojo tovornih koles na Dunaju. Če so kolesa vrnjena 
nepoškodovana, dobijo izposojevalci vrnjeno kavcijo. Na voljo je 
zemljevid lokacij izposoje koles. Na prošnjo za izposojo odgovorijo 
v treh dneh. 

Glavni cilji: deljenje tovornih koles in tovornih prikolic za kolesa 

Ukrepi: vzpostavitev spletne strani, bloga in zemljevida, izposoja tovornih 
koles 
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Izkušnje (+ in –), učinki: 

 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Lastenradkollektiv 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): kavcije, sicer je to neprofitna organizacija 

Slika - 
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Podatki o dokumentu 

Okvirni naslov: Kasimir – dein Lastenrad/Souporaba tovornih koles Kasimir 

Avtor/naročnik: Kasimir – Wielebenwir e.V. Sechzigstr. 73 50733 Köln 

Leto izvedbe: - 

Kraj izvedbe: Köln 

Ključne besede: izposoja tovornih koles 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

lokalna 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

spletna stran 

Področje – steber: 3_2 vključitev zelene logistike v obstoječe sisteme deljenja vozil 

Trajanje: od 20. marca 2017 do 29. julija 2018 (zadnji vnos na njihovi spletni 
strani) 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.kasimir-lastenrad.de/en/ 

https://www.wielebenwir.de/ 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: Spletna stran neprofitne organizacije, ki v Kölnu brezplačno 
izposoja tovorna kolesa. Iščejo gostitelje za hrambo tovornih koles.  

Glavni cilji: izposoja tovornih koles 

Ukrepi: hramba tovornih koles, vzdrževanje in izposoja tovornih koles, 
urejanje spletne strani 

Izkušnje (+ in –), učinki:  

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

wielebenwir e.V. 
Sechzigstr. 73 
50733 Köln 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): prostovoljni prispevki 
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Slika 
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Meta-podatki dokumenta 

Okvirni naslov: Carvelo2go – souporaba tovornih koles 

Avtor/naročnik: Mobilitätsakademie AG – eine Tochtergesellschaft des TCS · 
Maulbeerstrasse 10 · CH-3001 Bern; 

Leto izvedbe: 2015 

Kraj izvedbe: Bern, Švica 

Ključne besede: izposoja tovornih koles 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

lokalna 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(plan, študija, zakon, 
direktiva, poročilo …) v 
ozadju: 

spletna stran 

Področje – steber: 3_2 Integracija zelene logistike v obstoječe sisteme deljenja vozil 

Časovni obseg: od 2015 dalje 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.carvelo.ch/de/index.php 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: Spletna stran organizacije, ki organizira sistem izposoje tovornih 
koles v Bernu.  

Glavni cilji: izposoja tovornih koles 

Ukrepi: vzdrževanje in izposoja tovornih koles, urejanje spletne strani 

Izkušnje (+ in -), 
rezultati: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in implementacija): 

Mobilitätsakademie AG – eine Tochtergesellschaft des TCS · 
Maulbeerstrasse 10 · CH-3001 Bern; 

Finančni viri (če so) 
(implementacija): - 
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slika 
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Meta-podatki dokumenta 

Okvirni naslov: Rowery towarowe / souporaba tovornih koles 

Avtor/naročnik: Mesto Varšava 

Leto izvedbe: 2012 

Kraj izvedbe: Varšava 

Ključne besede: izposoja tovornih koles 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

lokalna 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(plan, študija, zakon, 
direktiva, poročilo …) v 
ozadju: 

spletna stran 

Področje – steber: 3_2 Integracija zelene logistike v obstoječe sisteme deljenja vozil 

Časovni obseg: od leta 2012 

Povezava (URL; če 
obstaja): http://rowery.um.warszawa.pl/rowery-towarowe 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: Sistem izposoje tovornih koles je brezplačen, tovor lahko obsega 
največ 100 kg, izposoja traja največ en dan. Najprej se rezervira 
datum in kraj izposoje (kontaktira se izposojevalca) 

Glavni cilji: izposoja tovornih koles 

Ukrepi: vzdrževanje in izposoja tovornih koles, urejanje spletne strani 

Izkušnje (+ in -), 
rezultati:  

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in implementacija): 

Mesto Varšava 

Finančni viri (če so) 
(implementacija): Mesto Varšava 
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slika 
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Meta-podatki dokumenta 

Okvirni naslov: Das Lastenrad / tovorno kolo za souporabo 

Avtor/naročnik: Organizacija Das Lastenrad 

Leto izvedbe:  

Kraj izvedbe: Gradec, Celovec, Salzburg, Linz, Beljak 

Ključne besede: izposoja tovornih koles 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

lokalna, državna (spletna stran) 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(plan, študija, zakon, 
direktiva, poročilo …) v 
ozadju: 

spletna stran 

Področje – steber: 3_2 Integracija zelene logistike v obstoječe sisteme deljenja vozil 

Časovni obseg: trenutno deluje 

Povezava (URL; če 
obstaja): https://www.das-lastenrad.at 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: Sistem izposoje tovornih koles je brezplačen. Ponudniki so privatna 
podjetja, občine, javna podjetja, cerkvena fara, nevladne 
organizacije 

Glavni cilji: izposoja tovornih koles 

Ukrepi: vzdrževanje in izposoja tovornih koles, urejanje spletne strani, 
iskanje tovornih koles za nadaljnjo izposojo.  

Izkušnje (+ in -), 
rezultati: 

Podjetja in organizacije uporabijo izposojo lastnih tovornih koles kot 
reklamo in za gradnjo pozitivnega (zelenega) videza podjetja.  

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in implementacija): 

Verein zur Förderung von Lastenrädern 
Petersgasse 35 
8010 Graz 

Finančni viri (če so) izposojevalci tovornih koles 
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(implementacija): 

slika 

 

št. Izposojevalcev tovornih koles v R. Avstriji 
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Meta-podatki dokumenta 

Okvirni naslov: VULePartages / VULedelitev – souporaba dostavnih kombijev 

Avtor/naročnik: Mestna občina Pariz – Mairie de Paris 

Leto izvedbe: 2017 

Kraj izvedbe: Pariz 

Ključne besede: Izposoja električnih dostavnih kombijev 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

Lokalna 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(plan, študija, zakon, 
direktiva, poročilo …) v 
ozadju: 

- 

Področje – steber: 3_2 Integracija zelene logistike v obstoječe sisteme deljenja vozil 

Časovni obseg: od februarja 2017 za eno leto, spletna stran še deluje 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.paris.fr/pages/des-vehicules-utilitaires-partages-100-
electrique-pour-les-professionnels-4445 

http://vulepartages.fr/home/autopartage 

https://www.smmt.co.uk/2017/01/electric-van-sharing-scheme-a-
world-first/ 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
sistem poleg deljenja kombijev omogoča brezplačen dostop do 
Pariške vele-tržnice Rungis (namenjene prodaji hrano na debelo – 
na 232 hektarjih – to je največja prodajalna hrane na debelo na 
svetu), zastonj polnjenje na električnih polnilnicah, prvi dve uri 
parkiranja v Parizu sta zastonj, 24/7 podpora. Storitev je 
rezervirana za obrtnike in trgovce, ki ne potrebujejo ves čas imeti 
kombija na razpolago.  
Cena uporabe sistema: 
Do 2 uporabi na mesec: ni članarine;  
do 4 uporabe na mesec + občasna uporaba: 70 € / mesec;  
do 2 uporabi in več na teden: 200 € na mesec). 

Glavni cilji: 
zmanjšanje onesnaženosti zraka 

Ukrepi: vzpostavitev sistema izposoje tovornih vozil, izposoja se vrši na 6-ih 
mestih. Na voljo je še eno tovorno vozilo na vodik, ter en hladilni 
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kombi. Čiščenje kombija opravi upravnik sistema. 

Izkušnje (+ in -), 
rezultati:  

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in implementacija): 

Mairie de Paris (mestna občina Pariz), Ile de France (regija), 
Peugeot, Citroen, Moveo, Clem, CCI Paris, Symbio 

Finančni viri (če so) 
(implementacija): tudi prispevki uporabnikov 

slika 
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Meta-podatki dokumenta 

Okvirni naslov: Kooperativa LMC Zelena dostava s tovornimi kolesi 

Avtor/naročnik: LMC Zelena dostava Jurij Bavdaž, Marko Beličič 

Leto izvedbe: 2016 

Kraj izvedbe: Ljubljana od 2016, Maribor od 2019 

Ključne besede: dostava s tovornimi kolesi, horizontalno sodelovanje 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

lokalna 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(plan, študija, zakon, 
direktiva, poročilo …) v 
ozadju: 

študija društva Ljubljanske kolesarske mreže v povezavi z IBM 

Področje – steber: 3 Upravljanje z zalogami in distribucija: Vertikalno in horizontalno 
sodelovanje, Dostava do končnega potrošnika. 

Časovni obseg: od 2016 dalje 

Povezava (URL; če 
obstaja): http://lmc.si/ 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: Cilj: v centru Ljubljane uvesti dostavo tovora s kolesom in večinoma 
nadomestiti obstoječo dostavo z motornimi vozili, ki povzročajo 
zastoje, hrup in onesnaženje.  

Poslanstvo organizacije je “doseganje ogljične nevtralnosti in 
trajnostne mobilnosti«. S tem skušajo mestno jedro razbremenili 
gneče in škodljivih vplivov dostave na okolje. V povprečju se v vsak 
lokal dostavi le okoli 40 kg blaga, teža tovora pa skoraj nikoli ne 
presega 100kg. Njihova dostavna kolesa in kolesarske prikolice pa 
zaradi neomejenega in večkratnega dostopa prek celega dne 
omogočajo dostavo neomejenih količin tovora, in to brez 
povzročanja gneče, hrupa ali onesnaževanja zraka. Ta način 
dostave, ki nima škodljivih vplivov na okolje, je pogoj za dosego 
ogljične nevtralnosti in trajnostne mobilnosti, še zlasti ker so 
socialno podjetje in upoštevajo krožno gospodarstvo. 

Glavni cilji: razbremenitev mestnega središča dostavnega prometa, hrupa in 
prometnega onesnaženja 
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Ukrepi: 

sodelovanje s podjetjem DPD, E-hrana in Tine Express, nakup 
tovornih koles, vzpostavitev dostavne službe v središču Ljubljane, 
vzpostavitev dostavne službe v središču Maribora (horizontalno 
sodelovanje z GLS) in ureditev konsolidacijskega skladišča v 
središču Maribora (v sodelovanju z Mestno občino Maribor) 

Izkušnje (+ in –), učinki: Podjetje deluje že štiri leta. 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Jurij Bavdaž  

Marko Beličič  

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

sodelovanje z GLS, DPD, Mestno občino Maribor, prostovoljne ure 
kolektiva, Evropsko unijo (evropski socialni sklad), Republiko 
Slovenijo (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) 

Slika 
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Podatki o dokumentu 

Okvirni naslov: Congestion Charge / Zgostitvena taksa v Londonu 

Avtor/naročnik: Mayor of London – župan Londona 

Leto izvedbe: februar 2003 

Kraj izvedbe: London 

Ključne besede: zgostitvena taksa, zmanjšanje prometnih obremenitev in 
onesnaženja zraka 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

lokalna 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

študija 

Področje – steber: 3 Upravljanje zalog in distribucija: Dostava izven trajanja prometnih 
konic 

Trajanje: 

Od 07.00 so 18.00 od ponedeljka do petka (med prazniki ter v času 
od božiča so novega leta sistem ne obratuje). Mostnina in 
predornina na Dartfordu (tik ob Londonu) se ne pobira med 22.00 in 
06.00. 

Povezava (URL; če 
obstaja): https://tfl.gov.uk/modes/driving/congestion-charge 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: Zgostitvena taksa spodbuja uporabnike motornih vozil (razen 
javnega prometa in intervencijskih vozil) k opuščanju vožnje v 
mestnem jedru Londona.  

Glavni cilji: 

zmanjšanje onesnaženja zraka zaradi motornega prometa, 
zmanjšanje hrupne obremenitve, zastojev in tranzitnega prometa, 
izboljšanje hitrosti avtobusnega prometa, izboljšanje kakovosti 
bivanja v središču mesta 

Ukrepi: 

11,5 funta stane vstop v cono zgostitvene takse ob delovnikih med 
07.00 in 18.00. Dostavljavci prihranijo ta denar, če v zgostitveno 
cono vstopajo izven tega časa (takrat je tudi manj zastojev in so 
dostave bolj točne. Prihodki sistema morajo biti reinvestirani v 
mestno prometno infrastrukturo (denar se je vlagal v izboljšave 
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avtobusnega omrežja, mostov, cest, prometno varnost, lokalne 
prometne načrte, trajnostno mobilnost in varovanje okolja). 

Izkušnje (+ in –), učinki: 

Dostave izven »zgostitvenega časa« so bolj točne, ker se dostavna 
vozila izognejo prometnim zastojem. Vstop osebnih vozil v cono se 
je zmanjšal za 30 %, tovornih vozil pa za 13 %, povečalo pa se je 
število avtobusov, taksijev in kolesarjev. Po desetih letih (2013) se 
je količina motornega prometa v coni zmanjšala za 10 % (glede na 
stanje pred uvedbo cone). V coni se je zmanjšalo število prometnih 
zastojev, prometna (potovalna) hitrost se je zmanjšala zaradi 
ukrepov, kakor so cestne omejitve in umirjanje prometa. Med 
letoma 2003 in 2006 se je količina NOx znižala za 17 %, PM10 za 
24 % in CO2 za 3 %, vendar naj bi do večjega dela zmanjšanega 
onesnaženja prišlo zaradi naprednejše tehnologije vozil. Transport 
za London (TfL) predvideva, da je omenjeno zmanjšanje 
onesnaženja le enkratni dogodek (zaradi uvedbe takse) in da 
nadaljnja zmanjšanja onesnaženja zraka niso predvidena. Poleg 
tega onesnaženje zraka povzročajo tudi lokalne industrije in vreme 
na širšem območju. Študija Inštituta za vplive na zdravje / Health 
Effects Institute iz leta 2011 trdi, da zgostitvena taksa ni pripomogla 
k zmanjšanju onesnaženja v tako velikem mestu, kakor je London. 
Uporaba mestnih avtobusov se je povečala z 90.000 (dnevnih) 
potnikov na 116.000, uporaba podzemne železnice pa za 1 %. Več 
ljudi je začelo parkirati avtomobile izven cone zgostitvene takse, 
zlasti pri postajah podzemne železnice, zato so na teh območjih 
uvedli parkirnine. V coni je po uvedbi takse manj prometnih nesreč 
voznikov avtomobilov in motorjev, število nesreč kolesarjev pa se je 
povečalo. 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Transport za London / Transport for London (TfL) 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

zgostitvena taksa  
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Slika 

 

Območje zgostitvene takse 
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Podatki o dokumentu 

Okvirni naslov: Area C (Milano) – Zgostitvena taksa v Milanu 

Avtor/naročnik: Comune di Milano (Občina Milano) 

Leto izvedbe: januar 2012 

Kraj izvedbe: Milano 

Ključne besede: zgostitvena taksa, zmanjšanje prometnih obremenitev in 
onesnaženja zraka 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

lokalna 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

študija: Ecopass 

Področje – steber: 3 upravljanje zalog in distribucija: dostava izven prometnih konic 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/mobilita/area-c 

https://en.wikipedia.org/wiki/Milan_Area_C 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: Milano je drugo mesto v Evropi po lastništvu avtomobilov na osebo 
(prvo je Rim). Mesto se je odločilo omejiti onesnaženost zraka in 
posledične zdravstvene težave prebivalstva. Zgostitvena taksa se 
je začela leta 2008 s študijsko izvedbo »Ecopass«, leta 2012 pa se 
je sistem posodobil v cono C(»Area C«). 

Glavni cilji: zmanjšanje onesnaženja zraka zaradi motornega prometa, 
zmanjšanje obremenitev s hrupom in prometnih zastojev 

Ukrepi: 

Cenik za vstop v cono: 

 

Dobiček sheme je namenjen spodbujanju trajnostne mobilnosti in 
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ukrepom za zmanjšanje onesnaženja zraka in izboljšanje 
distribucije blaga. Cona C obratuje od 07.30 do 19.30 od 
ponedeljka do petka, ob četrtkih do 18.00, ob praznikih sistem ne 
obratuje. 

Izkušnje (+ in –), učinki: 

Zmanjšanje vstopov osebnih vozil v cono za 28,6 %. Prihodek 
(»welfare gain«) zaradi manjšega onesnaževanja znaša 3 milijarde 
evrov. Onesnaženje zraka se ni bistveno zmanjšalo, razen ravni 
črnega ogljika, ki se je zmanjšala za 30 %. Hitrost vozil javnega 
prevoza je večja. Izven območja zgostitvene takse se je število 
motornih vozil zmanjšalo.  

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Občina Milano 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

uporabnina  

Slika 

 

Območje »cone C« 

 

  



 

 
 
 

345 
 

Podatki o dokumentu 

Okvirni naslov: Zgostitvena taksa v Stockholmu in Goteborgu  

Avtor/naročnik: Občina Stockholm in regija Stockholm 

Leto izvedbe: poskusna uvedba: januar 2006, trajna uvedba: avgust 2007 

Kraj izvedbe: Stockholm, Goteborg 

Ključne besede: zgostitvena taksa 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

lokalna 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

poskusna uvedba, referendum 

Področje – steber: 3 upravljanje zalog in distribucija: dostava izven prometnih konic 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://transportstyrelsen.se/en/road/Congestion-taxes-in-
Stockholm-and-Goteborg/ 

https://www.transportstyrelsen.se/en/Other-languages/Slovenina-
Slovenian/Davki-za-zastoje-v-Stockholmu-in-Goteborgu/ 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
V Stockholmu in Goteburgu se za avtomobilski dostop v mestno 
središče zaračunava davek. Davek plačujejo tako domača kakor 
tudi v tujini registrirana vozila. Sistem je v celoti avtomatiziran. Ob 
prevozu cestninske postaje je na naslov voznika poslan račun. Če 
je vozilo registrirano v tujini, je prek notifikacijskih partnerjev 
vozniku poslana položnica na njegov stalni naslov.   

Glavni cilji: zmanjšanje prometnih zastojev, izboljšanje stanja zraka v mestu 

Ukrepi: 

V mestnem jedru Stockholma in Goteborga je uvedeno območje 
zgostitvene takse. Vozilo, ki prevozi mejo tega območja, mora 
plačati takso, ki je različna glede na čas. Ob sobotah in nedeljah ter 
med 18.30 in 6.30 se taksa ne pobira. 

Osebni avtomobili, avtobusi, težji od 14 ton, in tovornjaki plačujejo 
takso. Intervencijska vozila, žerjavna vozila, motorji in mopedi ne 
plačujejo takse. 
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V Goteborgu se v 60 minutah obračuna samo prvi prevoz mimo  
plačne postaje. Tudi cena prevoza je nekoliko nižja. 

Dobiček se šteje za državni davek, saj občine na Švedskem ne 
smejo uvesti lastnih novih davkov. Dobiček se vlaga v gradnjo 
novih cest v mestu in okoli mesta Stockholm. 

Izkušnje (+ in –), učinki: Prometne obremenitve v Stockholmu so se povečale. 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Parlament Švedske je sprejel zakon o pobiranju tega davka. 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

pobrani davki 
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Slika 

 

Letni indeks zastojev v Stockholmu od leta 2006, ko je bila uvedena 
zgostitvena taksa 
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Podatki o dokumentu 

Okvirni naslov: Nižja mostnina in predornina izven prometnih konic na 
mostovih med državama New York in New Jersey 

Avtor/naročnik: Pristaniška uprava New Yorka in New Jerseya 

Leto izvedbe: - 

Kraj izvedbe: mostovi in predori med državama New York in New Jersey 

Ključne besede: nižja mostnina in predornina izven prometnih konic 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

državna – regionalna (med dvema državama ZDA) 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

- 

Področje – steber: 3 upravljanje zalog in distribucija: dostava izven prometnih konic 

Trajanje: 
Med delovnimi dnevi izven prometnih konic (ki trajajo od 06.00 do 
10.00 ter od 16.00 do 18.00, ob sobotah in nedeljah pa ne med 
11.00 in 21.00). 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.panynj.gov/bridges-tunnels/tolls.html 

https://www.e-zpassny.com/ 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: Kombiji opremljeni s sistemom E-Zpass plačajo izven konice 2 
dolarja manj (15 % manj), vozniki tovornih vozil pa 5,6 % manj. 

Glavni cilji:  

Ukrepi: 

Sistem nižjih mostnin in predornin deluje, če so vozila opremljena z 
elektronsko cestninski napravo E-Zpass. Izven prometnih konic je 
mostnina nižja. Tovornjaki z večjim številom osi kakor šest plačajo 
še višjo mostnino glede na število dodatni osi. Glej sliko spodaj. 
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Izkušnje (+ in –), učinki:  

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Pristaniška uprava New Yorka in New Jerseya 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): mostnina in predornina 



 

 
 
 

350 
 

Slika 
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Meta-podatki o dokumentu 

Okvirni naslov: Nižji mostnina in predornina na mostu  in v Sydneyskem 
pristaniškem predoru izven prometnih konic 

Avtor/naročnik:  

Leto izvedbe: 2009 (spremenljiva mostnina), mostninjenje se je začelo leta 1933. 

Kraj izvedbe: Sydney 

Ključne besede: nižji mostnina in predornina izven prometnih konic 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

lokalna 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

 

Področje – steber: 3 upravljanje zalog in distribucija: dostava izven prometnih konic 

Trajanje:  

Povezava (URL; če 
obstaja): https://en.wikipedia.org/wiki/Sydney_Harbour_Tunnel 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: Vozniki kombijev in tovornjakov lahko zmanjšajo svoje prevozne 
stroške, če uporabijo most ali tunel pri Sydney Harbourju izven 
prometnih konic. 

Glavni cilji: tudi financiranje novih cestnih povezav v Sydneju 

Ukrepi: 

Mostnina je navedena na spodnji sliki. Plačuje se samo za vozila, ki 
gredo v smeri proti jugu (proti središču mesta).  
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Predornina v prometnih konicah znaša 4 USD, izven prometnih 
konic pa 2,5 USD. 

Prihodki so se namenjali tudi za izgradnjo predora Sydney Harbour, 
po izgradnji predora pa se mostnina še naprej plačuje. 

Izkušnje (+ in –), učinki:  

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): mostnina in predornina 

Slika  
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Podatki o dokumentu 

Okvirni naslov: Zgostitvena taksa v mestu Durham 

Avtor/naročnik: Mestni svet Durhama  

Leto izvedbe: 2002 

Kraj izvedbe: Durham – ulica Saddler v središču mesta 

Ključne besede: zgostitvena taksa 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

lokalna 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.) v 
ozadju: 

- 

Področje – steber: 3 upravljanje zalog in distribucija: dostava izven prometnih konic 

Trajanje: od leta 2002 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.durham.gov.uk/article/3437/Durham-Road-User-
Charge-Zone-congestion-charge 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: Za povečanje prometne varnosti in zmanjšanje števila sporov se je 
Durham kot prvo mesto v Združenem kraljestvu odločilo za uvedbo 
zgostitvene takse na polotoku, ki je del mesta. 

Glavni cilji: 
zmanjšanje obsega motornega prometa (zastojev), izboljšanje 
prometne varnosti, zmanjšanje vpliva na okolje (izboljšanje 
kakovosti zraka), spodbujanje prometa izven prometnih konic 

Ukrepi: 
zaračunavanje 2 funtov za dostop motornih vozil na območje 
zgostitvene takse od ponedeljka do sobote od 10.00 do 16.00, 
razen med prazniki 

Izkušnje (+ in –), učinki: zmanjšanje motornega prometa za 85 % 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Mestni svet Durhama 
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Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

zgostitvena taksa 

Slika https://www.durham.gov.uk/article/3437/Durham-Road-User-
Charge-Zone-congestion-charge 
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Meta-podatki o dokumentu 

Okvirni naslov: Nižja mostnina izven prometnih konic na mostu  San 
Francisco–Oaklandsli zaliv 

Avtor/naročnik: - 

Leto izvedbe: 2010 

Kraj izvedbe: Zaliv Oakland, Kalifornija, ZDA 

Ključne besede: nižja mostnina izven prometnih konic 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

lokalna 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

- 

Področje – steber: 3 upravljanje zalog in distribucija: dostava izven prometnih konic 

Trajanje: izven prometnih konic od ponedeljka do petka od 05.00 do 10.00 
ter od 15.00 do 19.00  

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.baybridgeinfo.org/tolling-information 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Višina mostnine na San Francisco–Oakland Bay Bridge se 
obračuna glede na čas vožnje v prometni konici ali izven nje. 
Dostavna podjetja lahko izkoristijo nižjo mostnino, če dostavljajo 
blago izven prometnih konic. 

Glavni cilji: 
 

Ukrepi: 

Mostnina znaša 5 USD izven prometnih konic, 6 USD ob koncih 
tedna, 7 USD pa med prometnimi konicami (od ponedeljka do 
petka od 05.00 do 10.00 ter od 15.00 do 19.00). Dobički se 
namenjajo za izboljšave prometne infrastrukture v okolici. 

Izkušnje (+ in –), učinki: Število osebnih vozil med prometnimi konicami se je zmanjšalo za 
15 %. 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Kalifornijski oddelek za promet / California Department of 
Transportation 

Finančni viri (če so) mostnina 
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(izvajanje): 

Slika 
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Podatki o dokumentu 

Okvirni naslov: Omejitev dostave z motornimi vozili v ljubljanski peš coni 

Avtor/naročnik: Mestna občina Ljubljana 

Leto izvedbe: - 

Kraj izvedbe: staro jedro Ljubljane 

Ključne besede: omejitev dostopa za osebna in dostavna motorna vozila 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

lokalna 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

Odlok o urejanju prometa MOL: 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-
rs/vsebina?urlurid=20170391 

Področje – steber: 3 upravljanje zalog in distribucija: dostava izven prometnih konic 

Trajanje: Od 10.00 do 06.00 velja omejitev dostopa za osebna in dostavna 
motorna vozila. 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/promet-in-
mobilnost/dostava-blaga-na-obmocju-namenjenem-pescem-in-
kolesarjem/ 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: Na območju stare Ljubljane se lahko izvajata dostava/odvoz le v 
okviru predpisanega dostavnega časa, to je od 6.00 do 10. ure. Za 
dostop/izstop na to območje je treba imeti elektronske dovolilnice, s 
katerimi sta prek sistema potopnih stebričkov omogočena 
samodejni nadzor in evidenca tovornih vozil. 

Za uporabo odstavnih mest na območju, namenjenem pešcem in 
kolesarjem, je določeno plačilo letne oziroma dnevne takse. 

Glavni cilji: razbremenitev mestnega središča tovornega prometa, zmanjšanje 
onesnaževanja zraka in zvočnega onesnaževanja. 

Ukrepi: Zapora mestnega jedra za neinterventna motorna vozila med 10.00 
in 06.00. Za dostavo je treba pridobiti elektronsko dovolilnico.  

Izkušnje (+ in –), učinki: večje število dostavnih vozil v pešconi med 06.00 in 10.00; začetek 
razvoja dostave s tovornimi kolesi 
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Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Mestna občina Ljubljana 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): Mestna občina Ljubljana 

Slika 
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Podatki o dokumentu 

Okvirni naslov: Prepoved prevažanja tovornjakov s trajekti v Istanbul 

Avtor/naročnik: Dnevnik Hurryet 

Leto izvedbe: junij 2017 

Kraj izvedbe: Istanbul 

Ključne besede: prepoved vstopa tovornjakov v stari del mesta 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

lokalna 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

- 

Področje – steber: 3 upravljanje zalog in distribucija: dostava izven prometnih konic 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

http://www.hurriyetdailynews.com/municipality-bans-passage-of-
trucks-and-lorries-on-ferries-in-istanbul-114088 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Ker tovornjaki povzročajo preobremenitve trajektov in prekomerne 
zgostitve prometa v mestnih predelih Harem, Sirkeci, Çubuklu in 
İstinye, je mestna občina Istanbul vpeljala prepoved prevažanja 
tovornjakov s trajekti med 06.00 in 10.00 ter med 16.00 in 20.00.  
Doslej so tovornjaki uporabljali prevoz s trajekti, ker je mostnina na 
mostu Yavuz Sultan Selim znašala bistveno več (300 lir v obe 
smeri, prevoz s trajektom pa le 17 lir). 
Tovornjaki namreč ne smejo uporabljati Bosporskega mostu, 
preimenovanega v »Most mučenikov 15 julija« / »July 15th Martyrs 
Bridge,«. Tovornjaki tudi ne smejo uporabljati novega tunela 
Evrazija (vozila višja od 2,8 metra, ne smejo uporabljati predora), 
lahko pa ga uporabljajo osebni avtomobili, kombiji in minibusi. 

Glavni cilji: 
omilitev prezasedenih trajektov in zmanjšanje prometa med 
prometnimi konicami 

Ukrepi: prepoved prevozov tovornjakov na trajektih od 06.00 do 10.00 ter 
od 16.00 do 20.00 

Izkušnje (+ in –), učinki:  

Odgovorni akterji (če 
Metropolitanska občina Istanbula / Istanbul Metropolitan 
Municipality 
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so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje):  

Slika 
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Podatki o dokumentu 

Okvirni naslov: thingverse.com & pinshape.com – Izmenjava 3D-modelov za 
3D-tiskanje 

Avtor/naročnik: - 

Leto izvedbe: april 2016 

Kraj izvedbe: kjer koli je na voljo internetna povezava, plastične surovine, 
elektrika in 3D-tiskalnik 

Ključne besede: tiskanje izdelkov doma 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

svetovna 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

- 

Področje – steber: 

1_3 digitalizacija logistike (3D-tiskanje) 

1_4 personalizacija proizvodnje (proizvodnja na zahtevo) 

3_5_logistične storitve na zahtevo 

Trajanje: od leta 2016 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.thingiverse.com/ 

https://pinshape.com/ 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: Uporabniki lahko naložijo 3D-modele in brezplačno prenesejo 3D-
modele s te strani. Doma si lahko natisnejo umetniške izdelke, 
korita za rože, igrače, polirne naprave, nože, strojniške izdelke, 
okovje, predalčnike, makete, košare, vijake, ventilatorske rešetke, 
obešalnike, pasove za hlače, ure, ohišje za luči, pištole, vaze, 
violine, spominke, samostrele, okraske, očala, maske itd. 

Glavni cilji: delitvena ekonomija, (posredni učinek: odprava potrebe po obiskih 
trgovin, dostavi na domove in/ali trgovine) 

Ukrepi: brezplačno nalaganje in prenos 3D-modelov za domače tiskanje 

Izkušnje (+ in –), učinki: - 
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Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

MaketBot, Thingverse 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Okvirni naslov: DHL pilots natural gas vehicles in sustainability push/DHL 
uvaja vozila na zemeljski plin 

Avtor/naročnik: Alex Sword, Edelivery 

Leto izvedbe: 2019 

Kraj izvedbe: južna Nemčija 

Ključne besede: pogon na utekočinjeni naftni plin 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

regionalna/lokalna 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.) : 

 

Področje – steber: 3 upravljanje zalog in distribucija: dostava do končnega potrošnika 

Trajanje: od leta 2019 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://edelivery.net/2019/03/dhl-pilots-natural-gas-vehicles-
sustainability-push/ 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
DHL preizkuša tovorna vozila, ki jih poganja utekočinjeni naftni plin. 
Prizadevajo si zmanjšati izpuste toplogrednih plinov. Tovornjaki 
bodo vozili med logističnim centrom DHL in tovarno avtomobilov 
BMW. 

Glavni cilji: 
zmanjšanje oglijčnega odtisa 

Ukrepi: uporaba tovornjakov na utekočinjeni naftni plin 

Izkušnje (+ in –), učinki:  

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

DHL 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje):  
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Slika 
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Podatki o dokumentu 

Okvirni naslov: 
Ocado invests £3 million to move fleet to natural gas/Ocado 
investira 3 milijone funtov za spremembo voznega parka na 
zemeljski plin 

Avtor/naročnik: Alex Sword, Edelivery 

Leto izvedbe: 2019 

Kraj izvedbe: Hatfield (severni rob Londona, Anglija) 

Ključne besede: biometan, zmanjšanje onesnaženja zraka 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

lokalna, regionalna 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

 

Področje – steber: 3 upravljanje zalog in distribucija: dostava do končnega potrošnika 

Trajanje: od leta 2019 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://edelivery.net/2019/01/ocado-invests-3-million-move-fleet-
alternative-fuels/ 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Ocado je investiral 3 milijone funtov v spremembo svojih tovornih 
vozil. Cilj so vozila na zemeljski plin, da se zmanjšajo izpusti 
toplogrednih plinov. Vzpostavili so tudi črpalko za polnjenje 
zemeljskega plina. 20 % njihovih vozil bo poganjal biometan (to je 
29 vozil). Ta vozila so še »čistejša« od standarda EURO-6. 
Ukrep je uspešen zaradi uvedbe londonske nizkoemisijske cone 
(t.i. »Low Emissions Zone«) in skorajšnje uvedbe 32 con s čistim 
zrakom (t.i. »Clean Air Zone«). 

Glavni cilji: 
zmanjšanje onesnaženja zraka 

Ukrepi: 20 % tovornjakov (29) bo vozilo na biometanski pogon. Biometan je 
vrsta stisnjenega zemeljskega plina. 

Izkušnje (+ in –), učinki: Pričakuje se letno zmanjšanje emisij CO2 za 29 % , NOx za 70 % 
in izpustov trdih delcev za 99 %. 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 

Ocado 
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in izvajanje): 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): Ocado 

Slika 

 

 

  



 

 
 
 

367 
 

Podatki o dokumentu 

Okvirni naslov: Royal Mail rolls out another 190 electric vans/Kraljeva pošta bo 
uporabljala dodatnih 190 električnih kombijev 

Avtor/naročnik: Chris Randall, electrive.com 

Leto izvedbe: 2019 

Kraj izvedbe: London in jugovzhodna Anglija 

Ključne besede: električni kombiji 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

lokalna in regionalna 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

poročilo 

Področje – steber: 3 upravljanje zalog in distribucija: dostava do končnega potrošnika 

Trajanje: od julija 2019 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.electrive.com/2019/07/20/royal-mail-rolls-out-another-
190-electric-vans/ 
Glej stran 55 publikacije The Road to Zero: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/syste
m/uploads/attachment_data/file/739460/road-to-zero.pdf 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Angleška državna pošta bo dodala 190 električnih dostavnih vozil 
(kombijev) svojim že obstoječim stotim električnim kombijem. 
Polnjenje z elektriko traja od šest do osem ur, z njimi je mogoče 
prevoziti od 93– do 106 milj. 

Glavni cilji: 
zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje 

Ukrepi: nakup 100 in pozneje še 190 električnih kombijev 

Izkušnje (+ in –), učinki:  

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Royal Mail 

Finančni viri (če so) Plug in Van Grant  
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(izvajanje): 

Slika 
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Podatki o dokumentu 

Okvirni naslov: 
Galeries Lafayette uses hydrogen for last mile to cut carbon 
emissions/Galeries Lafayette uporablja vodik za dostavo do 
končnega potrošnika s ciljem zmanjševanja ogljičnih izpustov 

Avtor/naročnik: Alex Sword, Edelivery 

Leto izvedbe: 2018 

Kraj izvedbe: Pariz in druga velika urbana središča v Franciji 

Ključne besede: dostavna vozila na vodikov pogon, vodikove polnilne postaje, 
dostava do kupcev 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

državna, lokalna 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

 

Področje – steber: 3 upravljanje zalog in distribucija: dostava do končnega potrošnika 

Trajanje:  

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://edelivery.net/2018/12/galeries-lafayette-uses-hydrogen-last-
mile-cut-carbon-emissions/ 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Galeries Lafayette in druga povezana podjetja bodo uporabljala 
400 dostavnih vozil, ki jih bo poganjal vodik. Dobili so podporo 
Evropske komisije. Leta 2017 je podjetje na področju dostave do 
kupcev zmanjšala izpuste za 39 %. 

Glavni cilji: 
 

Ukrepi: nakup 400 dostavnih vozil na vodikov pogon 

Izkušnje (+ in –), učinki: Zmanjšali so izpuste svojega tovornega prometa za 39 % (leta 
2017). 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Galeries Lafayette, JCDecaux, Akuo Energy 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): Evropska komisija (7 milijonov evrov) 
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Slika 
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Podatki o dokumentu 

Okvirni naslov: Inside UPS's electric vehicle strategy/UPS-ova strategija za 
električna vozila 

Avtor/naročnik: Andrew Winston 

Leto izvedbe: 2018 

Kraj izvedbe: Atlanta, Dallas in Los Angeles (ZDA) 

Ključne besede: enaka cena električnih in dizelskih vozil, nižanje cen električnih 
baterij, vozila iz lažjih kompozitnih materialov 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

lokalna 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

poročilo 

Področje – steber: 3 upravljanje zalog in distribucija: dostava do končnega potrošnika 

Trajanje: vsaj od marca 2018 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://hbr.org/2018/03/inside-upss-electric-vehicle-
strategy?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campai
gn=Feed%3A+harvardbusiness+%28HBR.org%29 
https://www.ups.com/us/es/services/knowledge-
center/article.page?kid=ac91f520  
Glej stran 56 publikacije The Road to Zero: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/syste
m/uploads/attachment_data/file/739460/road-to-zero.pdf 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Članek navaja dostavna podjetja, ki že opravljajo dostave z 
alternativnimi gorivi (FedEx – hibridi, 2010), DHL (150 električnih 
tovornjakov), UPS pa že ima 9.000 vozil na alternativni pogon (med 
112.000 vozili), od teh jih je večina na zemeljski plin, 1000 pa jih 
poganja elektrika ali elektrika s pomočjo hibridnega pogona. Članek 
dodaja, da je »poraba« goriva petkrat manjša z električnimi 
dostavnimi kombiji kakor z dizelskimi, da je njihova cena zdaj že 
enaka ceni dizelskih vozil (šele ko je cena enaka, se začnejo 
dostavna podjetja odločati za nakup električnih kombijev), da je 
njihovo vzdrževanje cenejše (ker imajo manj sestavnih delov), da 
dajejo blagovni znamki večji ugled, ker so čisti in da bodo s 
tehnološkimi dodatki še učinkovitejši (na primer s programi za 
optimizacijo poti). UPS načrtuje, da bodo vsa njegova londonska 
vozila 100 % na električni pogon. Ena tehnološka inovacija je 
omogočila polnjenje vseh vozil brez nadgradnje napajalne 
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električne mreže, s tem bodo lahko zamenjali vsa svoja londonska 
vozila (170 vozil). UPS verjame, da bo cena električnih vozil kmalu 
cenejša od vozil na »klasični« dizelski pogon.  

Glavni cilji: 

večja učinkovitost kakor uporaba dizelskih kombijev (petkrat 
manjša poraba »goriva«), »čistejša« pogonska energija, za 20 % 
nižji vzdrževalni stroški, za 30 % večja učinkovitost pri dostavi, večji 
ugled blagovne znamke 

Ukrepi: nakup električnih dostavnih kombijev 

Izkušnje (+ in –), učinki: 
petkrat manjša poraba »goriva« kakor z uporabo kombijev na 
dizelski pogon, 20 % nižji vzdrževalni stroški, 30 % večja 
učinkovitost pri dostavi, večji ugled blagovne znamke 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

UPS 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): UPS 
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Podatki o dokumentu 

Okvirni naslov: UPS-ovo skladišče v Cambdenu je preskusna postaja za 
tehnologijo e-vozil 

Avtor/naročnik: UPS, Post & Parcel 

Leto izvedbe: 2017 

Kraj izvedbe: London (Camden) 

Ključne besede: dostava z e-vozili 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

lokalna (London) 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

poročilo 

Področje – steber: 3 upravljanje zalog in distribucija: dostava do končnega potrošnika 

Trajanje: od septembra 2018 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://postandparcel.info/82136/news/parcel/ups-camden-depot-to-
be-a-testbed-for-electric-vehicle-technology/ 
http://freightinthecity.com/topics/alternative-fuels/ 
https://pressroom.ups.com/pressroom/ContentDetailsViewer.page?
ConceptType=PressReleases&id=1525867012405-924 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
UPS ima že 300 e-vozil, ki obratujejo v Evropi in ZDA, in 700 
hibridnih vozil. Nabavna cena e-tovornjakov bo kmalu cenovno 
podobna nakupu klasičnih dizelskih tovornjakov. Polnjenje e-vozil v 
Camdenu (del Londona) poteka ponoči, ko so potrebe po električni 
energiji manjše. Število e-vozil bodo povečali s 50 na 70, hkrati pa 
pripravili vse potrebno, da se bo število njihovih e-vozil povečalo na 
150 vozil. 

Glavni cilji: 
zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv 

Ukrepi: Povečanje števila dostavnih e-vozil s 50 na 70, uredili pa bodo vse 
potrebno, da bodo imeli 150 e-vozil. 

Izkušnje (+ in –), učinki: Dostavna vozila polnijo ponoči, ko so potrebe po električni energiji 
manjše. 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

UPS Europe, Arrival (tehnološko podjetje v Veliki Britaniji), UK 
Power Networks Innovation Team, Workhorse Group, Inc. 
(oblikovanje vozil) 
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Finančni viri (če so) 
(izvajanje): Innovate UK 

Slika 
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Podatki o dokumentu 

Okvirni naslov: 
FedEx Introduces Zero-Emission All-Electric Nissan e-NV200 
Vehicles in Belgium/FedEx v Belgiji uvaja ničemisijska 
električna vozila nissan e-NV200 

Avtor/naročnik: FedEx 

Leto izvedbe: 2017 

Kraj izvedbe: Gent, Bruselj, Antwerpen (Belgija) 

Ključne besede: električno dostavno vozilo 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

lokalna 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

poročilo 

Področje – steber: 3 upravljanje zalog in distribucija: dostava do končnega potrošnika 

Trajanje: od aprila 2017 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://about.van.fedex.com/newsroom/fedex-introduces-zero-
emission-electric-nissan-e-nv200-vehicles-belgium/ 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Fedex je v treh belgijskih mestih začel izvajati dostave tudi z 
uporabo električnih vozil. Dostave opravljajo v Bruslju, Gentu in 
Antwerpnu. Izpolnili so že svoj cilj glede povečanja izrabe goriva za 
30 % (cilj za leto 2020 glede na leto 2005). Njihov pristop sestoji iz 
treh »R«: Reduce, Replace & Revolutionize (zmanjšaj, zamenjaj, 
spremeni): zmanjšajo se opravljene poti (in porabljeno gorivo), 
izboljšajo ali zamenjajo se manj učinkovita vozila z učinkovitejšimi, 
spremembe (revolucija) potekajo z ozaveščanjem in naložbami v 
nove tehnologije, na primer alternativna goriva, hibridno-električna 
vozila in električna vozila. Po svetu ima FedEx 447 hibridnih vozil, 
1176 električnih vozil in 55 vozil na vodikov pogon. 

Glavni cilji: 
zmanjšati onesnaževanje okolja z izpušnimi plini 

Ukrepi: nakup petih električnih vozil (v okviru  150vozil) 

Izkušnje (+ in –), učinki: povečanje izrabe goriva za 30 % (med letoma 2005 in 2020) 
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Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

FedEx 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): FedEx 

Slika 
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Podatki o dokumentu 

Okvirni naslov: 

E-bikes and E-scooters for smart logistics: environmental and 
economic sustainability in pro-E-bike Italian pilots/E-kolesa za 
pametno logistiko: okoljska in ekonomska trajnost ter pro-e-
kolesarski pilotni projekti v Italiji 

Avtor/naročnik: Roberto Nocerino, Alberto Colorni, Federico Lia, Alessandro Luè 

Leto izvedbe: 2016 

Kraj izvedbe: Genova, Milano 

Ključne besede: urbana logistika, električna vozila, e-kolo, trajnostna mobilnost, 
dostava blaga 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

7 držav EU, lokalna 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

študija 

Področje – steber: 3 upravljanje zalog in distribucija: dostava do končnega potrošnika 

Trajanje: april 2013–marec 2016 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146516302
733 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Študija analizira štiri italijanske poskusne projekte (tri v Genovi in 
enega v Milanu). Opozarja na posebnosti vsakega projekta in 
analizira zbrane podatke iz 12-mesečnega opazovalnega obdobja. 
Vsak poskusni projekt je posebej predstavljen in analiziran, na 
koncu so ugotovitve (dobre in slabe). 

Glavni cilji: 

preučitev učinkov urbane logistike; 
preizkušanje in nadzorovanje učinkovitosti lahkih električnih vozil 
kot sestavni del komplekse dobavne verige; 
spodbuda »modalnemu premiku« proti manj onesnažujočim 
načinom prevoza blaga v urbani logistiki; 
deljenje dobre uspešne prakse, na primer na Nizozemskem 
dostava do končnega potrošnika z e-kolesi in e-skuterji; 
interakcija s pomembnimi logističnimi podjetji, javnimi ustanovami, 
javnimi organizacijami in lokalnimi upravami, distributerji in 
proizvajalci e-koles, trgovci na skupni platformi; 
sodelovanje in izmenjava znanja med ključnimi deležniki  
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Ukrepi: 
39 podjetij je preizkusilo 74 e-koles v obdobju od 3 do 12 mesecev. 
Dostavljali so manjše pošiljke in pisma, hrano, sadje, pobirali smeti 
ali izvajali oskrbo na domu. 

Izkušnje (+ in –), učinki: 

Električna vozila prevozijo manj km, kakor to omogočajo baterije. 
Vozila se lahko polnijo ponoči. E-kolesa so se izkazala kot 
zanesljiva. 
Strošek nakupa e-vozil mora običajno kriti podizvajalec (izvajalec 
pa jim lahko da spodbude: na primer brezplačno polnjenje e-vozil) 
Veliki logisti si v prevozništvo ne upajo vpeljati e-koles zaradi 
strahu, da ta ne zmorejo prevoziti dovolj kilometrov in da niso dovolj 
učinkovita, vendar je GLS dokazal, da je dostava z e-kolesi (za 
pisma in male pakete) in e-tovornimi kolesi (za pakete) lahko 
zanesljiva alternativa tradicionalni dostavi s kombiji. 
Logisti se bojijo, da zmogljivost koles ni zadostna, vendar se ob 
skrbni izbiri koles (normalno e-kolo, tovorno e-kolo, tovorni e-
tricikel) mogoče zagotoviti zadostno tovorno zmogljivost brez 
zmanjšanja učinkovitosti, zlasti če so kolesa opremljena z 
električnim motorjem (pedelec). 
Vključitev e-koles naredi dobavno verigo še bolj zapleteno in drago, 
to pa zaradi uvedbe garaž za e-kolesa – javne ustanove imajo pri 
tem ključno vlogo, če »e-logistom« dajo v uporabo opuščene 
stavbe za potrebe e-logistike. 
Izkušnje v podjetjih so bile zelo dobre, posebej s stališča družbene 
odgovornosti, ugleda »zelenega podjetja« (pri strankah), nižjih 
stroškov in učinkovitosti. Težave so bile zaradi pomanjkanja 
polnilnih postaj, zmanjšane avtonomije vožnje (na hribovitih 
območjih) in okvar baterij in motorjev. 
Vsa podjetja z izjemo TNT so se odločila z nadaljnjo uporabo e-
koles. 
GLS je v Milanu ustanovil novo platformo, namenjeno dostavi z e-
kombiji in e-kolesi. 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Hrvatska pošta, DHL, City EX, EBC, EIHP, TNT Express, GLS 
Italija, Eco Bike Courier, DHL, EBC, GKC, GLS, Poliedra – 
Poltecnico di Milano 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

Evropski program za pametno energijo / Intelligent Energy Europe 
programme 
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Slika 
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Podatki o dokumentu 

Okvirni naslov: Aktivnosti Pošte Slovenije na področju varovanja okolja 

Avtor/naročnik: Pošta Slovenije 

Leto izvedbe: 2009 (začetek) 

Kraj izvedbe: Slovenija 

Ključne besede: zelena logistika, vozila na električni pogon, izobraževanje voznikov 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

državna, lokalna (Piran, Portorož, Ljubljana, Maribor) 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

poročilo 

Področje – steber: 3 upravljanje zalog in distribucija: dostava do končnega potrošnika 

Trajanje: od leta 2009 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.posta.si/o-nas/predstavitev/trajnostni-razvoj/zelena-
logistika 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Leta 2009 je Pošta Slovenije (PS) kupila prva električna kolesa, leto 
pozneje (2010) pa so začeli kupovati lahka dostavna vozila na 
električni pogon. Voznike usposabljajo za ekološko naravnano 
vožnjo. PS je morala urediti tudi kakovostne poprodajne storitve in 
polnilne postaje za hitro polnjenje teh vozil (ena od teh je v 
Mariboru na Zagrebški ulici). 

Glavni cilji: 
večja ekološka učinkovitost dostave, ohranjanje dostave v mestih s 
strožjo prometno ureditvijo (zapora mestnega jedra, ozke ulice)  

Ukrepi: 

Nakup petih lahkih dostavnih vozil na električni pogon, 60 dostavnih 
avtomobilov s pogonom na utekočinjeni naftni plin, 60 koles na 
električni pogon in 20 skuterjev na električni pogon. 
Izobraževanje voznikov o okolju prijazni vožnji (varčni vožnji). 
Preizkušanje vozil, ki bi lahko bila uporabna za storitve PS. 

Izkušnje (+ in –), učinki: 

stroški delovanja voznega parka (gorivo, amortizacija, vzdrževanje) 
so se sprva nekoliko povečali (v prvem petletnem obdobju), nato 
naj bi se ne spreminjali, proti koncu tega obdobja pa naj bi se 
stroški delovanja e-voznega parka zmanjšali. 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 

Pošta Slovenije 
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in izvajanje): 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): Pošta Slovenije 

Slika 
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Meta-podatki o dokumentu 

Okvirni naslov: E-hrana z lastnimi kolesarji na mariborskih in ljubljanskih 
ulicah  

Avtor/naročnik: Večer, Dnevnik, Ehrana.si, Trilogic 

Leto izvedbe: 2019 

Kraj izvedbe: Maribor 

Ključne besede: dostava s kolesom 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

lokalna 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

poročilo 

Področje – steber: 3 upravljanje zalog in distribucija: dostava do končnega potrošnika 

Trajanje: od junija 2018 (Ljubljana), v Mariboru od oktobra 2019 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.vecer.com/dostavljajo-po-novem-v-zagrebu-v-ljubljani-
ze-vec-mesecev-v-mariboru-se-ne-10036659 

https://www.vecer.com/e-hrana-od-ponedeljka-z-lastno-floto-
kolesarjev-tudi-na-mariborskih-ulicah-10076223 

https://www.vecer.com/ehrana-o-tem-kdo-bo-prevzel-vase-narocilo-
in-vam-ga-dostavil-odloca-napreden-algoritem-10043781 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Dobavo hrane zagotavlja 40 kolesarjev, ki jim je mogoče tudi v živo 
slediti. Območje, kamor lahko pripeljejo naročeno, je omejeno na 
polmer 2,5 kilometra od izbrane restavracije (ki jo kolesar prevozi v 
desetih minutah), kar zagotavlja, da pride hrana do naročnika 
sveža in topla. Storitev se naroči po spletu, storitev omogoča 
napredni algoritem. Plačuje se lahko s kartico (gotovinsko plačuje 
samo še 40 % naročnikov). 
V povprečju Ehrana mesečno obdela 65.000 naročil (to je 2.166 na 
dan). Imajo šest električnih koles, vendar jih kolesarji neradi 
uporabljajo, ker hočejo kolesariti s svojimi kolesi (ta so lažja, bolj 
okretna, nekateri imajo posebna kolesa), kolesarji namreč hočejo 
biti v dobri fizični kondiciji. Kolesar tako naredi do 90 km na dan. 
Delovali bodo samo v Ljubljani in Mariboru. Druga mesta imajo 
premajhno gostoto poselitve in premalo prebivalstva. Idealen za 
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kolesarsko dostavo je Hongkong zaradi gostote poselitve. 

Glavni cilji: 
povečanje prodaje (ponudnikov hrane in dostavljavcev) 

Ukrepi: uvedba dostave s kolesom, iskanje kolesarjev, razvoj programske 
opreme (hrana se naroča po spletu), hrano dostavlja 40 kolesarjev 

Izkušnje (+ in –), učinki: 

McDonalds pravi, da so kupci dobro sprejeli novost in da so z 
naročili zadovoljni. 
Restavracije bi rade, da bi se polmer dostave hrane povečal z 2,5 
km na 5 km, vendar podjetje to odklanja, saj bi hrana do kupcev 
prispela manj kakovostna. 
Leta 2018 so ustvarili 500.000 EUR prometa, v letu 2019 se 
načrtujejo promet več kakor milijon evrov. 
Napovedi algoritma in dejanski časi dostave so zelo podobni.  

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Anže Noč – Ehrana.si, Trilogic (lastnik Ehrane) 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

Trilogic, prodajalci hrane (dostava je za naročnike hrane 
brezplačna). 

Podobni primeri iz 
tujine 

UberEats 
Foodora (več držav) 
Deliveroo (200 mest) 

Slika 
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Podatki o dokumentu 

Okvirni naslov: Mestna dostava brez emisij v Stuttgartu 

Avtor/naročnik: dachser.de 

Leto izvedbe: 2018 

Kraj izvedbe: Stuttgart 

Ključne besede: kolesarska dostava v mestnem jedru, e-mobilnost 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

lokalna 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

poročilo 

Področje – steber: 3 upravljanje zalog in distribucija: dostava do končnega potrošnika 

Trajanje: do decembra 2018 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.dachser.de/de/mediaroom/Emissionsfrei-in-die-City-
773 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
V Stuttgartu so od leta 2019 omejitve prometa s tovornimi vozili pod 
in vključno  s standardom EURO 4. Dostavno podjetje Dachser je 
pripravljeno na morebitne prepovedi vožnje v mestnem jedru s 
tovornimi motornimi vozili. Med drugim uporablja tudi tovorna 
kolesa za dostavo v območju peš cone in drugih najpomembnejših 
nakupovalnih ulic. To območje obsega 4 km2. Podjetje upravlja 
deset električnih tovornih koles. Eno tovorno kolo lahko sprejme 
tudi paleto z 250 kg tovora.  

Glavni cilji: 
ohranjanje dostave v središču mesta kljub omejitvam glede 
izpustov CO2 

Ukrepi: izvedba poskusnega projekta dostave z desetimi tovornimi e-kolesi 
v mestnem jedru Stuttgarta 

Izkušnje (+ in –), učinki:  

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Dachser 
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Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

 

Slika 

 

 

  



 

 
 
 

387 
 

Meta-podatki o dokumentu 

Okvirni naslov: Emoss/E-tovornjak 

Avtor/naročnik: Emoss 

Leto izvedbe: od leta 2015 

Kraj izvedbe: Nizozemska, vozila so že prodana na Finsko in Novo Zelandijo. 

Ključne besede: električna tovorna vozila 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

lokalna 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

poročilo, brošura 

Področje – steber: 3 upravljanje zalog in distribucija: dostava do končnega potrošnika 

Trajanje: od leta 2015 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

http://www.emoss.nl/en/news-blog/emoss-delivers-first-etruck-in-
finland/ 

http://www.emoss.nl/en/electric-vehicles/ 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
E-tovornjaki se že uporabljajo na Finskem. Baterije se napolnijo v 
treh urah in pol. Strošek nakupa, uporabe in vzdrževanja 
električnega tovornjaka je višji od dizelskega v prvih petih leti, nato 
e-tovornjak postane cenejši od dizelskega. 

Glavni cilji: 
trajnost 

Ukrepi: izdelava električnih tovornjakov 

Izkušnje (+ in –), učinki: Podjetje še deluje. 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Emoss, Plastisol /Composite Mobility, Univerza v Tamperah 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 
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Slika 
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Podatki o dokumentu 

Okvirni naslov: Peking uporablja 1060 električnih smetarskih vozil 

Avtor/naročnik:  

Leto izvedbe: 2011 

Kraj izvedbe: Peking 

Ključne besede: smetarska vozila na električni pogon 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

lokalna 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

poročilo 

Področje – steber: 3 upravljanje zalog in distribucija: dostava do končnega potrošnika 

Trajanje: od pekinških olimpijskih iger 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.autoblog.com/2011/07/12/beijing-puts-1-060-electric-
garbage-trucks-into-
service/?guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&g
uce_referrer_sig=AQAAAGTGIPaPYUWuUC2b6SvylypAdxxWKk7
WhOTeM9IAvvZQedWM2qRprJP7clkwu2x7zQcLhN5miPy1DzWsr
7aZvWxevsW737xojYYLFdiJnj1DYANP1UT1T1VTpIQRta8qztdsLV
GF5-gP6AKchiUnarGLP2F4p5mWln9QrSUu00rw&guccounter=2 
https://web.archive.org/web/20101017152719/http://jcwinnie.biz/wo
rdpress/?p=2082 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Od leta 2011 obratuje v Pekingu 1060 smetarskih vozil, ki 
zagotavljajo prevoz odpadkov, čiščenje ulic in pobiranje ulične 
mrhovine. Vozila so narejena v treh kategorijah in osmih modelih. 
78 teh vozil je uporabljenih v predmestjih. Večina teh vozil lahko 
opravi razdaljo 62 milj. Razviti in sestavljeni so na Kitajskem. 

Glavni cilji: 
 

Ukrepi: nakup električnih smetarskih vozil 

Izkušnje (+ in –), učinki:  

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 

BGTDC (Beijing Guoqiang Global Technology Development Co., 
Ltd.) 
ABAT (Advanced Battery Technologies, Inc.) 
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in izvajanje): 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje):  
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Podatki o dokumentu 

Okvirni naslov: Električna smetarska vozila pometajo pariške ulice  

Avtor/naročnik: Reuters 

Leto izvedbe: 2011 

Kraj izvedbe: Coubervoie (Francija) (predmestje Pariza) 

Ključne besede: smetarska vozila na električni pogon 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

lokalna 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

poročilo 

Področje – steber: 3 upravljanje zalog in distribucija: dostava do končnega potrošnika 

Trajanje: od leta 2011 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.reuters.com/article/us-france-garbage/all-electric-
garbage-trucks-to-sweep-french-streets-idUKTRE7445LF20110505 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Električna smetarska vozila uporabljajo v predmestju Pariza 
Coubervoie s 70.000 prebivalci. Ta vozila so še velika, vendar bodo 
imela manjši vpliv na okolje kakor klasična smetarska vozila. Vsa 
neelektrična vozila bodo zamenjana z električnimi. Tudi v drugih 
francoskih mestih so bila električna smetarska vozila poskusno 
vpeljana, vendar se njihova uporaba ni »prijela« zaradi njihove 
počasnosti in omejenega dosega. 

Glavni cilji: 
zmanjšanje vpliva na okolje 

Ukrepi: nakup električnih smetarskih vozil 

Izkušnje (+ in –), učinki:  

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

 

Finančni viri (če so)  
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(izvajanje): 
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Podatki o dokumentu 

Okvirni naslov: Smetarska vozila na električni pogon v Braziliji 

Avtor/naročnik: Lucrecia Franco, CGTN 

Leto izvedbe: 2019 

Kraj izvedbe: Rio de Janeiro (Brazilija) 

Ključne besede: smetarska vozila na električni pogon 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

lokalna 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

poročilo 

Področje – steber: 3 upravljanje zalog in distribucija: dostava do končnega potrošnika 

Trajanje: od leta 2019 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://america.cgtn.com/2019/08/21/chinese-made-electric-trash-
trucks-make-debut-in-brazil 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Naročenih je 200 električnih smetarskih tovornjakov, ki bodo čistili 
ulice Ria de Janeira. Cadeg – upravljavec vozil je na svojo streho 
namestil sončno elektrarno, s katero pokriva potrebe po polnjenju 
baterij teh vozil. Polnjenje tovornjaka traja dve uri. Baterije tega 
tovornjaka bi lahko zdržale 30 let. To vozilo stane štirikrat več kakor 
tradicionalno vozilo na dizelski pogon. V Clean Ambientalu 
(največjemu podjetju za zbiranje in odvoz smeti v Riu de Janeiru) 
načrtujejo, da bodo dolgoročno naročili dodatnih 40 električnih 
smetarskih vozil. 

Glavni cilji: 
zmanjšanje izpustnih plinov, onesnaženja, hrupa in stroškov 
uporabe vozil 

Ukrepi: nakup električnih smetarskih vozil 

Izkušnje (+ in –), učinki: Načrtuje se, da bo Rio de Janeiro na drugem mestu na svetu po 
številu električnih smetarskih vozil. 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

BYD (proizvajalec vozila), Cadeg (upravljavec vozil) 
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Finančni viri (če so) 
(izvajanje): Clean Ambiental (največje smetarsko podjetje v Riu de Janeiru) 

Slika 
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Podatki o dokumentu 

Okvirni naslov: Električna smetarska vozila v Aucklandu na Novi Zelandiji 

Avtor/naročnik: Ben Mack 

Leto izvedbe: 2018 

Kraj izvedbe: Auckland (Nova Zelandija) 

Ključne besede: smetarska vozila na električni pogon 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

lokalna 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

poročilo 

Področje – steber: 3 upravljanje zalog in distribucija: dostava do končnega potrošnika 

Trajanje: od leta 2017 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.stuff.co.nz/business/96541958/waste-management-
launches-first-electric-rubbish-truck 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Novozelandsko podjetje Macno je proizvedlo in dobavilo eno vozilo 
za zbiranje smeti, dobavilo pa bo še električno vozilo za čiščenje 
ulic. Smetarsko vozilo ima doseg 80 km, njegova uporaba pa bo 
prihranila 14.000 kg izpustov CO2 na leto. 
Napovedano je bilo, da bodo v petih letih dizelska smetarska vozila 
v celoti nadomestila električna vozila. 

Glavni cilji: 
zmanjšanje izpustnih plinov, hrupa in stroškov 

Ukrepi: nakup električnega smetarskega vozila 

Izkušnje (+ in –), učinki: Vozniki pravijo, da je tovornjak odličen. Je enostaven in varen za 
uporabo, hkrati pa je tišji kakor običajni smetarski tovornjaki. 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Civic Contractors 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

Urad za energijsko učinkovitost in varčevanje / Energy Efficiency 
and Conservation Authority 
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Slika 
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Meta-podatki o dokumentu 

Okvirni naslov: Elektro-Lkw überzeugen im Praxistest Pistorjev e-tovornjak je 
prepričljivo opravil preizkus 

Avtor/naročnik: Pistor/Schweizer Bauer/ecomento.de 

Leto izvedbe: 2015 

Kraj izvedbe: Berlin, Nemčija 

Ključne besede: prijaznost do okolja, 100 % obnovljiva energija, malohrupna (tiha) 
dostava, električni tovornjak 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

lokalna 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

poročilo 

Področje – steber: 3 upravljanje zalog in distribucija: dostava do končnega potrošnika 

Trajanje: od leta 2015 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.pistor.ch/de/ueber-
uns/firmenportraet/nachhaltigkeit/distribution-und-
mobilitaet/unterwegs-mit-dem-elektro-lkw 

https://www.schweizerbauer.ch/landtechnik/firmen--
personen/pistor-nimmt-elektro-lastwagen-in-betrieb--23073.html 

https://www.pistor.ch/de/ueber-pistor/Neuer-40-Tonnen-Elektro-
Lkw-nimmt-Fahrt-auf 

https://ecomento.de/2015/11/17/elektro-lkw-ueberzeugen-im-
praxistest/ 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Od leta 2015 izdeluje podjetje Pistor iz Švice tovornjake na 
električni pogon, ki lahko prevažajo 6,2 tone ali 27 ton blaga 
(tovora). Šasija tovornjaka je proizvod podjetja Iveco. V Švici jih 
poganja elektrika, pridobljena iz hidroenergije. Izpustov CO2 zaradi 
obratovanja tega tovornjaka zato tam nič. Tudi ekološko sporna 
hladilna tekočina se v tem tovornjaku ne uporablja. Tovornjaki 
uporabljajo rekuperacijo energije (ki nastaja pri zaviranju). 
Proizvajalec vozil je blizu kupca, kar je prispevalo k odločitvi za 
nakup tega vozila. Vozila so zelo tiha, slišni so njihovi ventilatorji 
(za hlajenje). V Berlinu naredijo tovornjaki do 80 do 120 km na 
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vožnjo, na dan pa opravijo tri vožnje. Največjega dosega (300 km) 
običajno ne izkoristijo. 

Glavni cilji: 

Prodaja tovornih vozil, ki uporabljajo 100 % obnovljivo energijo 
(zaradi hidroelektrarn); 
dokazati, da so lahko tudi težki tovornjaki za namen distribucijske 
logistike izvedejo na električni pogon. 

Ukrepi: 
Izdelava in dobava električnega tovornjaka. Tovornjaki dostavljajo 
izdelke pekarnam, slaščičarnam, restavracijam, hotelom, 
supermarketom. 

Izkušnje (+ in -), učinki: 

Tovornjak je zelo tih, slišni so le njegovi ventilatorji. Treba je 
ekonomično voziti, saj se na 70 km avtoceste skoraj ne da izvajati 
rekuperacije energije. V mestu je treba varčno voziti. Pričakovanja 
uporabnikov in preizkuševalcev teh tovornih vozil so popolnoma 
izpolnjena. Tovornjak prevozi 75 km vsak dan, dostavo opravi za 
15 do 25 naročnikov in je natovorjen z 5,9 tone prehranskih in 
neprehranskih artiklov. Kljub uporabi je vedno bilo na voljo 40 % 
baterijske rezerve. Navor naj bi bil dober. V mestni vožnji je ta 
tovornjak energetsko petkrat učinkovitejši kakor dizelski tovornjak 
(porabo ima enakovredno 6–9 litrov goriva na 100 km, običajni 
tovornjaki v ZDA porabijo 17,4 litra na 100 km). E-tovornjaki 
porabijo dve tretjini manj energije kakor dizelski tovornjaki. 
Tovornjak ima tudi nizke uporabne stroške, nizke stroške popravil 
in vzdrževanja. Naročniki bodo še naprej uporabljali električne 
tovornjake. Stroški vzdrževanja so enaki kakor pri dizelskih 
tovornjakih. 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

E-FORCE ONE AG, Pistor 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje):  

Slika 
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Podatki o dokumentu 

Okvirni naslov: Predelava tovornih vozil z dizelskega na električni pogon 

Avtor/naročnik: Motiv 

Leto izvedbe:  

Kraj izvedbe: ZDA 

Ključne besede: predelava tovornih vozil z dizelskega na električni pogon 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

državna 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

spletna stran 

Področje – steber: 3 upravljanje zalog in distribucija: dostava do končnega potrošnika 

Trajanje: od leta 2019 

Povezava (URL; če 
obstaja): https://www.motivps.com/motivps/#applications 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Podjetje izdeluje električna tovorna vozila (in e-avtobuse) na 
šasijah večjih avtomobilskih podjetij (na primer Ford). 

Glavni cilji: 
zmanjšanje stroškov za gorivo in vzdrževanje vozila 

Ukrepi: predelava tovornega vozila na električni pogon 

Izkušnje (+ in –), učinki:  

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Motiv 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): Motiv 
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Slika 
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Meta-podatki o dokumentu 

Okvirni naslov: 
Daimler Trucks livre ses premiers Fuso eCanter en 
Europe/Daimler Trucks dostavlja prve e-tovornjake Fuso 
eCanter v Evropo 

Avtor/naročnik: Fabio Crocco; Decision Atlier 

Leto izvedbe: 2018 

Kraj izvedbe: Evropa 

Ključne besede: električni tovornjaki 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

evropska 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

poročilo 

Področje – steber: 3 upravljanje zalog in distribucija: dostava do končnega potrošnika 

Trajanje: od januarja 2018 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.decisionatelier.com/Daimler-Trucks-livre-ses-premiers-
Fuso-eCanter-en-Europe,10683 
https://ecomento.de/2019/10/25/daimler-trucks-buses-bekennt-sich-
zu-e-mobilitaet-nachhaltigkeit/ 
https://ecomento.de/2017/12/15/daimler-elektro-truck-fuso-ecanter-
startet-in-europa/ 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
DHL uporablja šest vozil Fuso Ecanter, DB Schenker in Rhenus 
vsak po tri vozila, Dachser pa dve vozili. Vsa vozila so narejena na 
električni pogon. Razlogi za uvedbo tovornjakov na električni pogon 
so zmanjševanje hrupa, zmanjšanje stroškov zaradi lažjega 
vzdrževanja vozila, zmanjšanje emisij. Velikoserijska proizvodnja 
teh tovornjakov naj bi se začela v letu 2019. Med drugim z njimi 
prevažajo rjavo (elektronske naprave) in belo tehniko, težke 
pošiljke in gospodinjske aparate. Vozila med drugim vozijo tudi v 
središču Berlina. Tovornjak pospešuje skoraj tako hitro kakor 
osebni avtomobil in lahko prevaža štiri in pol tone blaga. Najvišja 
hitrost je omejena na 80 km/h. Baterije so težke 600 kg. V 
naslednjih letih namerava Daimler izbranim kupcem dobaviti 500 
teh vozil. 

Glavni cilji: 
zmanjšanje izpustov, hrupa, stroškov vzdrževanja 
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Ukrepi: Model tovornjaka je že prestal 90.000 testnih kilometrov, preden so 
ga začeli prodajati.  

Izkušnje (+ in –), učinki: 
Vozilo lahko prevaža 4,5 tone blaga, prevozi lahko 600 km brez 
polnjenja baterij. Tovornjak ima pospešek skoraj takšen kakor 
osebni avtomobil.  

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Mitsubishi Fuso Truck et Bus Corporation 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

 

Slika 
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Podatki o dokumentu 

Okvirni naslov: John Lewis Partnership do leta 2028 načrtuje prehod na 
biometan za celoten vozni park tovornjakov 

Avtor/naročnik: NGV Global News, John Lewis Partnership 

Leto izvedbe: 2019 

Kraj izvedbe: London, Leyland (pri Manchestru) 

Ključne besede: tovornjaki s pogonom na biometan, zmanjšanje izpustov CO2 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

državna (Anglija) 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

poročilo, pariški podnebni sporazum 

Področje – steber: 3 upravljanje zalog in distribucija: dostava do končnega potrošnika 

Trajanje: od septembra 2016 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://gasvehiclehub.org/case-study/john-lewis-partnership-with-
biomethane/ 

https://www.ngvglobal.com/blog/john-lewis-partnership-to-transition-
full-hgv-fleet-to-biomethane-1020 

https://www.ngvglobal.com/blog/john-lewis-partnership-to-switch-
hd-fleet-to-biomethane-by-2028-0322 

https://www.ngvglobal.com/blog/biomethane-cng-fleet-in-uk-ranges-
500-miles-0304 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Zamenjava goriva pri tovornjakih z dizla na biometan je cenovno 
najugodnejša in pomeni najmanjše izpuste CO2. Kontejnerji za 
gorivo so narejeni iz ogljikovih vlaken in prilagojeni za visok pritisk, 
kar pomeni, da se bojazen kupcev glede omejenega dosega teh 
vozil ne uresničuje. V Angliji so tri črpalke na stisnjeni zemeljski 
plin. John Lewis Partnership je prevoznik, ki že uporablja 
tovornjake na stisnjeni zemeljski plin. Nižja cena tega pogonskega 
goriva zagotavlja, da je uporaba teh tovornjakov cenejša po treh 
letih obratovanja (ker so ti tovornjaki dražji kakor dizelski), 
pričakovana življenjska doba teh tovornjakov pa je osem let. So tudi 
tišji in lahko prevozijo do 500 milj brez vmesnega polnjenja. 
Biometan, ki ga uporablja 67 tovornjakov podjetja John Lewis 
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Partnership, je proizveden iz odpadne hrane in smeti. Stroški 
obratovanja teh tovornjakov so nižji. 

Glavni cilji: 
nadzor nad cenami goriva, zadostiti okoljevarstvenim ciljem 

Ukrepi: 

Zamenjava vseh tovornjakov na dizelski pogon s tovornjaki na 
stisnjeni zemeljski plin do leta 2028. Teh bo 500. Oktobra 2018 je 
na stisnjeni zemeljski plin vozilo že 61 tovornjakov in 6 hladilnih 
tovornjakov. 

Izkušnje (+ in –), učinki: 

Tovornjaki na stisnjeni zemeljski plin dosežejo 500 milj brez 
polnjenja. Stisnjeni zemeljski plin je bil leta 2017 od 35 % do 40 % 
cenejši od dizelskega goriva, izpusti CO2 pa so 70 % nižji v 
primerjavi z izpuhi zaradi dizelskega izgorevanja. Tovornjak na 
stisnjeni zemeljski plin je lahko do pol tone lažji od klasičnega 
tovornjaka na dizelski pogon, vendar je cena tovornjaka na stisnjeni 
zemeljski plin za 50 % višja od klasičnega tovornjaka. V dveh do 
treh letih se višja cena tovornjaka izniči zaradi nižjih cen goriva. Pet 
tovornjakov na stisnjeni zemeljski plin odda enako količino CO2 
kakor en tovornjak na dizelsko gorivo. Lastniki teh vozil so 
zadovoljni, vozniki pa so zaradi zadostnega dosega teh tovornjakov 
manj zaskrbljeni. Kurjenje biometana kot pogonskega goriva zniža 
izpuste dušikovega oksida za 99 %. Pogon na bometan je tudi tišji 
kakor pogon na dizelsko gorivo. 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Waitrose, John Lewis Partnership, Element Energy Ltd., 
Cadent,  CNG Fuels Ltd 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): John Lewis Partnership 

Slika 
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Podatki o dokumentu 

Okvirni naslov: Natural & bio Gas Vehicle Association (NGVA Europe) / 
Združenje za zemeljsko-plinska in bio-plinska vozila 

Avtor/naročnik: NGVA Europe 

Leto izvedbe: 2018 

Kraj izvedbe: celotna Evropa razen Ukrajine in Rusije 

Ključne besede: polnilnice tovornjakov na biometan  

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

evropska 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

spletna stran  

Področje – steber: 3 upravljanje zalog in distribucija: dostava do končnega potrošnika 

Trajanje: od leta 2008 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.ngvglobal.com/blog/uk-olev-funded-fleet-trial-to-
highlight-benefits-of-renewable-biomethane-0727 
https://www.ngva.eu/stations-map/ 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Platforma združuje industrije, vpletene v proizvodnjo in distribucijo 
vozil in njihovih sestavnih delov, ki jih poganja zemeljski plin, 
dobavitelje in distributerje zemeljskega plina. Platforma prikazuje 
prednosti uporabe zemeljskega plina v prometu. 

Glavni cilji: 
zagovarjanje interesov industrije zemeljskega plina pri evropskih 
odločevalcih in izvedba standardov, poštenih ureditev in enakih 
možnosti na trgu zemeljskega plina 

Ukrepi: Med drugimi ukrepi imajo na voljo zemljevid polnilnic na zemeljski 
plin v Evropi. 

Izkušnje (+ in –), učinki: 

Zemeljski plin omogoča čisto gorenje, majhno vsebnost CO2, 
obnovljivost (hkrati z ogljično nevtralnostjo), zrelost tehnologije, 
dostopnost in konkurenčno ceno. Uporablja se lahko kot pogonsko 
gorivo tovornjakov, osebnih vozil, kombijev, avtobusov in plovil. 
Vozila, ki jih poganja zemeljski plin, so tišja od klasičnih dizelskih 
vozil. 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 

NGVA Europe, omizje direktorjev ima 31 članov, ki med sabo 
izvolijo predsednika. 
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in izvajanje): 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje):  

Slika 

 

Prikaz lokacij polnilnic na zemeljski plin (utekočinjeni in stisnjeni) 
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Podatki o dokumentu 

Okvirni naslov: Scania je razvila tovornjak, ki ga poganja metanol in izpolnjuje 
standard EURO 6 

Avtor/naročnik: Scania 

Leto izvedbe: 2015 

Kraj izvedbe: Stockholm 

Ključne besede: tovornjak na etanolni pogon 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

lokalna (prvi naročnik 17 tovornjakov je dostavljavec mleka) 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

poročilo 

Področje – steber: 3 upravljanje zalog in distribucija: dostava do končnega potrošnika 

Trajanje: od leta 2008 (takrat so razvili prve tovornjake na etanolni pogon) 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.scania.com/group/en/scania-launches-euro-6-ethanol-
truck/ 
https://www.scania.com/group/en/world-premiere-for-scanias-first-
ethanol-powered-trucks-%E2%88%92-rapid-transition-to-
sustainable-urban-transport/ 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Scania ima 30 let izkušenj pri izdelavi tovornjakov na etanolni 
pogon. Leta 2015 so razvili tovornjak, ki izpolnjuje zahteve 
standarda EURO 6. Prvi kupec je bil dostavljavec mleka, ki je kupil 
17 teh vozil za razvažanje mleka v okolici Stockholma. S tovornjaki 
je zadovoljen. Izpusti toplogrednih plinov so v primerjavi z uporabo 
klasičnih dizelskih tovornjakov manjši za 90 %. Za nakup teh 
tovornjakov se zanimata tudi Indija in Južna Afrika. 

Glavni cilji: 
zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov 

Ukrepi: razvoj in prodaja tovornjakov na etanolni pogon 

Izkušnje (+ in –), učinki: Prevoznik je izjavil, da tovornjaki na etanolni pogon obratujejo brez 
težav. 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Kyl- och Frysexpressen, Scania 
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Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

 

Slika 
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Podatki o dokumentu 

Okvirni naslov: Mitsubishi Fuso Canter Eco Hybrid – tovornjak na hibridni 
pogon 

Avtor/naročnik: Mitsubishi 

Leto izvedbe: 2006 

Kraj izvedbe: mesto Kawasaki, Japonska 

Ključne besede: tovornjak na etanolni pogon 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

svetovna 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

spletna stran 

Področje – steber: 3 upravljanje zalog in distribucija: dostava do končnega potrošnika 

Trajanje: od leta 2006 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.mitsubishi-
fuso.com/content/fuso/en/truck/eco_hybrid/lp.html 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Tovornjake je leta 2006 že kupil DHL v okviru svoje zelene 
logistike. Leta 2006 je bil ta tovornjak razglašen za »najčistejši 
tovornjak na svetu«. Uporablja litijevo baterijo in dizelski motor. Z 
enim litrom goriva naredi 12,8 km, klasični dizelski tovornjak pa 
samo 10,6 km. Njegova uporaba prihrani 2 toni izpustov CO2 v 
primerjavi s klasičnim dizelskim tovornjakom. Z uporabo tega 
tovornjaka se prihrani 23 % goriva. Je pa ta tovornjak približno 
7.200 funtov dražji kakor dizelski tovornjak, ocenjeno je, da se ta 
višja cena izenači z nižjo ceno porabljenega goriva po 100.000 
prevoženih miljah. Baterije se polnijo med zaviranjem. 

Glavni cilji: 
večja pogonska učinkovitost, manjše emisije 

Ukrepi: razvoj in izdelava hibridnega tovornjaka 

Izkušnje (+ in –), učinki: 

Preizkusili so ga Geopost, DHL, Royal Mail in Tesco v Veliki 
Britaniji. Med preizkusom ni bilo okvar na vozilu. Povprečni 
prihranki goriva so znašali 15 %, kar je bil dober rezultat (po 
nadgradnji motorja, baterije in zagonskega sistema se je prihranek 
goriva izboljšal na 23 %). Leta 2015 je bilo v Londonu uporabnikom 
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tega tovornjaka še vedno treba plačati zgostitveno takso. 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 

Slika 
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Meta-podatki o dokumentu 

Okvirni naslov: Urban Access Regulations in Europe / Ureditve dostopa v 
evropskih mestih 

Avtor/naročnik: Omrežje za evropske nizkoemisijske cone / Low Emission Zone in 
Europe Network, Evropska unija   

Leto izvedbe: 2013 

Kraj izvedbe: Nemčija 

Ključne besede: omejitev dovoza vozil v urbana območja, nizkoemisijske cone, 
zgostitvene takse, omejitev dovoza vozil 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

evropska 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

spletna stran 

Področje – steber: 3 upravljanje zalog in distribucija: dostava do končnega potrošnika 

Trajanje: od leta 2013 do leta 2017 

Povezava (URL; če 
obstaja): https://urbanaccessregulations.eu/userhome/map 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Spletna stran je edina tovrstna v Evropi, ki nudi informacije o 
omejitvah dostopa vozil v urbana območja EU in Velike Britanije. 
Stran prikazuje mesta z urbanimi cestninami (zgostitvenimi 
taksami), nizko- oziroma brezemisijskimi conami, omejitvami 
dovoza (na primer peš cone) in omejitvami prometa zaradi 
onesnaženega zraka. 

Glavni cilji: 
prikaz urbanih omejitev dostopov za motorna vozila 

Ukrepi: 
sestava seznama evropskih mest z omejitvijo uvoza vozil, 
zgostitvenimi taksami, nizkoemisijskimi conami, brezemisijskimi 
conami in omejitvami prometa zaradi onesnaženosti ozračja 

Izkušnje (+ in –), učinki: Karta je pregledna in informativna. 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Sadler Consultants Ltd. 

Finančni viri (če so) Sadler Consultants Ltd. (od 2013 do 2017 je ta projekt financirala 
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(izvajanje): EU) 

Slika 

 

Prikaz lokacij ureditev dostopa v urbana območja EU 

 

  



 

 
 
 

413 
 

Podatki o dokumentu 

Okvirni naslov: Ultra nizkoemisijska cona (ULEZ) v Londonu / nizkoemisijska 
cona (LEZ) v Londonu 

Avtor/naročnik: župan Londona 

Leto izvedbe: 2019 (ultra nizkoemisijska cona v središču Londona), 2008 
(nizkoemisijska cona v Londonu) 

Kraj izvedbe: London 

Ključne besede: plačevanje vstopa v mesto za vozila, ki ne izpolnjujejo ekoloških 
standardov glede izpustov 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

lokalna/regionalna 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

zakon 

Področje – steber: 3 upravljanje zalog in distribucija: dostava do končnega potrošnika 

Trajanje: od 8. aprila 2019 (za ULEZ), LEZ za London velja od 4. februarja 
2008 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.london.gov.uk/what-we-do/environment/pollution-and-
air-quality/mayors-ultra-low-emission-zone-london 

https://tfl.gov.uk/modes/driving/ultra-low-emission-zone 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Ultra nizkoemisijska cona (ULEZ) v Londonu je taksa, ki ga plačajo 
vozniki vozil, ki ne izpolnjujejo standardov glede izpušnih plinov. 
Cono in takso je načrtoval že župan Boris Johnson leta 2014. 
Pridobljena sredstva se investirajo v londonski prometni sistem in 
izboljšanje kakovosti mestnega zraka. Shema je ena najbolj 
radikalnih protionesnaževalnih ukrepov na svetu. 

Glavni cilji: 
izboljšanje kakovosti zraka v mestu 

Ukrepi: 

Ultra nizkoemisijska cona (ULEZ): 
motorji pod standardom EURO 3, 
avti, kombiji, minibusi, večji kombiji pod standardom EURO 4 
(bencinski pogon) in EURO 6 (dizelski pogon), 
tovornjaki pod standardom EURO 6 
plačajo 12,5 funta za vstop v cono. 
Nizkoemisijska cona (LEZ): 
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večji kombiji pod standardom EURO 3 za dizelski pogon plačajo 
100 funtov,  
tovornjaki pod standardom EURO 4 za dizelski pogon plačajo 200 
funtov, 
tovornjaki po 26. oktobru 2020 za nedoseganje standarda EURO 4 
plačajo 300 funtov ali 100 funtov, če ne dosegajo standarda EURO 
6). 

Izkušnje (+ in –), učinki: 

V Londonu se je število najbolj onesnažujočih vozil zmanjšalo s 
35.600 (marca 2019) na 23.000 (julij 2019). Emisije v osrednjem 
Londonu so se znižale za 20 %. Število vozil, ki izpolnjuje 
zahtevane standarde, se je povečalo z 61 % (marca 2019) na 74 % 
(september 2019). 72 % Londončanov podpira to shemo in njene 
cilje. Spodbujanje dostave na alternativni način (hibridna vozila, 
kolesarska dostava, električna vozila, itd.) 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

župan Londona 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje):  

Podobne sheme 

Hamburg (za dizelski pogon najmanj  EURO 6), 
Berlin in Regensburg (dizelski pogon najmanj EURO 4, bencinski 
pogon najmanj euro 1), 
Bruselj:  
2019: dizel najmanj euro 3, bencinski pogon najmanj EURO 2,  
2025: dieselski pogon najmanj EURO 6, bencinski pogon najmanj 
EURO 3, 
Graz in mesta na avstrijskem Štajerskem: najmanj EURO 3 za 
tovornjake, 
Pordenone: tovornjaki najmanj EURO 4 od 14.00 do 20.00). 

Povezave na spletne 
strani za druga mesta 

Köln: 
https://web.archive.org/web/20080604091454/http:/www.stadt-
koeln.de/en/lowemissionzone/index.html 
Gent: https://stad.gent/en/mobility-ghent/low-emission-zone-ghent-
2020 
Bruselj: https://lez.brussels/en/content/lez-practice 
Antwerpen: https://www.slimnaarantwerpen.be/en/LEZ 
Rotterdam: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/luchtkwaliteit/ 

Število mest z 
nizkoemisijskimi 
conami 

Velika Britanija: 13, Danska: 4, Švedska: 6, Belgija: 5, Nizozemska: 
12, Nemčija: približno 64, Češka: 1, Avstrija: 5, Francija: 5, Španija: 
2, Portugalska: 1, Italija: približno 80 
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Slika 

 

 

  



 

 
 
 

416 
 

Podatki o dokumentu 

Okvirni naslov: Knjižnica na domu – dostava knjig s kolesom 

Avtor/naročnik: Novomeška kolesarska mreža 

Leto izvedbe: 2017–2019 

Kraj izvedbe: Novo mesto 

Ključne besede: dostava s kolesom 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

lokalna 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

- 

Področje – steber: 3 upravljanje zalog in distribucija: dostava do končnega potrošnika 

Trajanje: od leta 2017 – vsaka prva in tretja sreda v mesecu od 16.30 dalje 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.nm.sik.si/si/odrasli/bi-knjigo/ 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto in Novomeška kolesarska 
mreža uvajata storitev dostave knjig s kolesi za uporabnike 
knjižnice. Kolesarji iz omenjenega neformalnega društva dvakrat 
mesečno, in sicer vsako prvo in tretjo sredo v mesecu od 16.30 
dalje, na območju Mestne občine Novo mesto s kolesi dostavljajo 
knjige uporabnikom knjižnice, ki težko pridejo sami do knjižnice 
(starostniki, gibalno ovirane osebe). 
V območje dostave knjig spadajo tudi naselja oziroma vasi: 
Škrjančevo, Boričevo, Smolenja vas, Mali Slatnik, območje do 
Mačkovca oziroma avtoceste, Gotna vas, Ždinja vas in Kamence. 
Želene knjige lahko zainteresirani naročijo tri dni pred dostavo. 

Glavni cilji: 
pomoč starejšim in gibalno oviranim osebam 

Ukrepi: dostava knjig s kolesi 

Izkušnje (+ in –), učinki:  

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 

Novomeška kolesarska mreža, Knjižnica Milana Jarca Novo mesto 
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in izvajanje): 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje):  

Slika 
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Podatki o dokumentu 

Okvirni naslov: Subvencija za električna vozila je razširjena v naslednje 
desetletje 

Avtor/naročnik: Vlada Velike Britanije 

Leto izvedbe: 2018 

Kraj izvedbe: Velika Britanija 

Ključne besede: vozila na električni pogon, sofinanciranje nakupa 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

državna 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

strategija »Poti k nič« / »Road to Zero« 

Področje – steber: 
3 upravljanje zalog in distribucija: vključitev zelenega logističnega 
sistema v obstoječe modele souporabe koles in avtomobilov, 
dostava do končnega potrošnika 

Trajanje: od leta 2011 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.gov.uk/government/news/reformed-plug-in-car-grant-
extended-into-next-decade 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Shema Subvencije za priključne avtomobile / Plug-in Car Grant 
(PICG) je subvencionirala nakup 160.000 vozil na električni in 
hibridni pogon med letoma 2011 in 2018. Do nadaljnjega bo ta 
shema sofinancirala nakup še 35.000 vozil na električni in vodikov 
pogon. Subvencija znaša od 3.500 do 4.500 funtov. Sofinancira se 
tudi nakup e-kombijev in e-tovornih koles (sofinanciranje 20 % do 
največ 1000 funtov na e-kolo. Sredstva bodo pravično razdeljena 
med manjša in večja podjetja. Sklad bo tudi pregledoval priložnosti 
za podjetniško oddajanje tovornih koles. 

Glavni cilji: 

vzpostavitev trga hibridnih vozil (z dodatnimi električnimi motorji), 
vozil na električni in vodikov pogon tudi z zasebnimi in službenimi 
kombiji, zmanjšanje zastojev na cestah in izboljšanje kakovosti 
zraka. 

Ukrepi: sofinanciranje nakupov električnih in vodikovih kombijev ter e-
tovornih koles 

Izkušnje (+ in –), učinki: Od leta 2011 so sofinancirali nakup 160.000 električnih hibridnih 
vozil. 
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Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Vlada Velike Britanije 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): proračun Velike Britanije 

Slika 
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Podatki o dokumentu 

Okvirni naslov: Spodbujanje uporabe tovornih koles v deželi Berlin 

Avtor/naročnik: Deželna vlada Berlina 

Leto izvedbe: 2018 

Kraj izvedbe: Berlin 

Ključne besede: sofinaciranje nakupa tovornih koles 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

lokalna 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

 

Področje – steber: 3 upravljanje zalog in distribucija: dostava do končnega potrošnika 

Trajanje: od 13. 4. 2018 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.spiegel.de/auto/aktuell/lastenraeder-kaufpraemie-in-
berlin-schon-aufgebraucht-a-1216821.html 

https://www.berlin.de/sen/uvk/presse/pressemitteilungen/2018/pres
semitteilung.693038.php 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Sredstva za sofinanciranje tovornih koles so pošla v enem dnevu. 
Sredstva za sofinanciranje nakupa so znašala 90.000 EUR. 
Sofinancira se tretjina cene tovornega kolesa, vendar največ 1000 
EUR na kolo z električnim motorjem. Za tovorna kolesa brez 
elektromotorja je subvencija znašala največ 500 EUR na tovorno 
kolo. Prijavitelji so morali pokazati fotografije dveh ponudb za 
nakup tovornih koles.  

Glavni cilji: 
prehod od izvajanja prevozov z do okolja neprijaznimi vozili k tihim 
in prostorsko varčnim kolesom 

Ukrepi: sofinanciranje nakupa tovornih koles in tovornih e-koles. 

Izkušnje (+ in –), učinki: Vsa sredstva so bila razdeljena (razgrabljena) v prvem dnevu 
delovanja sheme.  

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Deželna vlada Berlina 
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Finančni viri (če so) 
(izvajanje): Deželna vlada Berlina 

Slika 
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9.4.4 Steber 4: tehnologija in oprema 

Podatki o dokumentu 

Naslov: Evropski teden mobilnosti / Vodič po najboljših praksah 2017-
2018 

Avtor/naročnik: EUROCITIES (Evropski srekretariat), Juan Caballero, Anthony 
Colclough 

Leto izdaje:  2018 

Ključne besede: mobilnost, teden mobilnosti, primeri dobre prakse 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

evropska, svetovna (nekaj primerov izven EU) 

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo ipd.): 

poročilo  

Področje – steber: 

4 tehnologija in oprema: čista vozila, informacijsko-komunikacijske 
tehnologije, inteligentni prometni sistemi, avtomatizirani sistemi, 
optimizacija prometnih in logističnih sistemov, vključevanje novih 
tehnologij 

Trajanje: 1 leto (2017–2018) 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

http://mobilityweek.eu/fileadmin/user_upload/materials/participation
_resources/2018/2018%20EMW%20Best%20Practice%20Guide%
20LR.pdf 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Primeri dobrih praks tedna mobilnosti in uvajanja mobilnosti na 
splošno za posamezne EU države. Nekaj primerov tudi zunaj 
območja EU (Argentina). 

− Dunaj, Avstrija, 
− Igoumenitsa, Grčija, 
− Granada, Španija, 
− Praga, Češka, 
− Lindau Bodensee, Nemčija, 
− Tivat, Črna gora, 
− mobilne akcije – primeri:  
− mobilne vasi v prestolnici, 
− svetovni prometni hekaton, 
− mobilnostno srečanje v Halleju: poezija o večmodalni 

mobilnosti, 
− Emin prvi koncertni trenutek za eMobility, 
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− trgovina za izposojo tovornih koles. 

Glavni cilji: 
prikazati najboljše primere dobrih praks (zmagovalci) v mestih, 
krajih itd. 

Ukrepi: Ni konkretnih ukrepov, dokument spodbuja k uvajanju tovrstnih 
praks tudi drugod. 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): Evropska komisija 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Evropski teden mobilnosti / Vodič po najboljših praksah 2018-
2019 

Avtor/naročnik: EUROCITIES (Evropski srekretariat), Juan Caballero, Anthony 
Colclough 

Leto izdaje: 2019 

Ključne besede: mobilnost, teden mobilnosti, najboljša praksa 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

evropska, svetovna (nekaj primerov izven EU) 

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo ipd.): 

poročilo  

Področje – steber: 

4 tehnologija in oprema: čista vozila, informacijsko-komunikacijske 
tehnologije, inteligentni prometni sistemi, avtomatizirani sistemi, 
optimizacija prometnih in logističnih sistemov, vključevanje novih 
tehnologij 

Trajanje: 2018 in 2019 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

http://www.mobilityweek.eu/fileadmin/user_upload/materials/particip
ation_resources/2019/Best_practice_guide__2019/2019_EMW_Be
st_Practice_Guide.pdf 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Primeri dobrih praks tedna mobilnosti in uvajanja mobilnosti na 
splošno za posamezne EU države. Nekaj primerov tudi zunaj 
območja EU (Turčija). 
 
Mobilne akcije – primeri:  
Stanley Black & Decker 
igranje v IASI 
čakanje na zeleno luč 
Letalo + kolo 
Koliko onesnažuje moj avto? 

Glavni cilji: 
prikazati najboljše primere dobrih praks (zmagovalci) v mestih, 
krajih itd. 

Ukrepi: Ni konkretnih ukrepov, dokument spodbuja k uvajanju tovrstnih 
praks tudi drugod. 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 
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Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

- 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Evropski teden mobilnosti / Vodič po najboljših praksah 2017 

Avtor/naročnik: EUROCITIES (Evropski sekretariat), Juan Caballero 

Leto izdaje: 2017 

Ključne besede: mobilnost, teden mobilnosti, najboljša praksa 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

evropska 

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo ipd.): 

poročilo  

Področje – steber: 

4 tehnologija in oprema: čista vozila, informacijsko-komunikacijske 
tehnologije, inteligentni prometni sistemi, avtomatizirani sistemi, 
optimizacija prometnih in logističnih sistemov, vključevanje novih 
tehnologij 

Trajanje: 1 leto (2017) 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

http://mobilityweek.eu/fileadmin/user_upload/materials/participation
_resources/2017/2017_EMW_Best_Practice_Guide_LR.PDF 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Primeri dobrih praks tedna mobilnosti in uvajanja mobilnosti na 
splošno za posamezne države EU.  

− Malmö, Švedska 
− Lisbon, Portugalska 
− Skopje, Makedonija  
− Białystok, Poljska 
− Kruševac, Srbija 
− Palma, Španija  
− Prague, Češka 
− Samos, Grška 
− Sofia, Bulgarija 
− Valencia, Španija 

 
Mobilne akcije – primeri: 
meritve kakovosti zraka na javnih vozilih 
tangenziale dei bambini (otroška obvoznica) 
projekt pretvorbe dizelskih vozil v vozila CNG 
mednarodni festival tovornih koles 
evropska univerzitetna mreža za trajnostno mobilnost  
skupna informacijska platforma za nizkoogljično in trajnostno 
mobilnost (CISMOB) 
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Glavni cilji: prikazati najboljše primere dobrih praks (zmagovalci) v mestih, 
krajih itd. 

Ukrepi: Ni konkretnih ukrepov, dokument spodbuda k uvajanju tovrstnih 
praks tudi drugod. 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

- 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: 
Mednarodni program INTERREG Donava –  

WP 4: Zelenilne tehnologije – najboljše izbrane prakse 

Avtor/naročnik: Evropska komisija 

Leto izdaje: 2018 

Ključne besede: najboljša praksa, zelene tehnologije 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

evropska 

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo ipd.): 

poročilo 

Področje – steber: 

4 tehnologija in oprema: čista vozila, informacijsko-komunikacijske 
tehnologije, inteligentni prometni sistemi, avtomatizirani sistemi, 
optimizacija prometnih in logističnih sistemov, vključevanje novih 
tehnologij 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/green-
danube/section/greening-technologies-best-practices 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
21 primerov dobrih praks – ugotovljene in predlagane kot najboljše 
prakse  

Glavni cilji: 
promocija in spodbujanje uporabe zelenih tehnologij z uvedenimi 
primeri dobrih praks 

Ukrepi: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): sofinanciranje iz evropskih sredstev: ERDF, IPA  
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Izdelava pametnega mesta: najboljši primeri v Evropi / The 
making of a smart city: best practices across Europe 

Avtor/naročnik: Antonio Garrido-Marijuan, Yana Pargova, Cordelia Wilson 

Leto izdaje: 2017 

Ključne besede: EU, pametna mesta, boljša mesta, najboljša praksa, trajnostno, 
nizke emisije, tehnologija 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

evropska 

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo ipd.): 

poročilo 

Področje – steber: 

4 tehnologija in oprema: čista vozila, informacijsko-komunikacijske 
tehnologije, inteligentni prometni sistemi, avtomatizirani sistemi, 
optimizacija prometnih in logističnih sistemov, vključevanje novih 
tehnologij 

Trajanje: 2017 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://smartcities-
infosystem.eu/sites/default/files/document/the_making_of_a_smart
_city_-_best_practices_across_europe.pdf 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
poročilo oziroma predstavitev dobrih praks in rešitev za boljša 
mesta, pametna mesta. 
predstavitev sistema SCIS (Informacijski sistem pametnih mest / 
Smart Cities Information System) 

 

Glavni cilji: 

Rast in razvoj mest, izboljšanje okolja, v katerem živimo, ob podpori 
novih tehnologij. 

Pametna mesta in skupnosti v t.i. »svetilniških projektih« / 
»Lighthouse projects«: 

- Barcelona, Španija | GrowSmarter  
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- Bristol, Združeno kraljestvo | REPLICATE  
- Köln, Nemčija | GrowSmarter  
- Eindhoven, Nizozemska | TRIANGULUM  
- Firence, Italija | REPLICATE 
- Lizbona, Portugalska | Sharing Cities  
- London, Združeno kraljestvo | Sharing Cities  
- Lyon, Francija | SMARTER TOGETHER  
- Manchester, Združeno kraljestvo | TRIANGULUM  
- Milano, Italija | Sharing Cities  
- München, Nemčija | SMARTER TOGETHER  
- Nottingham, Združeno kraljestvo | REMOURBAN  
- San Sebastian, Španija | REPLICATE  
- Sonderborg, Denmark | SmartEnCity  
- Stavanger, Norway | TRIANGULUM  
- Stockholm, Sweden | GrowSmarter  
- Tartu, Estonia | SmartEnCity  
- Tepebaşı, Turkey | REMOURBAN 
- Valladolid, Španija | REMOURBAN  
- Vienna, Austria | SMARTER TOGETHER 
- Vitoria-Gasteiz, Španija | SmartEnCity 

  
Strateško trajnostno načrtovanje mest: 

- InSMART  
- PLEEC 
- STEEP 
- STEP-UP 
- TRANSFORM 

Predstavitev zelo nizkoenergijskih novih stavb 

- Amsterdam, Nizozemska | NEXT-BUILDINGS 
- Bilbao, Španija | BUILDSMART 
- Helsingborg, Švedska | NEXT-BUILDINGS 
- Istanbul, Turčija | NEED4B 
- Lecce, Italija | NEED4B 
- Ljubljana, Slovenija | EE-HIGHRISE 
- Lyon, Francija | NEXT-BUILDINGS 
- Malmö, Švedska| BUILDSMART 
- München, Nemčija | DIRECTION 
- Stambruges, Belgija | NEED4B 
- Valladolid, Španija | DIRECTION 
- Borås & Varberg, Švedska| NEED4B 

Predstavitev optimiziranih energetskih sistemov za območja z 
visoko učinkovitostjo in energijo: 

- Aarhus, Danska | READY 
- Amsterdam, Nizozemska | CITY-zen  
- Bolzano, Italija | SINFONIA 
- Grenoble, Francija | CITY-zen  
- Innsbruck, Avstrija | SINFONIA  
- Laguna de Duero, Španija | CITyFiED 
- Lund, Švedska| CITyFiED 
- Soma, Turčija | CITyFiED 
- Växjö, Švedska| READY 

Predstavitev nizkoenergetske prenove stavb za mesta in okrožja: 
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− Aachen, Nemčija | EU-GUGLE 
− Alingsås, Švedska| BEEM-UP 
− Augsburg, Nemčija | E2REBUILD 
− Ballerup, Danska | SCHOOL OF THE FUTURE 
− Bratislava, Slovaška | EU-GUGLE 
− Cesena, Italija | SCHOOL OF THE FUTURE 
− Delft, Nizozemska | BEEM-UP 
− Drammen, Norveška | SCHOOL OF THE FUTURE 
− Eibar, Španija | ZENN 
− Genova, Italija | R2CITIES 
− Halmstad, Švedska| E2REBUILD 
− Istanbul, Turčija | R2CITIES 
− Milan, Italija | EU-GUGLE 
− Munich, Nemčija | E2REBUILD 
− Oslo, Norveška | ZENN 
− Oulou, Finska | E2REBUILD 
− Pariz, Francija | BEEM-UP 
− Roosendaal, Nizozemska | E2REBUILD 
− Sestao, Španija | EU-GUGLE 
− Stuttgart, Nemčija | SCHOOL OF THE FUTURE  
− Tampere, Finska | EU-GUGLE 
− Valladolid, Španija | R2CITIES 
− Dunaj, Avstrija | EU-GUGLE 
− Voiron, Francija | E2REBUILD 

Obsežni energetski sistemi za ogrevanje in hlajenje v mestih: 
- Brescia, Italija | PITAGORAS 
- Cologne, Nemčija | CELSIUS 
- Genoa, Italija | CELSIUS 
- Gothenburg, Švedska| CELSIUS 
- London, United Kingdom | CELSIUS 
- Rotterdam, Nizozemska | CELSIUS  

Trajnostne energetske rešitve: skupnosti CONCERTO 
- Cernier, Switzerland | SOLUTION 
- Galanta, Slovaška | GEOCOM 
- Hartberg, Avstrija | SOLUTION 
- Høje-Taastrup, Danska | ECO-Life 
- Hvar, Hrvaška | SOLUTION 
- Kortrijk, Belgija | ECO-Life 
- Lapua, Finska | SOLUTION 
- Montieri, Italija | GEOCOM 
- Mórahalom, Madžarska | GEOCOM 

Ukrepi: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: 
REFORM: Interreg Evropa / dobre prakse EU na področju 
trajnostne mobilnosti in trajnostnih urbanih mobilnostnih 
načrtih 

Avtor/naročnik: 

Anna Giarandoni, Eleonora Tu (ITL), Maria Chatziathanasiou,  
Katerina Chrysostomou (CERTH), P. Alzer (PL) 
In soavtorji: Thomas Mourey (POLIS), Marko Lovric (POLIS), Mia 
Crowther (TfGM), Clara Dolce (TfGM) 

Leto izdaje: 2018 

Ključne besede: EU, dobre prakse, trajnost, mobilnost, nizke emisije, tehnologija 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

evropska 

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo ipd.): 

poročilo 

Področje – steber: 

4 tehnologija in oprema: čista vozila, informacijsko-komunikacijske 
tehnologije, inteligentni prometni sistemi, avtomatizirani sistemi, 
optimizacija prometnih in logističnih sistemov, vključevanje novih 
tehnologij 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.eltis.org/resources/tools/eu-good-practices-sustainable-
mobility-planning-and-sump 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Dokument poroča o ukrepih, ki so bili izvedeni za ugotavljanje in 
opisovanje dobrih praks, in sicer opisuje različne kontrolne točke, ki 
jih je treba obravnavati, da bi se praksa lahko vključila na seznam 
REFORM Regions. 
To poročilo zagotavlja, da se regija lahko zgleduje po ukrepih za 
izboljšanje trajnostnega razvoja mobilnost in spodbujanje izvajanja 
in sprejetja SUMP. Ti ukrepi ustrezajo potrebam regije in na podlagi 
prednostnih nalog v zvezi s trajnostno mobilnostjo v mestih se nato 
izdela regionalni akcijski načrt (AP). 
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Glavni cilji: 

Cilj tega dokumenta je prikazati dobre prakse, ki so bile zbrane kot 
del dejavnosti projekta REFORM. Poleg tega je stanje SUMP v 
regijah projekta REFORM (REFORM Regions) opisana kot podlaga 
za ugotavljanje splošnih dobrih praks na regionalni ravni. Dokument 
poroča o ukrepih, ki so bili izvedeni za ugotavljanje splošnih dobrih 
praks. Opisuje različne kontrolne točke. 

Ukrepi: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): EU, Interreg Europe – REFORM 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Načrt Amsterdam, 04/2018; Električno mesto 

Avtor/naročnik: 

Doede Bardok, Art van der Giessen, Carla van der Linden, Bart 
Vertelman 

Dodatno: Manon Junger, Stijn ter Woerds 

Leto izdaje: 2018 

Ključne besede: načrt, mesto Amsterdam, električna mobilnost, mobilnost 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

državna, regionalna 

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo ipd.): 

revija 

Področje – steber: 

4 tehnologija in oprema: čista vozila, informacijsko-komunikacijske 
tehnologije, inteligentni prometni sistemi, avtomatizirani sistemi, 
optimizacija prometnih in logističnih sistemov, vključevanje novih 
tehnologij 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://issuu.com/gemeenteamsterdam/docs/plan_amsterdam_4-
2018_the_electric_ 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Plan Amsterdam izdaja založba Mesto Amsterdam, ki daje 
informacije 
o projektih fizičnega načrtovanja in dogajanja v mestu in kraju 
Amsterdam. 
Revija izhaja petkrat na leto, od tega sta dve številki v angleščini. 
 

 
•  
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Glavni cilji: ozaveščanje ljudi o zelenih oblikah razvoja in izboljšav za njihovo 
življenje, članki in dobre prakse 

Ukrepi: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

- 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: 
Pametni prevozni sistemi – pametni premik za Evropo – 
akcijski načrt / Intelligent transport Systems – A smart move 
for Europe/Action Plan 

Avtor/naročnik: Evropska komisija 

Leto izdaje: 2009 

Ključne besede: pametni transport, urbana mobilnost, promet, EU, EU projekti, 
akcijski načrt, informacijsko komunikacijske storitve 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

evropska 

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo ipd.): 

predstavitev akcijskega načrta 

Področje – steber: 4 tehnologija in oprema: informacijsko-komunikacijske tehnologije, 
inteligentni prometni sistemi, avtomatizirani sistemi 

Trajanje: 2009 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.europeansources.info/record/intelligent-transport-
systems-a-smart-move-for-europe/ 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Tehnološke inovacije so bistvene za trajnostno, učinkovito in 
konkurenčno mobilnost v Evropi. Inteligentni prometni sistemi (ITS) 
se zlasti spoprijemajo z izzivi, s katerimi se Evropa spoprijema v 
prometnem sektorju.  
Uvajanje ITS v Evropi je treba pospešiti usklajeno in z evropskimi 
standardi, na primer za izmenjavo podatkov.  
Akcijski načrt ITS vsebuje ukrepe za pospešitev uvajanja in 
interoperabilnost rešitev ITS za cestni promet po Evropi. Načrt 
upošteva številna posvetovanja, ki so podlaga za usklajevanje  z 
industrijo, državami članicami EU, ponudniki infrastrukture in 
drugimi deležniki. Prednostne akcije vključujejo optimizacijo 
uporabe podatkov o cestah in prometu, vključno z izmenjavo 
informacij.  
Podatki, ki jih uporabljajo aplikacije ITS, morajo biti zanesljivi, 
natančni in nenehno dosegljivi prek meja. Druge prednostne naloge 
so izboljšanje upravljanja cestnega prometa na evropskih 
prometnih koridorjih in v mestih ter spodbujajo združljivost različnih 
sistemov ITS, ki se uporabljajo v vozilih. 

Glavni cilji: Cilj načrta je, da postane cestni promet bolj okolju prijazen, 
učinkovitejši in varnejši.  
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Ukrepi: 

− Vzpostavitev postopkov za informacijske storitve o prometu 
in potovanjih za vso Evropo; 

− razvoj odprte arhitekture platforme ITS v vozilu, vključevanje 
različnih aplikacij ITS; 

− predlaganje pravnega okvira za evropsko usklajevanje o 
vseevropskem uvajanju ITS (kar je področje uporabe 
predlagane direktive). 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Pametna mesta za resnične ljudi / Smart Cities for Real People 

Avtor/naročnik: 
Širokopasovno središče odličnosti Univerze v New Hampshire-u / 
University of New Hampshire’s Broadband Center of Excellence, 
ZDA 

Leto izdaje: 2018 

Ključne besede: urbanizacija, pametni senzorji, internet, pametno mesto, mobilnost, 
transport, primer dobre prakse digitalnih tehnologij, dobra praksa 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

evropska 

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo ipd.): 

poročilo 

Področje – steber: 4 tehnologija in oprema: informacijsko-komunikacijske tehnologije, 
inteligentni prometni sistemi, avtomatizirani sistemi 

Trajanje: 2018 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.unh.edu/broadband/sites/www.unh.edu.broadband/files
/media/bcoesmartcitiesrpt2018_2a_002.pdf 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Pospeševanje urbanizacije prebivalstva in nastanek novih pametnih 
senzorjev (internet stvari) se združujeta v nastanku “pametnega 
mesta”. To gibanje vodi k izboljšanju kakovosti življenja in javne 
varnosti, je v pomoč mestom in njegovim gospodarstvom ter pri 
odpravljanju proračunskih prekoračitev, izboljšanju zdravstvene 
oskrbe in povečanju produktivnosti. Poročilo povzema nastajajoče 
trende digitalne tehnologije, vključno z aplikacijami za pametne 
telefone, programsko opremo za preslikavo zemljevidov, 
miniaturizacijo velikih podatkov in senzorjev ter širokopasovnim 
omrežjem, ki združujejo ustvarjanje tehnoloških orodij, ki so na 
voljo razvijalcem pametnih mest, upravnikom in občanom. 
Izzivi urbanizacije zahtevajo nujno ukrepanje in pametne strategije 
ter aplikacije in orodja, ki resnično koristijo ljudem, ki živijo v mestih. 
Ljudje ne bodo odvisni le od orodij, temveč od njihove pametne 
uporabe glede na sistemske ovire, od katerih so nekatere 
navedene v članku. Seveda so vse omenjene nastajajoče 
tehnologije odvisne od vseprisotnih, varčnih, zanesljivih in varnih 
omrežij (ožičenih in brezžičnih) ter ponudnikov omrežnih storitev. 
Primeri: 

− app Parkmobile,  
− “Quayside” development  in Toronto,  



 

 
 
 

439 
 

− Park Whiz,  
− My Way to Go,  
− Map my Ride,  
− Strava,  
− Metro app,  
− Smart Traveller, 
− Durham Bus Tracker,  
− ETA Chicago,  
− Walk Denver,  
− Strappd App,  
− Climate-Smart Cities,  
− Building Boulder. 

Glavni cilji: 
ozaveščanje in poročanje 

Ukrepi: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: CIVITAS / Pametne odločitve za mesta – preoblikovanje 
mestne logistike v bolj trajnostno obliko 

Izdal/sprejel konzorcij CIVITAS WIKI 

Objava 2018 

Ključne besede: 
distribucija tovora, transportni elementi, dostava zadnje milje, 
dobavna veriga, toplogredni plini, urbano okolje, planiranje 
urbanega transporta 

Področje – steber: 

4 tehnologija in oprema: čista vozila, Informacijsko-komunikacijske 
tehnologije, inteligentni prometni sistemi, avtomatizirani sistemi, 
optimizacija prometnih in logističnih sistemov, vključevanje novih 
tehnologij 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): https://civitas.eu/sites/default/files/civ_pol-an5_urban_web.pdf 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Distribucija tovora je vse pomembnejši del EU za moderno mestno 
življenje. Večina blaga, porabljenega v naših mestih, izvira od 
zunaj, dostava do končnega potrošnika v mestih pa je v dobavni 
verigi pogosto označena kot "zadnji kilometer" (last mile).  
Tovornjaki so prevladujoči način prevoza, saj so po njihovem 
mnenju najprimernejši za prevoz blaga med krajem njihovega 
porekla in zapletenim mestnim omrežjem ulic. Vendar imajo na 
splošno tovornjaki znatne vplive na okolje, kakor so CO2, NOX, 
trdni delci (PM10, PM2 .5, PM1) in emisije hrupa. Zaskrbljujoča sta 
tudi varnost v prometu in parkiranje za dostavna vozila.  
Učinki emisij toplogrednih plinov se sicer čutijo po vsem svetu. Za 
urbana območja zadnji kilometer  pomeni največje težave za okolje, 
stranke/državljane in ponudnike logističnih storitev. Zato je 
spodbujanje in vzdrževanje alternativnih in trajnostnih strategij ter 
rešitev, primernih mestnemu okolju, ključni vidik načrtovanja 
mestnega prometa. 
Cilji so »zmanjšati uporabo vozil s konvencionalnim gorivom v 
mestnem prometu in doseči bistveno mestno logistiko brez CO2 v 
večjih mestnih središčih do leta 2030«, kakor je določeno v beli 
knjigi 2011. 
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Glavni cilji: 

Večja ozaveščenost in večje poznavanje mestnih tovornih vprašanj 
in izzivov. 
Zmanjšati uporabo vozil s konvencionalnim gorivom v mestnem 
prometu in doseči bistveno spremembo pri mestni logistiki brez 
CO2 v večjih mestnih središčih do leta 2030, kakor je določeno v 
beli knjigi 2011. 

Ukrepi: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Okvirni naslov: Na kratko o »City Changer« tovornih kolesih (1, 2, 3) / City 
Changer Cargo Bike in short (1, 2, 3) 

Avtor/naročnik: City Changer Cargo Bike 

Leto izvedbe:  od leta 2011 

Kraj izvedbe: evropska mesta, vendar nikjer v celotnem obsegu 

Ključne besede: tovorna kolesa, urbana mobilnost, promet, dostavne storitve, EU, 
projekti EU, kolesarska logistika 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

evropska 

Vrsta dokumenta – 
podlaga za izvedbo 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo ipd.): 

članek 

Področje – steber: 

4 tehnologija in oprema: čista vozila, Informacijsko-komunikacijske 
tehnologije, inteligentni prometni sistemi, avtomatizirani sistemi, 
optimizacija prometnih in logističnih sistemov, vključevanje novih 
tehnologij 

Trajanje: od leta 2011 

Povezava (URL; če 
obstaja): http://cyclelogistics.eu/about 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
 

 
 
Svetovna mesta se spoprijemajo s številnimi izzivi, povezanimi z 
mobilnostjo v mestih, ki naj bi se poslabšala, ko se bo povečal 
obseg prometa, ki ga povzročajo komercialne storitve dostave in 
zasebna potovanja. Prejšnji projekti CycleLogistics so pokazali, da 
imajo tovorna kolesa veliko možnosti za spoprijemanje s temi izzivi, 
saj lahko izboljšajo podobo in splošno raven kolesarjenja, 
nadomestijo več kakor 50 % potovanj, povezanih z mestnim 
prevozom, ter izboljšajo kakovost zraka, varnost  in bivanje v 
urbanih območjih. Ta inovativna rešitev ni v celoti uporabljena v 
nobenem evropskem mestu.  
 
City Changer Cargo Bike (CCCB) izkorišča neomejene možnosti 
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tovornih koles, s čimer spodbuja njihovo uporabo med javnimi, 
zasebnimi in komercialnimi uporabniki. CCCB, ki ga podpira 
program Horizon 2020, združuje 20 partnerjev, vključno z mesti, 
raziskovalnimi ustanovami, nevladnimi organizacijami in 
industrijami iz cele Evrope, da bi dosegli hitrejšo, stroškovno 
učinkovitejšo in večjo uporabo te možnosti trajnostne mobilnosti. 
CCCB bo z oceno najboljših praks po vsej Evropi ozaveščal in 
podpiral uporabo tovornih koles in pobude za njihovo uporabo. S 
tem bo projekt spodbudil dogodke, ki med drugim ponujajo bolj 
trajnostno logistično poslovanje, izboljšujejo javne prostore, 
vključujejo državljane in zmanjšujejo prometne zastoje. 

Glavni cilji: 
spodbujanje uporabe tovornih koles 

Ukrepi: 

Usposabljanja in delavnice za najrazličnejše ciljne skupine, vključno 
z mestnimi oblastmi, trgovinskim sektorjem, zasebnim sektorjem in 
nevladnimi organizacijami; 
izobraževanje in podpora različnim ključnim ljudem,  kakor so 
župani, uporabniki in tako imenovani "lokalni junaki", ki lahko širijo 
sporočilo o tovornih kolesih in CCCB; 
uporaba tovornega kolesa; 
inovativno financiranje zaradi visokih cen tovornih koles, ki lahko 
pomenijo oviro pri obsegu njihove uporabe, zato CCCB ponuja 
nizkocenovne preizkuševalne sheme in delitve ter razvija 
popolnoma nove in samostojne trajne sheme financiranja za 
podjetja s tovornimi kolesi; 
CCCB bo z neposrednim nagovorom županov, finančnih institucij in 
kolesarske industrije ter z uporabo večnacionalnih in mednarodnih 
omrežij, ki so na voljo projektnim partnerjem, vključila glavne 
deležnike. 

Izkušnje (+ in –), učinki: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): program Horizon 2020, pobuda CIVITAS  
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Podatki o dokumentu 

Naslov: 
Pet načinov kombiniranja starih in novih tehnologij na 
področju prevoza in logistike / 5 Ways to Combine Old and 
New Technology in Transport & Logistics 

Avtor/naročnik: ECS International 

Leto izdaje: - 

Ključne besede: Stara tehnologija, nova tehnologija, transport, Logistika, Radio-
frekvenčna identiteta), vsekanalski ladijski promet 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

evropska 

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo …): 

članek 

Področje – steber: 

4 tehnologija in oprema: čista vozila, informacijsko-komunikacijske 
tehnologije, inteligentni prometni sistemi, avtomatizirani sistemi, 
optimizacija prometnih in logističnih sistemov, vključevanje novih 
tehnologij 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.ecsinternational.eu/en/5-ways-to-combine-old-and-
new-technology-in-transport-logistics/ 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Logistika je panoga, ki se nenehno spreminja. Vsako logistično 
podjetje se mora nenehno preoblikovati in upoštevati najnovejše 
tehnologije, hkrati pa ostati v skladu s predpisi. To je treba 
upoštevati pri vsakem podjetju in uspešna bodo tista, ki bodo ob 
tradicionalnih in uveljavljenih tehnologijah uporabljala kombinacijo 
najnovejših trendov.  
Predstavitev petih glavnih trendov v logistiki in kako bodo vplivali na 
logistično industrijo. 

− RFID (radio-frekvenčna identiteta) 
− vsekanalski ladijski promet / Omnichannel Shipping 
− veliki podatki / Big Data 
− Vgrajena integracijska tehnologija / Embedded 

Integration Technology 
− Globalizacija in izpolnjevanje 
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Glavni cilji: 
razlaga, informiranje 

Ukrepi: - 

Izkušnje (+ in –), učinki: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Personalizirana mobilnost / Personalized mobility 

Avtor/naročnik: BOSCH, Robert Bosch GmbH 

Leto izdaje: 2019 

Ključne besede: avtomatizirana vožnja, personalizirana mobilnost, mobilnostna 
izkušnja, uporabnikom prijazne aplikacije, pametna povezljivost 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

evropska 

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo ipd.): 

članek, reklama 

Področje – steber: 

4 tehnologija in oprema: čista vozila, informacijsko-komunikacijske 
tehnologije, inteligentni prometni sistemi, avtomatizirani sistemi, 
optimizacija prometnih in logističnih sistemov, vključevanje novih 
tehnologij 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.bosch-mobility-
solutions.com/en/highlights/personalized-mobility/ 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Neomejena mobilnost je ključni vidik našega vsakodnevnega 
življenja. Pametna povezljivost in uporabnikom prijazne aplikacije 
spremenijo mobilnost v osebno storitev vse v enem, pri kateri je 
popolna sinergija med različnimi načini prevoza in mobilnimi 
rešitvami. Uporabniki načrtujejo svoje poti od A do B s pametnim 
telefonom popolnoma v skladu s svojimi potrebami. Niz možnosti je 
na voljo ves čas. Bosch omogoča prilagojeno mobilnost z lastnimi 
namenskimi storitvami in razvojem inovativnih platform za 
mobilnost. 
 

•  

Glavni cilji: 
razlaga, informiranje, širjenje namenskih storitev 

Ukrepi: - 
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Izkušnje (+ in –), učinki: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Navidezna resničnost: doživi avtomatizirano vožnjo / Virtual 
reality: experience automated driving/Automated Driving 

Avtor/naročnik: BOSCH, Robert Bosch GmbH 

Leto izdaje: - 

Ključne besede: avtomatizirana vožnja, personalizirana mobilnost, mobilnostna 
izkušnja, uporabnikom prijazne aplikacije, pametna povezljivost 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

evropska 

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo ipd.): 

članek, reklama 

Področje – steber: 

4 tehnologija in oprema: čista vozila, informacijsko-komunikacijske 
tehnologije, inteligentni prometni sistemi, avtomatizirani sistemi, 
optimizacija prometnih in logističnih sistemov, vključevanje novih 
tehnologij 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.bosch.com/stories/experience-automated-driving/ 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
simulacija  – virtualna resničnost vožnje 
mogoč prenos aplikacije za simulacijo vožnje v virtualni resničnosti 

 

Glavni cilji: 
približevanje novih tehnologij in njihove uporabe ljudem 

Ukrepi: - 

Izkušnje (+ in –), učinki: - 
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Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: 

Prvi na svetu: Prvi svet: Bosch in Daimler sta pridobila 
dovoljenje za parkiranje brez voznika brez človeškega nadzora 
/ World first: Bosch and Daimler obtain approval for driverless 
parking without human supervision 

Avtor/naročnik: BOSCH, Robert Bosch GmbH 

Leto izdaje: 23. 7. 2019 

Ključne besede: 
avtomatizirana vožnja, personalizirana mobilnost, mobilnostna 
izkušnja, uporabnikom prijazne aplikacije, mobilnostna izkušnja, 
pametna povezljivost 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

evropska 

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo ipd.): 

članek, novica, reklama 

Področje – steber: 

4 tehnologija in oprema: čista vozila, informacijsko-komunikacijske 
tehnologije, inteligentni prometni sistemi, avtomatizirani sistemi, 
optimizacija prometnih in logističnih sistemov, vključevanje novih 
tehnologij 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.bosch-presse.de/pressportal/de/en/world-first-bosch-
and-daimler-obtain-approval-for-driverless-parking-without-human-
supervision-194624.html 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Avtomatsko parkiranje z vozički je prva popolnoma avtomatizirana 
funkcija parkiranja brez voznikov (stopnja SAE 4), ki jo morajo 
odobriti oblasti. 
Sistem za vsakodnevno uporabo v parkirni garaži Mercedes-Benz 
Museum v Stuttgartu. 
Samodejni parkirni sistem vozilo naloži in vrača popolnoma 
neodvisno. 
Bosch oskrbuje infrastrukturo; Daimlerjeva tehnologija vozila. 
Posebno dovoljenje, ki ga je izdal regionalni upravni organ Stuttgart 
v tesnem sodelovanju z državnim ministrstvom za promet Baden-
Württemberg po presoji TÜV Rheinland. 
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Glavni cilji: 
približevanje novih tehnologij in njihove uporabe ljudem 

Ukrepi: - 

Izkušnje (+ in –), učinki: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): BOSCH, Robert Bosch GmbH 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Pogonska in elektrificirana mobilnost / Powertrain and 
electrified mobility 

Avtor/naročnik: BOSCH, Robert Bosch GmbH 

Leto izdaje: - 

Ključne besede: 
avtomatizirana vožnja, personalizirana mobilnost, mobilnostna 
izkušnja, uporabnikom prijazne aplikacije, pametna povezljivost, 
pogonski sistemi, elektrificirana mobilnost 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

evropska 

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo ipd.): 

članek, reklama 

Področje – steber: 

4 tehnologija in oprema: čista vozila, informacijsko-komunikacijske 
tehnologije, inteligentni prometni sistemi, avtomatizirani sistemi, 
optimizacija prometnih in logističnih sistemov, vključevanje novih 
tehnologij 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.bosch-mobility-solutions.com/en/highlights/powertrain-
and-electrified-mobility/ 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Svet se spoprijema z ogromnimi izzivi glede energije in podnebnih 
sprememb. Energetsko učinkoviti pogonski sistemi so ključna 
rešitev za obvladovanje teh izzivov. Pri tem imajo vlogo tudi 
optimizirani motorji z notranjim zgorevanjem in električni pogonski 
sistemi. Zato Bosch še naprej razvija in izboljšuje obe vrsti 
pogonskih sklopov. Z uporabo najsodobnejših sistemov za 
vbrizgavanje ter hibridnih in električnih pogonov postane mobilnost 
učinkovitejša, varčnejša in bolj dinamična – ter bolj zabavna. 
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Glavni cilji: 
približevanje novih tehnologij in njihove uporabe ljudem 

Ukrepi: - 

Izkušnje (+ in –), učinki: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): BOSCH, Robert Bosch GmbH 

 



 

 
 
 

454 
 

Podatki o dokumentu 

Naslov: Povezana mobilnost / Connected mobility 

Avtor/naročnik: BOSCH, Robert Bosch GmbH 

Leto izdaje: - 

Ključne besede: 
avtomatizirana vožnja, personalizirana mobilnost, mobilnostna 
izkušnja, uporabnikom prijazne aplikacije, pametna povezljivost, 
pogonski sistemi, elektrificirana mobilnost  

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

evropska 

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo ipd.): 

članek, reklama 

Področje – steber: 

4 tehnologija in oprema: čista vozila, informacijsko-komunikacijske 
tehnologije, inteligentni prometni sistemi, avtomatizirani sistemi, 
optimizacija prometnih in logističnih sistemov, vključevanje novih 
tehnologij 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.bosch-mobility-solutions.com/en/highlights/connected-
mobility/ 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Povezljivost odpira nove priložnosti za razvoj in izboljšanje vozil ter 
storitev mobilnosti, zaradi česar je mobilnost varnejša, učinkovitejša 
in bolj priročna. Z brezhibnim povezovanjem uporabnikov, vozil in 
storitev prek spleta vozniki dobijo tudi očarljivo izkušnjo in se na 
koncu zabavajo za volanom. Zato Bosch povezuje sisteme in 
storitve v vozilih in zunaj njih ter jih preoblikuje v inteligentne rešitve 
mobilnosti. 
 

 

Glavni cilji: 
približevanje novih tehnologij in njihove uporabe ljudem, 
razvoj lastnih sistemov 

Ukrepi: - 
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Izkušnje (+ in –), učinki: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): BOSCH, Robert Bosch GmbH 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: 
Program za uvajanje pilota povezanih vozil v mestu New York / 
Connected Vehicle Pilot Deployment Program: New York City, 
New York 

Avtor/naročnik: Oddelek za promet ZDA 

Leto izdaje: 2015 

Ključne besede: pilotni projekt, povezana vozila, zagonski program, prometna 
varnost, pametni prevozni sistemi 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

državna 

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo ipd.): 

članek, delno poročilo 

Področje – steber: 

4 tehnologija in oprema: čista vozila, informacijsko-komunikacijske 
tehnologije, inteligentni prometni sistemi, avtomatizirani sistemi, 
optimizacija prometnih in logističnih sistemov, vključevanje novih 
tehnologij 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): https://www.its.dot.gov/pilots/pilots_nycdot.htm 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Po podatkih Nacionalne uprave za varnost v cestnem prometu 
(NHTSA) je bila prehitra hitrost dejavnik več kot ene od štirih smrti v 
New Yorku. Poleg tega so bili človeški dejavniki najpomembnejši 
vzrok pri približno 94 odstotkih vseh prometnih nesreč, medtem ko 
so bili dejavniki, povezani z vozilom, vzrok le za približno dva 
odstotka vseh trkov. Ti prometni incidenti (na primer prometne 
nesreče, zataknjena vozila prevelikega obsega) povzročajo velike 
zamude, poškodbe, smrtne žrtve ter poškodbe vozil in 
infrastrukture.   
 
Zlasti na Manhattnu je velik promet pešcev, zato pogosto prihaja do 
interakcije med pešci in vozili. Starejši od 65 let predstavljajo 12 
odstotkov prebivalstva New Yorka, med njimi je 33 odstotkov vseh 
smrtnih žrtev med starejšimi pešcev. Poleg tega je bil osnovni 
razlog za smrtne nesreče otrok, mlajših od 14 let, trčenje vozila. 

Glavni cilji: 

Poskusni program je državno prizadevanje za uvedbo, preizkušanje 
in uporabo najnovejših mobilnih in obcestnih tehnologij ter 
omogočanje več povezanih aplikacij vozil. 
Cilj je izboljšati varnost potnikov in pešcev v mestu z uvedbo 
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tehnologij povezanih vozil. Ta cilj se neposredno ujema z mestno 
pobudo »Ničelne vizije« / »Vision Zero«, ki se je začela leta 2014 
za zmanjšanje števila smrtnih žrtev in poškodb, ki so posledica 
prometnih nesreč. 
Cilj poskusa je tudi zmanjšati pogostost in resnost nesreč, 
upravljanje hitrosti vozil (do dovoljene meje) in ovrednotiti prednosti 
uporabe tehnologije priključenih vozil v gostem mestnem okolju s 
pogostimi interakcijami med sodelujočimi vozili. 

Ukrepi: - 

Izkušnje (+ in –), učinki: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

Partnerji: 
− Biro za prometne operacije mesta New York 
− Oddelek za informacijsko tehnologijo mesta New York  
− Oddelek za informacijsko tehnologijo in komunikacijo mesta 

New York  
− Flote mesta New York 
− Komisija za flote taksijev in limuzin / Taxi and Limousine 

Commission and Taxi Fleets 
− Metropolitanska uprava za transport / Metropolitan 

Transportation Authority (MTA) / New York Transit 
− Odelek za sanitacijo mesta New York (DSNY) 
− United Parcel Service (UPS) 
− Koalicija pešcev za dostopne in varne ulice / Pedestrians for 

Accessible and Safe Streets Coalition 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Mobilnost kot storitev: boljša potovanja za boljša mesta / 
Mobility-as-a-Service: better trips for better cities 

Avtor/naročnik: Moovel – REACH NOW / Doseži zdaj 

Leto izdaje: - 

Ključne besede: mobilnost kot storitev, urbana mobilnost, pametno mesto 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

evropska, svetovna 

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo ipd.): 

članek, reklama 

Področje – steber: 

4 tehnologija in oprema: čista vozila, informacijsko-komunikacijske 
tehnologije, inteligentni prometni sistemi, avtomatizirani sistemi, 
optimizacija prometnih in logističnih sistemov, vključevanje novih 
tehnologij 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.moovel.com/en/news-
resources/resources/whitepaper/juniper 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Osebna vozila z enim potnikom ostajajo privzeta izbira za mestna 
potovanja,  medtem ko nas lahko druge možnosti prevoza pogosto 
pripeljejo tja, kamor gremo, v krajšem času in za manj denarja. 
 
Storitev mobilnost kot storitev (MaaS) ponuja informacije o 
možnostih potovanja, času in stroških v realnem času, da lahko 
ljudje izberejo način, ki ustreza njihovim potrebam in nato 
rezervirajo in plačajo svoje potovanje, vse s pametnega telefona. 
 
MaaS za mesta pomeni: 

− manj prometnih zastojev 
− manjša onesnaženost zraka 
− živahnejše soseske 
− varnejše ulice 

 
MaaS za ljudi pomeni:  

− enostavno mobilno plačilo 
− informacije o poti v realnem času 
− dostop do nižjih stroškov potovanja 
− dostop do več možnosti potovanja brez uporabe osebnih 
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vozil 

Glavni cilji: 
Preoblikovati mesta z zagotavljanjem najugodnejših in trajnostnih 
možnosti mobilnosti. Raziskovanje novih in inovativnih načinov, 
kako doseči svet brez prometnih zamaškov. 

Ukrepi: - 

Izkušnje (+ in –), učinki: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

Moovel  
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Upravljanje prometa – vpogled, nadzor in koordinacija / Traffic 
Managment – Insight, control, and coordination 

Avtor/naročnik: Tehnolution 

Leto izdaje: - 

Ključne besede: MobiMaestro, sistem, prometno upravljanje, programska oprema  

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

državna, evropska, svetovna 

Vrsta dokumenta 
(načrt, študija, zakon, 
direktiva, poročilo 
ipd.): 

članek, predstavitev, reklama 

Področje – steber: 

4 tehnologija in oprema: čista vozila, informacijsko-in 
komunikacijske tehnologije, inteligentni prometni sistemi, 
avtomatizirani sistemi, optimizacija prometnih in logističnih 
sistemov, vključevanje novih tehnologij 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): https://www.technolution.eu/en/mobility/mobimaestro/ 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
MobiMaestro je sistem za usklajeno upravljanje prometa po vsem 
omrežju. Prilagodite svojo prometno strategijo tako, da izpolnite 
cilje, vključite različna orodja prometa in delujete v odprti arhitekturi, 
da bo vse povezano. Programska oprema je zasnovana modularno 
in ima možnost rasti. 
En uporabniku prijazen uporabniški vmesnik. 
Tehnično in funkcionalno upravljanje izvajajte sami. 
Modul za usklajevanje scenarijev. 
Odprte povezave za regionalno sodelovanje. 
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Glavni cilji: 
Širjenje software-a, omogočanje usklajenega upravljanja različnih 
vrst prometa v različnih situacijah. 

Ukrepi: - 

Izkušnje (+ in –), učinki: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): Tehnolution 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: BikeSim: kartiranje kolesarskega prometa preko pametne 
simulacije  

Avtor/naročnik: Tehnolution 

Leto izdaje: - 

Ključne besede: MobiMaestro, sistem, upravljanje prometa, programska oprema, 
kolesa, kolesarski promet 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

državna, evropska, svetovna 

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo ipd.): 

članek, predstavitev, reklama 

Področje – steber: 

4 tehnologija in oprema: čista vozila, informacijsko-komunikacijske 
tehnologije, inteligentni prometni sistemi, avtomatizirani sistemi, 
optimizacija prometnih in logističnih sistemov, vključevanje novih 
tehnologij 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.technolution.eu/en/mobility/157-bikesim-mapping-
bicycle-traffic-through-smart-simulation.html 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Mesta iščejo načine, kako postati bolj prijazna za kolesarje. V 
velikih mestih to vodi do zastojev koles na pomembnih križiščih, 
zlasti v prometnih konicah. Dinamično prilagajanje semaforjev, da 
dajejo prednost kolesarjem, lahko izboljša prometni tok koles. 
BikeSim, novi modul MobiMaestro, lahko centrom za nadzor 
prometa omogoči vpogled v prometne razmere za kolesarje v 
mestu. 
Sodobni centri za nadzor prometa se prilagajajo spreminjajočim se 
razmeram na cesti s prilagoditvijo semaforjev (TLC). Toda 
poudarek je še vedno preveč na motoriziranem prometu. 
V primerjavi z avtomobili pa je kolesarjem težko spremljati center za 
nadzor prometa. Zanke za zaznavanje prometa in vizualni senzorji 
lahko pomagajo določiti, koliko kolesarjev prehaja določeno TLC. 
Toda kolesarji potujejo z različnimi hitrostmi in nenehno prehitevajo 
drug drugega. Zaradi tega center za nadzor potovanja z obstoječimi 
sredstvi težko ugotovi, kje bo verjetno prišlo do zastojev, ali pa se 
na to odzove z namenskimi nastavitvami TLC. MobiMaestro modul 
BikeSim uporablja resničnostno simulacijo in tako centrom za 
nadzor prometa omogoča, da se takoj odzovejo na določeno 
situacijo. 



 

 
 
 

463 
 

 

Glavni cilji: 
omogočanje boljšega prometnega nadzora tudi nad kolesarji v 
različnih prometnih situacijah 

Ukrepi: - 

Izkušnje (+ in –), učinki: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): Tehnolution 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Inteligentni transportni sistemi in storitve (ITSS) 

Avtor/naročnik: doc. dr. Evelin Krmac 

Leto izdaje: 2018/2019 

Ključne besede: inteligentni prometni sistemi in storitve (ITSS) 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

- 

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo ipd.): 

predstavitev 

Področje – steber: 
4 tehnologija in oprema: informacijsko-komunikacijske tehnologije, 
inteligentni prometni sistemi, avtomatizirani sistemi, optimizacija 
prometnih in logističnih sistemov, vključevanje novih tehnologij 

Trajanje: 2019 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.fpp.uni-lj.si/mma/itss_prosojnice-s-
predavanj/2019011811194189/?m=1547806781 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Vsebina:  
1. Osnove ITSS  
2. ITS-arhitektura  
3. Tehnologije za izvajanje ITS-sistemov  
4. Izbrani ITS-sistemi in storitve  
5. Pregled ITS-sistemov in storitev v železniškem, letalskem, 
pomorskem prometu in logistiki  
6. ITS-sistemi in trajnostni prometni sistem. 

•  

Glavni cilji: 
razlaga, razumevanje, povzetek, predstavitev 

Ukrepi: - 
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Izkušnje (+ in –), učinki: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: 

Premoščanje vrzeli med informacijskimi in komunikacijskimi 
tehnologijami in državljani proti nizko ogljičnim mestom / 
Bridging the gap between Information and Communication 
Technologies and citizens towards low carbon cities 

Avtor/naročnik: Dr. Haris Doukas, Alice Corovessi 

Leto izdaje: 2018 

Ključne besede: 
pametna energija mesta, nizko ogljična ekonomija, pametno 
energijsko upravljanje, informacijske tehnologije, komunikacijske 
tehnologije, državljani, nizko ogljična mesta 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

državna, regionalna, lokalna 

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo ipd.): 

članek 

Področje – steber: 

4 tehnologija in oprema: čista vozila, informacijsko-komunikacijske 
tehnologije, inteligentni prometni sistemi, avtomatizirani sistemi, 
optimizacija prometnih in logističnih sistemov, vključevanje novih 
tehnologij 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): https://www.eugcc-cleanergy.net/node/999 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
V procesu izgradnje mest pametne energije za gospodarstvo z 
nizkimi emisijami ogljika bo IKT ključni dejavnik. IKT večinoma 
uporabljajo upravljavci energetskih objektov/naprav, energetske 
službe in strokovnjaki, ki odločitve sprejemajo na podlagi 
pridobljenih informacij. Vendar pa so stanovalci stavbe izključeni iz 
tega postopka. Ključno vprašanje, ki ga obravnava ta članek, se 
nanaša na sodelovanje končnih odjemalcev energije v okviru SEC 
in na vlogo, ki bi jo lahko napredne tehnologije imele pri izboljšanju 
kakovosti življenja državljanov. 

Glavni cilji: 
izboljšanje kakovosti življenja državljanov zaradi uporabe naprednih 
tehnologij 

Ukrepi: - 

Izkušnje (+ in –), učinki: - 
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Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: 

Amsterdam ima svojega lastnega »virtualnega prometnega 
upravnika«, tehnološka tura, ki omogoča skoraj avtomatsko 
upravljanje prometa / Amsterdam has it’s own »virtual traffic 
manager«, a technical tour which enables traffic to be 
managed almost automatically 

Avtor/naročnik: Amsterdam – pametno mesto 

Leto izdaje: 2016 

Ključne besede: skupno upravljanje, avtomatsko upravljanje, prometni sistem, 
upravljanje prometa 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

državna, regionalna, lokalna 

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo ipd.): 

članek 

Področje – steber: 

4 tehnologija in oprema: čista vozila, informacijsko-komunikacijske 
tehnologije, inteligentni prometni sistemi, avtomatizirani sistemi, 
optimizacija prometnih in logističnih sistemov, vključevanje novih 
tehnologij 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): https://amsterdamsmartcity.com/projects/smart-traffic-management 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Regija Amsterdam je ena najbolj prometno obremenjenih regij 
Nizozemske. Aktivni so trije upravljavci cest; občina Amsterdam, 
provinca Severna Holandija in nacionalna vlada. Vsi se trudijo 
optimizirati prometni tok na svojem območju upravljanja, vendar so 
ukrepi, ki jih sprejmejo, včasih v nasprotju drug z drugim. Za 
izboljšanje pretoka prometa je potrebno sodelovanje med vsemi 
strankami. Zdaj uporabljajo sistem Mobimaestro Technolution, ki je 
povezan s prometnim sistemom nacionalne vlade. Oba centra 
lahko vidita, kaj se dogaja, na samo enem zaslonu. Centri lahko 
skupno in samodejno upravljajo promet v regiji. Od pobude za 
regionalno sodelovanje in zaradi izvajanja pametnega upravljanja 
prometa se je število »izgubljenih ur« vozil na območju 
Amsterdama zmanjšalo za 10 odstotkov. 
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• 

Glavni cilji: 
skupno in samodejno upravljanje prometa v regiji – vsi akterji  

Ukrepi: - 

Izkušnje (+ in –), učinki: 

Amsterdamski pametni sistem upravljanja prometa se lahko 
enostavno pripravi za povezavo z avtomobilsko in navigacijsko 
opremo. Tako bo tudi v prihodnosti Amsterdam lahko imel svojega 
modernega digitalnega upravljavca cest, ki prispeva k optimizaciji 
prometnega toka v celotni regiji. 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

- 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: 
Zmanjšanje prometnih zastojev in onesnaževanja v urbanih 
območjih / Reducing Traffic Congestion and Pollution in Urban 
Areas 

Avtor/naročnik: Pametnejši prevoz v Cambridge-u /Smarter Cambridge Transport 

Leto izdaje: 2016 

Ključne besede: Promet, zastoji, zmanjšanje zastojev, urbana območja, 
onesnaževanje  

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

evropska, državna, regionalna, lokalna 

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo ipd.): 

članek 

Področje – steber: 

4 tehnologija in oprema: čista vozila, informacijsko-in 
komunikacijske tehnologije, inteligentni prometni sistemi, 
avtomatizirani sistemi, optimizacija prometnih in logističnih 
sistemov, vključevanje novih tehnologij 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.smartertransport.uk/smarter-cambridge-transport-
urban-congestion-enquiry/ 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Predstavitev idej za zmanjšanje zastojev in onesnaževanja v 
urbanih območjih, razvitih za območje Velikega Cambridgea (mesto 
Cambridge in okrožje Južni Cambridgeshire), vendar veljavnega na 
drugih območjih v Veliki Britaniji in po vsem svetu. Območje je 
značilno za številna mesta v Veliki Britaniji. Ima mestno 
prebivalstvo pod 150.000, obkroženo z razpršenim podeželskim 
prebivalstvom. 
 

 
 
Sodobne, izpopolnjene pobude, ki so boljše od značilnih »velikih 
idej«, vključujejo: 

− optimizirati upravljanje semaforjev 
− uporabiti CCTV za spremljanje razmer na cesti  
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− izvajati veljavne zakone o cestnem prometu 
− izboljšati zaznavanje avtobusov 
− razširiti parkirne cone za prebivalce 
− doplačilo za parkiranje na delovnem mestu 
− izboljšati kolesarsko infrastrukturo 
− izboljšati avtobusne prevoze 
− razviti in izpopolniti P + R 
− uporabiti krmiljenje dotoka 
− racionalizirati distribucijo in dobavo 
− obstoječe železniško omrežje 
− lahka tirnica 
− strateška odpornost cestnega omrežja 
− cene cest 

Glavni cilji: ozaveščanje, predstavitve načinov za izboljšave 

Ukrepi: 

Začasni ukrepi sprostijo zmogljivosti na cesti, ki jih kmalu zapolni 
inducirano povpraševanje: ljudje svoj način življenja prilagodijo 
prevladujočim cestnim razmeram. Takšne ukrepe je zato vredno 
uvesti le, če bodisi kupujejo čas ali pa postavijo temelje za 
radikalnejše posege. Z dobronamernimi ukrepi se začne povratna 
zanka, ki vse več ljudi spodbudi, da naredijo odmik od vožnje. 

Izkušnje (+ in –), učinki: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

- 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: 

Šest bodočih transportnih tehnologij, ki bodo spremenile 
prevoz (in prevozniško industrijo) za vse čase / 6 Future 
Transportation Technologies That Will Change Transportation 
(and the Trucking Industry) Forever  

Avtor/naročnik: Adam Robinson; Cerasis 

Leto izdaje: 2019 

Ključne besede: tehnologija, prevoz 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

evropska, državna, regionalna, lokalna 

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo ipd.): 

članek 

Področje – steber: 
4 tehnologija in oprema: informacijsko-komunikacijske tehnologije, 
inteligentni prometni sistemi, avtomatizirani sistemi, optimizacija 
prometnih in logističnih sistemov, vključevanje novih tehnologij 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): https://cerasis.com/transportation-technologies/ 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
V sodobnem prevozu se dogajajo velike spremembe zaradi 
spreminjajočih se prometnih tehnologij. Čeprav smo se navadili na 
dolge mednarodne lete, brezplačne javne prevoze in dizelske 
tovornjake s hitrostjo le 20 km/h, prihodnost prevoza kaže, da se bo 
vse to spremenilo in še veliko več – in bliža se, kot mnogi 
napovedujejo, šest prometnih tehnologij, ki bodo zagotovo vplivale 
na prometne panoge: 
 
1. samovozeži avtomobili 
2. pametni avtomobili 
3. GPS-naprave  
4. prometne tehnologije bodo vplivale na javni prevoz 
posameznikov 
5. železniška omrežja za visoke hitrosti 
6. žiroskopska vozila (Gyroscopic Vehicles, hovering vehicles) 
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Glavni cilji: 
tehnološke rešitve na področju mobilnosti in prevoza 

Ukrepi: - 

Izkušnje (+ in –), učinki: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): Cerasis (podjetje) 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: 
Prihodnost elektrike – nove tehnologije preoblikujejo rob 
omrežja / The Future of Electricity – New Technologies 
Transforming the Grid Edge 

Avtor/naročnik: Svetovni ekonomski forum 

Leto izdaje: 2017 

Ključne besede: Elektrifikacija, decentralizacija, digitalizacija 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

evropska 

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo ipd.): 

poročilo, študija 

Področje – steber: 

4 tehnologija in oprema: čista vozila, informacijsko-komunikacijske 
tehnologije, inteligentni prometni sistemi, avtomatizirani sistemi, 
optimizacija prometnih in logističnih sistemov, vključevanje novih 
tehnologij 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Electricity_2017.pd
f 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Elektroenergetski sistem je sredi preobrazbe, saj tehnologija in 
inovacije motijo tradicionalne modele v omrežju. Trendi so zlasti 
trije: 
– elektrifikacija velikih gospodarskih sektorjev, kakor sta prevoz in 
ogrevanje, 
– decentralizacija, ki jo povzroči močno zmanjšanje stroškov 
distribuiranih energetskih virov (DER), kakor so razdeljeno 
skladiščenje, distribuirana proizvodnja, zahteva prožnosti in 
energetska učinkovitost, 
– digitalizacija omrežja s pametnim merjenjem, pametnimi senzorji, 
avtomatizacijo in drugimi digitalnimi omrežnimi tehnologijami in 
izven merilnika z nastankom interneta stvari (IoT) in povečanjem 
števila povezanih naprav, ki porabijo veliko energije. 
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Ti trije trendi omogočajo  in krepijo razvoj, ki presega njihove 
posamezne prispevke. Elektrifikacija je ključnega pomena za 
dolgoročne cilje glede zmanjšanja ogljika in bo njen  delež 
obnovljive energije vse pomembnejši. Decentralizacija strankam 
zagotavlja aktivne elemente sistema in zahteva znatno 
usklajevanje. Digitalizacija podpira oba druga trenda, saj omogoča 
večji nadzor, vključno s samodejno, sprotno optimizacijo porabe in 
proizvodnje ter interakcijo s strankami. 

 

Glavni cilji: 
digitalizacija 
elektrifikacija  
decentralizacija 

Ukrepi: - 

Izkušnje (+ in –), učinki: - 

Odgovorni akterji (če - 
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so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: 

Kako preiti s taktične na strateško logistiko in upravljanje 
prometa za ustvarjanje konkurenčne prednosti / How to shift 
from tactical to strategic logistics & transportation 
management to create a competitive advantage 

Avtor/naročnik: Cerasis 

Leto izdaje: 2016 

Ključne besede: taktična logistika, strateška logistika, upravljanje prevoza  

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

evropska 

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo ipd.): 

študija, publikacija 

Področje – steber: 

4 tehnologija in oprema: čista vozila, informacijsko-komunikacijske 
tehnologije, inteligentni prometni sistemi, avtomatizirani sistemi, 
optimizacija prometnih in logističnih sistemov, vključevanje novih 
tehnologij 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://cerasis.com/wp-
content/uploads/2016/01/StrategicLogisticsandTransportationMana
gment.pdf 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Upravljanje prevoza ni več taktični pristop, da preprosto prepeljete 
tovor in ga opravite z najnižjimi možnimi stroški. Danes obstaja več 
dejavnikov, ki nalagajo ladjarjem, da uporabijo še več virov, ki 
odvrnejo od njihovih temeljnih pristojnosti. Pametni vkrcevalci, ki te 
vire najdejo v notranjosti ali počnejo tisto, kar zdaj počne veliko 
pošiljateljev, in oddajajo storitve ponudnikom storitev upravljanja 
prevoza, uporabljajo bolj strateški in učinkovit pristop upravljanja 
prevoza kot orodje konkurenčne prednosti na gospodarskem 
področju. 
Številni strokovnjaki navajajo krizo prevozniške zmogljivosti leta 
2017 in čedalje večje zahteve potrošnikov, vendar je treba 
zmogljivost ohraniti in zagotoviti krajši čas dostave, zato je treba 
tradicionalno strategijo za zmanjševanje stroškov in priložnosti za 
konsolidacijo pošiljk dopolniti z inovativnimi rešitvami.  
Dostaviti najboljše za določeno vsoto. To je še posebej pomembno 
za tretje ponudnike storitev logistike in upravljanja prevoza, katerih 



 

 
 
 

478 
 

pristojbina za storitve temelji na zmanjšanju stroškov in 
racionalizaciji dobaviteljeve dobavne verige. Za tiste, ki želijo 
učinkovitejše upravljanje prevoza. 
 
Vsebina: 
Deset načinov učinkovitega upravljanja prometa prinaša 
konkurenčno prednost 
Osem korakov za nadzor pretoka zalog in učinkovitost skladišča 
Šest strateških in proaktivnih nasvetov za preprečevanje težav s 
pošiljkami 
Pet področij uporabe tehnologije za boljšo preglednost in 
komunikacijo v logistiki 
Šest prednosti uporabe uporabnih podatkov v logistiki za nenehno 
izboljševanje 
Strateško upravljanje logistike: pomen prilagodljivosti 

Glavni cilji: učinkovito upravljati prevoze in z logistiko zagotavljati konkurenčno 
prednost za pošiljatelje 

Ukrepi: - 

Izkušnje (+ in –), učinki: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

- 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Pametna trajnostna mesta 

Avtor/naročnik: ITU-T / Telekomunikacijska standardizacija sektorja ITU  

Leto izdaje: 2014 

Ključne besede: 

Informacijske komunikacijske tehnologije, Prilagodljiva, zanesljiva, 
merljiva, dostopna, varna in odporna gospodarska rast, življenjski 
standard, zaposlovanje, dobrobit prebivalcev, zdravstvena dobrobit, 
varnost, izobraževanje, okolje, infrastruktura transport in mobilnost 
voda, naprave in energija, telekomunikacije, izdelava, naravne in 
druge nesreče, regulacije in upoštevanje regulacij upravljanje, 
politike, procesi, standardizacija 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

svetovna 

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo ipd.): 

tehnično poročilo 

Področje – steber: 

4 tehnologija in oprema: čista vozila, informacijsko-komunikacijske 
tehnologije, inteligentni prometni sistemi, avtomatizirani sistemi, 
optimizacija prometnih in logističnih sistemov, vključevanje novih 
tehnologij 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): https://www.itu.int/en/ITU-T/Pages/default.aspx 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
V mestih danes živi več kakor polovica ljudi na svetu. Do leta 2050 
bo v mestih živelo skoraj sedem od desetih ljudi. Mesta povzročajo 
več kakor 70 odstotkov svetovnih emisij ogljika in od 60 do 80 
odstotkov porabe energije. Hitra urbanizacija je povzročila dodatne 
izzive, kakor so socialna neenakost, prometni zastoji in 
onesnaževanje vode ter z njimi povezana zdravstvena vprašanja. 
Vlade in občine lahko uporabljajo informacijsko-komunikacijske 
tehnologije (IKT) in druge tehnologije za gradnjo pametnejših in bolj 
trajnostnih mest za svoje državljane. Pametno trajnostno mesto je 
inovativno mesto, ki uporablja IKT za izboljšanje kakovosti življenja, 
učinkovitosti mestnih dejavnosti in storitev ter konkurenčnosti, 
hkrati pa zagotavlja, da ustreza potrebam zdajšnjih in prihodnjih 
generacij glede na ekonomske, socialne, okoljske in kulturne vidike. 
Čeprav mesta, v katerih so povezani vsi urbani sistemi in storitve, 
še ne obstajajo, je veliko mest že na poti do pametnih trajnostnih 
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mest. Zanašajo se na IKT, na primer za izboljšanje energetske 
učinkovitosti in ravnanja z odpadki, izboljšanje stanovanj in 
zdravstvenega varstva, optimizacijo pretoka in varnosti prometa, 
odkrivanje kakovosti zraka, opozarjanje policije na zločine na ulicah 
in izboljšanje vodovodnih in sanitarnih sistemov. 
 
Medtem ko omrežja 3G in 4G, ki jih mobilni telefoni danes 
uporabljajo, povzročajo številne težave pri podpori različnih storitev, 
potrebnih za pametne trajnostne aplikacije v mestih, razvoj 5G, ki 
se nanaša na mobilno tehnologijo pete generacije, lahko zanesljivo 
poveže naprave z internetom in druge naprave veliko hitreje 
prenašajo podatke in obdelujejo veliko količino podatkov z 
minimalno zamudo. 

Glavni cilji: 

− ITU si prizadeva za izboljšanje zanesljivosti, varnosti in 
interoperabilnosti infrastrukture IKT, potrebne za pametna 
trajnostna mesta, hkrati pa se zavzema za uporabo IKT za 
zmanjšanje porabe energije in izboljšanje storitev ter 
kakovost življenja prebivalcev mest. 

− Postavljanje standardov 
− Vzpostavitev mednarodnih standardov, ki določajo tehnična 

merila, procese in prakse, ki omogočajo usklajen razvoj 
tehnologij IoT za pametna trajnostna mesta. 

Ukrepi: - 

Izkušnje (+ in –), učinki: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Optimizacija cestnega prometa z uporabo evolucijske igre  

Avtor/naročnik: S. Md. Galib, I. Moser 

Leto izdaje: 2011 

Ključne besede: Evolucijska igra, teorija iger, večagentni sistem, prometne 
dodelitve, optimizacija cestnega prometa   

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

svetovna 

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo ipd.): 

strokovni članek 

Področje – steber: 4 tehnologija in oprema: optimizacija prometnih in logističnih 
sistemov, vključevanje novih tehnologij 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.researchgate.net/publication/220743560_Road_traffic_
optimisation_using_an_evolutionary_game 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Glavna naloga voznika v cestnem omrežju je doseči cilj. Voznikova 
izbira poti od izvora do cilja ni odvisna od izbire drugih voznikov. 
Izbire voznikov povzročajo pretok prometa na cestah. Prometna 
dodelitev (TA) se nanaša na izbiro poti voznikov med pari izvora in 
cilja. TA povzroči porazdelitev avtomobilov po cestah. Porazdelitev 
avtomobilov v sorazmerju z zmogljivostmi cest se lahko šteje za 
ravnotežje, ki je pravično za vse sodelujoče voznike. 
V tem predlaganem/preizkušenem primeru vozniki pričakujejo, da 
bodo na svoj cilj prišli pravočasno. Vozniki predvidevajo, koliko 
časa bodo potrebovali do cilja. V ta namen vozniki sprejemajo 
neodvisne odločitve glede poti, ki jih izberejo. Neodvisno odločanje 
je neusklajeno in verjetno ne bo privedlo do uravnotežene uporabe 
cestnega omrežja. Vendar pa je dobro uravnotežena prometna 
situacija v najboljšem interesu vseh voznikov, saj čas potovanja v 
povprečju skrajša. Ta študija preučuje možnost uporabe evolucijske 
igre, igre manjšin (MG) za doseganje uravnotežene uporabe 
cestnega omrežja z neodvisnimi odločitvami, ki jih sprejmejo vozniki 
z uporabo algoritma MG. Eksperimentalni rezultati kažejo, da lahko 
s preprostim teoretičnim pristopom dosežemo skoraj optimalno 
porazdelitev prometa v omrežju. Za optimalno porazdelitev lahko 
domnevamo, da bo prišlo do pravičnih potovalnih časov, ki so blizu 



 

 
 
 

482 
 

možnega minimuma glede na število avtomobilov v omrežju. 

 

 

 

Glavni cilji: optimalna porazdelitev prometa v omrežju 

Ukrepi: - 

Izkušnje (+ in –), učinki: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

- 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Obljube in omejitve biometana kot goriva na področju 
prevozov  

Avtor/naročnik: Zveza zaskrbljenih znanstvenikov 

Leto izdaje: - 

Ključne besede: Bioplin, biometan, obnovljivi zemeljski plin, stisnjeni zemeljski plin, 
odlagališčni plin 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

svetovna 

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo ipd.): 

članek 

Področje – steber: 

4 tehnologija in oprema: čista vozila, informacijsko-komunikacijske 
tehnologije, inteligentni prometni sistemi, avtomatizirani sistemi, 
optimizacija prometnih in logističnih sistemov, vključevanje novih 
tehnologij 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

www.ucsusa.org/biomethane-transportation 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Medtem ko Kalifornija raziskuje strategije za zmanjšanje emisij 
globalnega segrevanja zaradi prometa, obstaja zanimanje za 
uporabo metana, ki se ustvarja na odlagališčih, čistilnih centrih in 
mlekarnah, za gorivo težkih vozil. Čeprav ima „biometan“ iz 
odpadkov podnebne koristi, je njegova oskrba omejena. Biometan 
se lahko uporablja kot neposredna zamenjava zemeljskega plina v 
vozilih, vendar oblikovalci politike ne smejo mešati obeh goriv, ker 
imajo bistveno različne emisije iz življenjskega cikla. Obsežni 
premik na težka tovorna vozila na zemeljski plin z omejeno količino 
biometana bi lahko povečal odvisnost Kalifornije od zemeljskega 
plina in ogrozil podnebne cilje države. 
 
Metan je močan plin za globalno segrevanje, saj je 34-krat 
močnejši od ogljikovega dioksida pri zadrževanju Zemljine toplote v 
sto letih (Myhre in sod. 2013). Metan povzroča skoraj deset 
odstotkov vseh emisij, ki prispevajo h globalnemu segrevanju v 
Kaliforniji. Približno polovica državnih emisij metana izvira iz 
razpadanja organskih odpadkov na odlagališčih, v čistilnih centrih 
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in na kmetijah za mleko1 (CARB 2016a; CARB 2016b). Metan, 
pridobljen iz teh virov, imenovan tudi biometan, je danes večinoma 
nepokvarjen, vendar bi ga lahko uporabili za zmanjšanje porabe 
fosilnih goriv. Naravni plin in biometan sta sestavljena predvsem iz 
metana in se lahko uporabljata zamenljivo. Razlikujeta se po 
svojem izvoru - zemeljski plin prihaja iz starodavnih rastlinskih in 
živalskih snovi, razkrojen pod zemeljsko površino, biometan pa 
izhaja iz razgradnje današnje rastlinske ali živalske snovi. Biometan 
se lahko proizvaja v nadzorovanih okoljih (na primer anaerobni 
presnovnik v centru za čiščenje odpadne vode) ali v 
nenadzorovanih okoljih (na primer na odlagališču) (Babson 2015). 
 

    

Glavni cilji: - 

Ukrepi: - 

Izkušnje (+ in –), učinki: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

- 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: 
ITdesk.info – načrtovanje računalniškega e-izobraževanja s 
prostim dostopom: priročnik za digitalne pismenosti; osnovni 
pojmi informacijske in komunikacijske tehnologije 

Avtor/naročnik: Gorana Čelebić in Dario Ilija Rendulić 

Leto izdaje: 2012 

Ključne besede: 
programska oprema (software), programi za lažjo dostopnost 
računalnika, omrežje, vrste omrežij, internet, intranet, extranet, 
pretok podatkov,  IKT v vsakdanjem življenju, internet storitve 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

- 

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo ipd.): 

priročnik 

Področje – steber: 4 tehnologija in oprema: informacijsko-komunikacijske tehnologije, 
vključevanje novih tehnologij 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

http://www.itdesk.info/AOO-odobrena-pomocna-nastavna-
sredstva/informatika-
slo/prirocnik_osnovni_pojmi_informacijske_tehnologije.pdf 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Današnjo je družbo zaznamovala hitra rast in razvoj informacijske 
tehnologije (IT), kar je povzročilo veliko odvisnost družbe v širšem 
pomenu, znanja in sposobnosti ljudi na področju IT. Čeprav se ta 
odvisnost stalno povečuje, človekova pravica do izobraževanja in 
informacij ni razširjena na področju IT. Nastale so težave, ki vplivajo 
na družbo kot celoto, ustvarjajo ovire in ljudi oddaljujejo od glavnih 
razlogov ter motivacije za napredek in priložnosti. Danes 
računalniško nepismena oseba pomeni biti brez možnosti 
sodelovanja v sodobni družbi in brez priložnosti in čeprav Evropska 
komisija, UNESCO, OECD in druge ustrezne institucije priznavajo 
nujnost in koristnost vključujoče informacijske pismenosti, še vedno 
obstajajo skupine ljudi s težkim dostopom do osnovnega 
računalniškega izobraževanja (na primer invalidi, ljudje s težavami 
pri učenju, delavci/in migranti, brezposelni, ljudje, ki živijo v 
oddaljenih krajih, ki nimajo dostopa do računalniškega 
izobraževanja). Ta priročnik je skupaj z drugim gradivom, 
objavljenim na spletnih straneh ITdesk.info, prispevek k 
uresničevanju in spodbujanju človekovih pravic do izobraževanja in 
informacij na področju IT.  
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Vsebina: programska oprema (software), programi za lažjo 
dostopnost računalnika, omrežje, vrste omrežij, internet, intranet, 
extranet, pretok podatkov,  IKT v vsakdanjem življenju, internet 
storitve  

Glavni cilji: razlaga 

Ukrepi: - 

Izkušnje (+ in –), učinki: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: 
Inteligentni transportni sistemi in storitve: izziv za slovenska 
mesta 

Avtor/naročnik: Robert RIJAVEC 

Leto izdaje: 2011, Urbanistični inštitut Republike Slovenije 

Ključne besede: prometnice, prostorsko urejanje, prometno načrtovanje, prometna 
politika, ITS 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

državna, evropska 

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo ipd.): 

strokovni članek 

Področje – steber: 

4 tehnologija in oprema: čista vozila, informacijsko-komunikacijske 
tehnologije, inteligentni prometni sistemi, avtomatizirani sistemi, 
optimizacija prometnih in logističnih sistemov, vključevanje novih 
tehnologij 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-LN0172E2 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
V vseh evropskih državah se zaradi sodobnega načina življenja 
močno povečuje potreba po mobilnosti. Zaradi velikih prometnih 
obremenitev, predvsem v urbanem cestnem prometu, na številnih 
odsekih prometne mreže pogosto prihaja do zastojev in dolgih 
čakalnih časov udeležencev v prometu. V preteklosti je bilo mogoče 
zaradi povečanih prometnih tokov zgraditi infrastrukturo z večjo 
zmogljivostjo ali pa razširiti že obstoječe prometne povezave. 
Vendar pa zaradi prostorskih in ekonomskih razlogov ter neugodnih 
vplivov na okolje infrastrukture ni mogoče razširjati v nedogled. V 
številnih državah skušajo prevelike prometne obremenitve rešiti z 
razvojem in uvedbo aktivnih sistemov upravljanja prometa ter 
inteligentnih prometnih sistemov in storitev. V prispevku so 
prikazane osnove ITS za potrebe načrtovanja naselij in pripravo 
prometne politike na lokalni ravni. Prikazana je matrika orodij ITS s 
cilji, ki vplivajo na večjo mobilnost in dostopnost mest, večjo 
zmogljivost obstoječe prometne mreže in izboljšano varnost, 
kakovost in ekonomičnost življenja v naseljih. 
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Glavni cilji: 

− Večja mobilnost in dostopnost mest,  
− večja zmogljivost obstoječe prometne mreže in  
− izboljšana varnost, kakovost in ekonomičnost življenja v 

naseljih. 

Ukrepi: - 

Izkušnje (+ in –), učinki: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Zelene inovacije v logistični industriji: trajnost in konkurenčna 
prednost 

Avtor/naročnik: Noorliza Karia, Muhammad Hasmi Abu Hassan Asaari 

Leto izdaje: 2013 

Ključne besede: zelene inovacije, logistika, tekmovalna prednost, na virih temelječa 
teorija 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

svetovna  

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo ipd.): 

strokovni članek 

Področje – steber: 

4 tehnologija in oprema: čista vozila, Informacijske in 
komunikacijske tehnologije, inteligentni prometni sistemi, 
avtomatizirani sistemi, optimizacija prometnih in logističnih 
sistemov, vključevanje novih tehnologij 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.researchgate.net/publication/272170779_Green_Innov
ations_in_Logistics_Industry_Sustainability_and_Competitive_Adva
ntage 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
V 21. stoletju so zelene inovacije (GI) ključne za vsako podjetje, da 
pridobi varno in boljše poslovanje. GI je imel velik vpliv v logistični 
industriji. Literatura trdi, da lahko geografska uporabnost v logistiki 
izboljša učinkovitost in uspešnost, na primer uporaba zabojnikov in 
škatel za večkratno uporabo namesto papirnate škatle lahko 
zmanjša odpadke in optimizira embalažo izdelkov; gradnja zelenih 
skladišč za zmanjšanje skupnih obratovalnih stroškov, medtem ko 
uporaba hibridnega motorja v tovornjakih lahko zmanjša emisije 
ogljika in porabo plina.  
Kljub dobremu vplivu GI na konkurenčno prednost je le malo 
ponudnikov logističnih storitev naklonjeno GI in dejansko še vedno 
odkrivajo strateško in inovativno tehnologijo, da bi prenesli svoje 
upravljanje logistike. Malo jih razume, kaj in kako zelene novosti v 
logističnih storitvah izboljšajo konkurenčno prednost in trajnost. Ta 
prispevek preučuje GI v logistiki kot vir konkurenčne prednosti in 
trajnosti iz različnih konceptov, ki se uporabljajo v literaturi, in je 
teoretični okvir za prihodnjo raziskavo. 
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Glavni cilji: 
Preučevanje GI v logistiki kot vir konkurenčne prednosti in trajnosti 
iz različnih konceptov, navedenih v literaturi. 

Ukrepi: - 

Izkušnje (+ in –), učinki: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Napajanje čiste transportne tehnologije – Pametne odločitve za 
goriva na segrevajočem se planetu  

Avtor/naročnik: Zveza zaskrbljenih znanstvenikov / Union of concerned Scientits 

Leto izdaje: 2017 

Ključne besede: zmanjšanje emisij, onesnaženje voda zaradi biogoriv, celulozno 
etanolne rastline, električna vozila 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

svetovna 

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo ipd.): 

članek 

Področje – steber: 

4 tehnologija in oprema: čista vozila, informacijsko-komunikacijske 
tehnologije, inteligentni prometni sistemi, avtomatizirani sistemi, 
optimizacija prometnih in logističnih sistemov, vključevanje novih 
tehnologij 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.ucsusa.org/resources/fueling-clean-transportation-
future 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Podnebne prometne politike so v ZDA sorazmerno uspešne. 
 
Po letih stagnacije so bili leta 2011 sprejeti zvezni standardi glede 
porabe goriva, kar je povečalo učinkovitost novih avtomobilov in 
tovornjakov. Čedalje več je tudi naprednih naprav za celulozni 
etanol, ki je nizkoogljična alternativa bencinu. Zdaj je na cestah več 
električnih vozil kakor kdaj koli prej. 
 
Vendar obstaja težava, ki zmanjšuje ta prizadevanja – nafta, ki jo 
uporabljamo, namreč postaja vse bolj umazana. Viri, na splošno 
opisani kot nafta, se spreminjajo, kar ima velike posledice za 
podnebje. Globalno segrevanje zaradi onesnaženja, povezano s 
pridobivanjem in rafiniranjem sodčka nafte, se lahko razlikuje za 
faktor več kakor pet: od manj kakor 50 kilogramov emisij ogljika na 
sod do več kakor 250 kilogramov. Te emisije sicer pomenijo 
majhen delež bencina v celotnem podnebnem vplivu, vendar je 
pomemben: glede na svetovno porabo nafte lahko celo majhno 
povečanje emisij, povezanih z nafto, povzroči dramatične in 
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katastrofalne posledice. 
 
Te dodatne emisije nastajajo, ker podjetja izkoriščajo težko 
dostopne naftne vire, ki potrebujejo dodatno energijo za 
pridobivanje in prečiščevanje. Namesto, da bi zmanjšala njihov 
vpliv na podnebje, naftna industrija krepi proizvodnjo 
nekonvencionalnega olja, uporablja velike količine energije in 
prispeva k podnebni krizi. Pametne izbire politike lahko zagotovijo 
čistejša biogoriva in čistejšo elektriko, hkrati pa naftne družbe 
prevzemajo odgovornost za nepotrebne umazane prakse. 
Vsebinski sklopi: 
Čisti prevoz za stabilno podnebje - emisije goriv za promet se 
spreminjajo, Čista goriva postajajo čistejša; nafta postaja vse bolj 
umazana, vsi proizvajalci goriv morajo očistiti svoje gorivo, vsi 
proizvajalci goriv morajo zmanjšati svoje emisije 
Bencin in nafta - uporaba bencina in nafte danes ter s tem 
povezane emisije, proizvodnja bencina in s tem povezane emisije, 
prihodnost nafte in bencina 
Biogoriva - uporaba etanola v bencinskih mešanicah, proizvodnja 
etanola in s tem povezane emisije, prihodnost biogoriv, sklepi in 
priporočila 
Elektrika - uporaba električne energije kot prevoznega goriva, 
emisije proizvodnje električne energije, prihodnost električne 
energije, za osredotočanje na obnovljivo energijo, sklepi in 
priporočila 

Glavni cilji: - 

Ukrepi: - 

Izkušnje (+ in –), učinki: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: 
Vloga komunikacijskih tehnologij v gradnji bodočih pametnih 
mest  

Avtor/naročnik: Abdelfatteh Haidine, Sanae El Hassani, Abdelhak Aqqal and 
Asmaa El Hannan 

Leto izdaje: 2016 

Ključne besede: 

informacijsko komunikacijske tehnologije, slojni model pametnih 
mest, kvaliteta storitev, komunikacijske potrebe, nizkoenergijsko 
brezžično omrežje, komunikacija preko elektrovodov, komunikacija 
stroja s strojem, internet stvari 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

svetovna 

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo ipd.): 

strokovni članek 

Področje – steber: 

4 tehnologija in oprema: čista vozila, informacijsko-komunikacijske 
tehnologije, inteligentni prometni sistemi, avtomatizirani sistemi, 
optimizacija prometnih in logističnih sistemov, vključevanje novih 
tehnologij 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.intechopen.com/books/smart-cities-technologies/the-
role-of-communication-technologies-in-building-future-smart-cities 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Svetovno prebivalstvo se nenehno povečuje in dosega pomemben 
razvoj družbe, kjer je število prebivalcev mest preseglo število 
prebivalcev na podeželju. Zaradi tega so nacionalne in lokalne 
vlade pod pritiskom, ker je zato treba optimizirati omejene vire, 
kakor so voda, elektrika in prevozi, da bi zadostili potrebam 
državljanov. Zato se za usklajevanje uporabe infrastrukture in 
sredstev mest za gradnjo tako imenovanih pametnih mest 
uporabljajo različna orodja, od senzorjev do procesov, storitev in 
umetne inteligence. V literaturi so podani različne opredelitve in 
teoretični modeli pametnih mest. Vendar pa je pametno mesto 
običajno mogoče modelirati s slojevito arhitekturo, kjer ima 
komunikacijska in mrežna plast osrednjo vlogo. Dejansko aplikacije 
pametnih mest temeljijo na zbiranju terenskih podatkov iz različnih 
infrastruktur in sredstev, na obdelavi teh podatkov, izvedbi 
nekaterih pametnih nadzornih ukrepov in varni izmenjavi informacij. 
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Tako je dvosmerna zanesljiva komunikacijska plast temelj pametnih 
mest. Gre za predstavitev osnovnega koncepta tega področja, ki se 
osredotoča na vlogo komunikacijskih tehnologij v pametnih mestih. 
Razpravljajo o možnih tehnologijah za pametna mesta, zlasti o 
najnovejših brezžičnih tehnologijah, prilagojenih zahtevam 
pametnih mest. 

Glavni cilji: - 

Ukrepi: - 

Izkušnje (+ in –), učinki: 

Izraz pametno mesto je nastal zato, da bi zgradili prihodnja 
trajnostna mesta, ki koristijo njihovim prebivalcem v razmerah 
eksponentne rasti mest, pomanjkanja virov, velike in hitre 
demografske rasti in močnih okoljskih omejitev. Pametna mesta so 
nabor aplikacij, procesov in storitev, ki izkoriščajo napredek 
inženiringa za optimalno uporabo razpoložljive infrastrukture in 
predvidevanje potreb v prihodnosti.  

Aplikacije in procesi pametnih mest uporabljajo množično zbiranje, 
obdelavo in skupno rabo podatkov in informacij. Zato bi morala 
zanesljiva komunikacijska in omrežna infrastruktura zgraditi bistveni 
del pametnih mest, da bi omogočili prenos podatkov. Veliko število 
aplikacij gradi aplikacijski sloj arhitekture pametnega mesta, kjer 
ima vsaka aplikacija svoje potrebe in pričakovanja glede IKT. Zato 
bo gradnja takšne infrastrukture IKT vključevala različne tehnologije 
glede na aplikacije in uvajalno okolje.  

Brezžične tehnologije so najbolj zaželena rešitev zaradi vseh 
gospodarskih in družbenih koristi, ki jih obljubljajo, zlasti prožnost in 
enostavnost uporabe. Vendar pa še vedno obstajajo izzivi, s 
katerimi se mora spoprijeti brezžična komunikacija, kot so poraba 
energije, enostavna namestitev in velika pokritost v zaprtih 
prostorih.  

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: 

Mestna logistika – strateški element trajnostnega urbanega 
razvoja 
Druga mednarodna konferenca "Zelena mesta – zelena 
logistika za bolj zelena mesta", 2.-3. marec 2016, Szczecin, 
Poljska 

Avtor/naročnik: Sabina Kauf 

Leto izdaje: 2016 

Ključne besede: mestna logistika, urbane transportne rešitve, zelena mesta 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

svetovna 

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo ipd.): 

strokovni članek  

Področje – steber: 

4 tehnologija in oprema: čista vozila, informacijsko-komunikacijske 
tehnologije, inteligentni prometni sistemi, avtomatizirani sistemi, 
optimizacija prometnih in logističnih sistemov, vključevanje novih 
tehnologij 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146516306
305 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Glavni namen tega članka je predstavitev osnovnih razvojnih 
trendov na področju logistike mesta ter nekaterih zasnov trajnostne 
logistike in inovativne tehnologije, ki so prvi pogoj za njegovo 
izvajanje. Avtor prikazuje tako pametne tehnologije, kot so na 
primer pametni nadzor prometa, modularni zabojniki za boljšo 
izkoriščenost zmogljivosti vozil in alternativna prevozna sredstva. 
To bo v pomoč pri zmanjšanju obremenitev cestne infrastrukture, s 
čimer se izboljša kakovost okolja in življenja v mestu. Glavni trend 
trajnostne mestne logistike je sodelovanje med dobavitelji, kupci in 
javno upravo. Za uvedbo pametne logistike je treba razviti nove 
poslovne modele, ki koristijo ne le mestu, temveč tudi njegovim 
operativnim subjektom. 

Glavni cilji: - 

Ukrepi: - 

Izkušnje (+ in ), učinki: Argument kaže na pomemben razvoj dogodkov, ki bo vplival na 
določitev ukrepov na področju logistike v mestu. Najbolj aktualna 
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vprašanja logistike vključujejo infrastrukturne in prostorske 
omejitve, povezane s časom in krajem dobave, neučinkovitimi 
postopki, nakladanjem/razkladanjem blaga, povečanimi stroški 
energije, pa tudi visokimi emisijami CO2. Za rešitev so potrebne 
nove, inteligentne (pametne) tehnologije, kot so na primer pametni 
nadzor prometa, modularni zabojniki za boljšo izkoriščenost vozil in 
alternativna prevozna sredstva. Pametna logistika lahko 
pomembno prispeva k izvajanju koncepta trajnostnega razvoja. To 
bo zmanjšalo obremenitev cestne infrastrukture, izboljšalo kakovost 
okolja in življenja v mestu. Glavni trend trajnostne mestne logistike 
je sodelovanje med dobavitelji, kupci in javno upravo. Za uvedbo 
pametne logistike je treba razviti nove poslovne modele, ki koristijo 
ne le mestu, temveč tudi njegovim operativnim subjektom. 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

- 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: 
Živi laboratorij za mestno logistiko: metodološki pristop Druga 
mednarodna konferenca "Zelena mesta – zelena logistika za 
bolj zelena mesta", 2.-3. marec 2016, Szczecin, Poljska 

Avtor/naročnik: Nina Nesterovaa, Hans Quaka   

Leto izdaje: 2016 

Ključne besede: mestna logistika, urbane transportne rešitve, zelena mesta 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

svetovna 

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo ipd.): 

strokovni članek  

Področje – steber: 

4 tehnologija in oprema: čista vozila, informacijsko-komunikacijske 
tehnologije, inteligentni prometni sistemi, avtomatizirani sistemi, 
optimizacija prometnih in logističnih sistemov, vključevanje novih 
tehnologij 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.researchgate.net/publication/310786934_A_City_Logis
tics_Living_Lab_A_Methodological_Approach 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Za mestno logistiko so značilni številni lokalni prikazi in preizkušnje, 
ki pogosto ne trajajo dlje kakor preizkusno obdobje. Število 
demonstracij, ki so se nadaljevale in izvajale v vsakodnevni praksi, 
je omejeno. Tovorna partnerstva so se izkazala za dober prvi korak 
pri vključevanju deležnikov. Ta prispevek predlaga nov način za 
razvoj bolj akcijsko oblikovanih partnerstev, ki izhaja iz pristopa, ki 
se je po vsem svetu izkazal za uspešnega pri spodbujanju uvajanja 
inovacij, vendar še ni bil izrecno uporabljen na področju projekta 
City Logistics: Living Labs.  
Živi laboratoriji zagotavljajo, da so zainteresirane strani veliko prej 
vključene v procese načrtovanja in izvajanja ter da se predlagana 
izvedba mestne logistike pregleduje in nenehno izboljšuje, da bi 
zadostili potrebam zainteresiranih strani in dosegli največji 
dolgotrajni učinek. Ta prispevek povzema korake, ki jih je treba 
sprejeti za postavitev in delo v mestnem laboratoriju za logistiko 
(CLLL). CLLL je mogoče opredeliti kot dinamično testno okolje, v 
katerem je mogoče po cikličnem pristopu uvesti kompleksne 
mestne logistične inovacije, kjer je mogoče preizkusiti več rešitev in 
jih prilagoditi ali izboljšati tako, da ustrezajo. 
V okviru projekta CITYLAB Horizon 2020 so nastale praktične 
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smernice za vzpostavitev in vodenje mestnega laboratorija za živo 
logistiko, ki temelji na več metodologijah za preizkušanje živih in 
terenskih teorij, ki deležnikom omogočajo vzpostavitev in vodenje 
CLLL. Ta prispevek govori o najpomembnejših fazah, vlogah in 
značilnostih CLLL ter o orodjih, ki so na voljo. Nato prispevek 
prikazuje prve učinke v mestih, v katerih so CLLL-ji dejansko 
ustanovljeni ali že delujejo. 

 

Glavni cilji: Videti, kako lahko mesta delujejo kot laboratorij za življenje v 
mestu.  

Ukrepi: - 

Izkušnje (+ in –), učinki: 

Omenjena splošna tveganja v Living Lab in tudi tveganja, značilna 
za urbano okolje, je treba skrbno obravnavati, da bi Living Lab v 
mestni logistiki postal uspešna izkušnja. Predlagana metodologija 
Living Lab obravnava ta tveganja in zagotavlja pogoje, potrebne za 
uspešno izvajanje tega projekta. Nesti (2015) navaja, da četudi se 
število živih laboratorijev zmanjšuje, je večina še vedno javno 
financirana. Avtor razlaga, da »jih javne uprave ali raziskovalne 
ustanove pogosto ustanovijo zaradi eksperimentalne narave svojih 
dejavnosti. Zlasti v Evropski uniji, kjer so inovacije pogosto drage in 
tvegane, podjetja – zlasti majhna in srednja – spodbujajo k 
sodelovanju v inovacijskem postopku, ki stroške za raziskave in 
razvoj prenaša na javne ustanove in jim omogoča, da preskusijo 
izdelke ali storitve, preden bodo dani na trg. Prav to se dogaja v 
primeru mestnih živih laboratorijev, kjer občine preizkušajo okolje 
za podjetja v zameno za prihodnje naložbe v projekt pametnega 
mesta.«  

V tem okviru je najboljša kombinacija glavnih udeležencev mestne 
logistike Living Labs kombinacija treh glavnih akterjev: lokalnih 
oblasti, raziskovalnih partnerjev in industrijskih deležnikov.  

Ta kombinacija različnih udeležencev pomeni dober temelj za 
Living Labs. Nadalje bi bilo treba v procesu Living Lab to začetno 
skupino udeležencev razširiti z vključevanjem zunanjih uporabnikov 
v različne korake procesa Living Lab.  
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Smernice Living Lab posebej poudarjajo potrebo po nenehnem 
spremljanju pravnih vprašanj in pomembnost zagotavljanja stalne 
zavezanosti uporabnika/kupca/deležnikov. Upoštevanje 
ponavljajočih se ciklov, predlaganih v metodologiji, bo omogočilo 
odpravljanje morebitnih nastajajočih težav v zgodnji fazi in ustrezno 
ukrepanje, torej reševanje pravnih in drugih vprašanj vpletenih 
strani. Prikazane metode kažejo, da to velja tako za okolje Living 
Lab kakor tudi za primere Living Lab.  

Z razpoložljivo tehnologijo se je mogoče ukvarjati v laboratoriju za 
življenje v mestni logistiki, tako da se vanjo vključijo pravi partnerji, 
ki imajo znanje o razpoložljivi tehnologiji, pa tudi tako, da ustvarijo 
okolje, v katerem lahko zainteresirane strani razpravljajo o svojih 
izkušnjah z novo tehnologijo. 

In končno, obsežni postopek ocenjevanja, ki je vključen v 
metodologijo, bi moral olajšati prepoznavanje učinkov konkretnih 
ukrepov, ki se izvajajo v okviru projekta Living Lab, in ga objaviti po 
predvidenih kanalih razširjanja. Vzpostavitev in vodenje mestnega 
laboratorija za življenjsko logistiko je lahko izziv, vendar bi lahko 
učinki uravnovesili prizadevanja.  

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): projekt Evropske komisije Horizon 2020 CITYLAB 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: 

Javno zasebna partnerstva o logistiki v norveških mestih  
Druga mednarodna konferenca "Zelena mesta – zelena 
logistika za bolj zelena mesta", 2.-3. marec 2016, Szczecin, 
Poljska 

Avtor/naročnik: Olav Eidhammer, Jardar Andersen and Bjørn Gjerde Johansen 

Leto izdaje: 2016 

Ključne besede: mestna logistika, sodelovanje, načrtovanje urbanega tovornega 
prometa, transportna industrija  

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

svetovna  

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo ipd.): 

strokovni članek 

Področje – steber: 

4 tehnologija in oprema: čista vozila, informacijsko-komunikacijske 
tehnologije, inteligentni prometni sistemi, avtomatizirani sistemi, 
optimizacija prometnih in logističnih sistemov, vključevanje novih 
tehnologij 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.researchgate.net/publication/310788858_Private_Publi
c_Collaboration_on_Logistics_in_Norwegian_Cities 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Opisane so ugotovitve raziskave med mestnimi prevozniki tovornih 
vozil v štirih največjih mestih na Norveškem (Oslo, Bergen, 
Stavanger in Trondheim). Raziskava se osredotoča na logistično 
poslovanje in prometne odločitve, ki vplivajo na mestno logistiko. V 
obravnavanih mestih so ugotovili, da je premalo poudarka na 
mestni logistiki in načrtovanju mestnega tovornega prometa. 
Raziskava kaže, da je manjkajoča usmerjenost v logistične 
dejavnosti posledica pomanjkanja koordinacije med akterji, ki 
sodelujejo v mestni logistiki, in pogosto nezadostnega dialoga med 
mestnimi oblastmi in zasebnimi akterji, ki delujejo v mestih.  
 
Predstavniki industrijskih panog ne razumejo vedno procesov 
načrtovanja občin in na kateri ravni birokracije se načrti izvajajo. Za 
reševanje izzivov je predlog, ki se nanaša na mestno logistiko in 
sodelovanje med zasebnimi in javnimi akterji, razviti strukturirane 
urbanistične načrte mest. Del takšnih načrtov bi moralo biti 
vključevanje vseh zainteresiranih strani v izkoriščanje in razvojne 
procese. Zainteresirane strani morajo biti vključene tudi v procese 
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razvoja politike in strateškega načrtovanja.  
 
Raziskava kaže, da sta preobremenjenost in dostop do centralno 
nameščenih nakladal in cone raztovarjanja največja težava 
tovornega prometa na norveških mestnih območjih. Od industrije 
zahtevajo, da se območja za natovarjanje in razkladanje vključijo v 
načrte rabe zemljišč. Poudarjeno je bilo tudi, da morajo lokalne 
oblasti načrte za dobavo blaga vključiti v skladu s storitvami iz 
taksija in javnega prevoza v načrte trajnostne mobilnosti v mestih 
(SUMP). 

Glavni cilji: 
Cilj študije je bil zbrati znanje in povzeti izkušnje mest o sporih in 
nesoglasjih, povezanih z mestnim tovornim prometom, ter o 
reševanju sporov in nesoglasij. 

Ukrepi: - 

Izkušnje (+ in –), učinki: 

V študijskih mestih je premalo poudarka na mestni logistiki in 
načrtovanju mestnega tovornega prometa. Raziskava kaže, da je to 
posledica pomanjkanja koordinacije med akterji, ki sodelujejo v 
mestni logistiki, in pogosto nezadostnega dialoga med mestnimi 
oblastmi in zasebnimi akterji, ki delujejo v mestih. Predstavniki 
industrijskih panog ne razumejo vedno procesov načrtovanja občin 
in na kateri ravni birokracije se načrti izvajajo. 

Drugi izziv je, da je v več načrtov, pojasnjevanje in odločanje 
vključenih več občinskih organov. Če je več organov, ki se 
ukvarjajo z njimi, to otežuje sodelovanje med občino in zasebnimi 
akterji. Izzive, povezane z mestno logistiko in sodelovanjem med 
zasebnimi in javnimi akterji, bi bilo mogoče rešiti z razvojem 
strukturiranih urbanističnih načrtov. Del takšnih načrtov bi moralo 
biti vključevanje vseh zainteresiranih strani v procese izkoriščanja 
in načrtovanja ter akterjev, ki sodelujejo pri razvoju politike in 
postopkih strateškega načrtovanja. Na podlagi raziskave, ki je 
potekala za  štiri največja norveška mesta (Oslo, Trondheim, 
Bergen in Stavanger), študija povzema razmere na Norveškem 
glede sodelovanja v mestnem tovornem prometu med javnimi in 
zasebnimi akterji.  

Cilj študije je bil zbrati znanje in povzeti izkušnje mest o sporih in 
nesoglasjih, povezanih z mestnim tovornim prometom, ter o 
reševanju sporov in nesoglasij. Intervjuji potekajo po telefonu na 
podlagi polstrukturiranih vprašalnikov. Anketiranci so predstavniki 
štirih največjih norveških občin: Oslo, Trondheim, Bergen in 
Stavanger ter predstavniki prevoznikov in logističnih storitev ter 
organizacij na državni in lokalni ravni. Opravljeni so tudi razgovori s 
podjetji, ki imajo v omenjenih mestih pomembne prometne 
dejavnosti.  

Odgovori navajajo, da so zastoji in dostop do centralno naloženih 
območij za natovarjanje in razkladanje največji izziv za tovorni 
promet v norveških mestih in mestnih območjih. Obstaja zahteva, 
da se območja za natovarjanje in raztovarjanje vključijo v načrte 
rabe zemljišč. Drugi izziv so neučinkovite dobave v obdobjih z 



 

 
 
 

502 
 

začasnimi spremembami infrastrukture. Rezultati raziskave 
poudarjajo tudi, da morajo lokalne oblasti vključiti načrte za dostavo 
blaga v skladu s storitvami taksija in javnega prevoza. V zadnjih 
letih je bil v Oslu organiziran forum za poslovne dejavnosti, ki je bil 
obtožen spodbujanja posebnih interesov. Ta forum je bil ukinjen. 
Kljub temu so razgovori pokazali, da je za uspešno sodelovanje 
potreben nov forum, ki bi vključeval akterje, kakor so prevozniki, 
ponudniki logističnih storitev, policija in različne agencije, ki 
zastopajo javne organe in zasebna podjetja ter organizacije. V 
podporo temu sklepu je bil 9. septembra 2015 ustanovljen forum za 
mestni tovorni promet Oslo. Zadovoljstvo ob ustanovitvi je izrazil 
generalni direktor agencije za mestno okolje. 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Kako tehnologija spreminja prihodnost logistike  

Avtor/naročnik: Shapiro 

Leto izdaje: - 

Ključne besede: tehnologija, prihodnost, logistika 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

svetovna 

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo ipd.): 

članek 

Področje – steber: 

4 tehnologija in oprema: čista vozila, informacijsko-komunikacijske 
tehnologije, inteligentni prometni sistemi, avtomatizirani sistemi, 
optimizacija prometnih in logističnih sistemov, vključevanje novih 
tehnologij 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.shapiro.com/blog/how-technology-is-changing-the-
future-of-logistics/ 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Razvoj tehnologije razširja meje in spreminja način poslovanja 
sveta. Danes smo navajeni, da je vse, kar je na spletu, takoj na 
dosegu roke. Prek Amazona, ki je začetnik storitve hitre dostave, 
lahko paket prejmete manj kakor uro po naročilu, odvisno od tega, 
kje živite. Izboljšana tehnologija je tudi povečala produktivnost v 
dobavni verigi, kar zmanjšuje stroške in napake. Ta napredek 
koristi vsem področjem logistične industrije: prevoz s tovornimi 
vozili, mednarodni prevoz (morje in zrak), upravljanje dobavne 
verige in sledenje pošiljk. 
Nekaj pomembnih tehnoloških dosežkov, ki spreminjajo prihodnost 
logistične industrije: 

- sistemi za sledenje pošiljk, 
- internet stvari (IoT), 
- radiofrekvenčna identifikacija (RFID), 
- avtonomni tovornjaki in droni, 
- izboljšana natančnost GPS-ov, 
- družbena omrežja. 
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Glavni cilji: - 

Ukrepi: - 

Izkušnje (+ in –), učinki: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: 8 novih tehnoloških trendov, ki oblikujejo prevozno in 
logistično industrijo v 2019 

Avtor/naročnik: Silicon Canals 

Leto izdaje: 2019 

Ključne besede: tehnološki trendi, prevoz, logistična industrija 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

svetovna 

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo ipd.): 

članek 

Področje – steber: 

4 tehnologija in oprema: čista vozila, informacijsko-komunikacijske 
tehnologije, inteligentni prometni sistemi, avtomatizirani sistemi, 
optimizacija prometnih in logističnih sistemov, vključevanje novih 
tehnologij 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://siliconcanals.com/news/startups/8-new-tech-trends-shaping-
the-transport-and-logistics-industry-in-2019/ 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Čeprav je 20 let od demokratizacije interneta, številni sektorji še 
vedno izvajajo vsakodnevne operacije z uporabo nizkotehnoloških 
rešitev, kar je še posebej očitno v logistični industriji. Na trgu za 
dostavo lokalnega in regionalnega blaga komunikacija večinoma 
poteka po e-pošti in telefonu, ponekod pa celo po faksu. Ob 
razmisleku o obsežni mreži akterjev, ki sodelujejo v značilnem 
ekosistemu dobavne verige v kombinaciji s hitro naraščajočimi 
standardi za operativno izvedbo, je mogoče spoznati, da hitra in 
učinkovita komunikacija postane odločilno gibalo za uspešnost 
logistike. 
Opis pomembnih trendov na tem področju: 

- učinkovito ujemanje in usmerjanje, 
- digitalizacija, 
- tehnologija veriženja blokov, 
- analiza podatkov, 
- avtomatizacija in internet stvari, 
- elastičnost, 
- robotizacija skladiščenja, 
- pametna cestna tehnologija. 

Glavni cilji: - 
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Ukrepi:  

Izkušnje (+ in –), učinki:  

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: 26 logističnih profesionalcev je razkrilo največje trende v 
logistični tehnologiji  

Avtor/naročnik: John Gomez, 6 river systems 

Leto izdaje: 2019 

Ključne besede: tehnološki trendi, prevoz, logistična industrija 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

svetovna 

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo ipd.): 

članek 

Področje – steber: 

4 tehnologija in oprema: čista vozila, informacijsko-komunikacijske 
tehnologije, inteligentni prometni sistemi, avtomatizirani sistemi, 
optimizacija prometnih in logističnih sistemov, vključevanje novih 
tehnologij 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): https://6river.com/biggest-trends-in-logistics-technology/ 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Povzetek najnovejših inovacij na področju tehnologij in tehnoloških 
rešitev: 

- učinkovito ujemanje in usmerjanje, 
- digitalizacija, 
- tehnologija veriženja blokov, 
- analiza podatkov, 
- avtomatizacija in internet stvari, 
- elastičnost, 
- robotizacija skladiščenja, 
- pametna cestna tehnologija, 
- množično zunanje izvajanje (crowdsourcing), 
- APIs, 
- mobilne naprave. 

Glavni cilji: - 

Ukrepi:  

Izkušnje (+ in –), učinki:  

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 

- 
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in izvajanje): 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): - 
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Podatki o dokumentu 

Naslov: Prihodnost logistike: pet tehnologij ki bodo oblikovale 
dobavno verigo 

Avtor/naročnik: Sarwant Singh, Forbes 

Leto izdaje:  

Ključne besede: tehnološki trendi, prevoz, logistična industrija 

Raven (evropska, 
državna, regionalna, 
lokalna): 

svetovna 

Vrsta dokumenta (načrt, 
študija, zakon, direktiva, 
poročilo ipd.): 

članek 

Področje – steber: 

4 tehnologija in oprema: čista vozila, informacijsko-komunikacijske 
tehnologije, inteligentni prometni sistemi, avtomatizirani sistemi, 
optimizacija prometnih in logističnih sistemov, vključevanje novih 
tehnologij 

Trajanje: - 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://www.forbes.com/sites/sarwantsingh/2016/09/22/future-of-
logistics-5-technologies-that-will-self-orchestrate-the-supply-
chain/#5810263e5a63 

Vsebina dokumenta  

Povzetek: 
Opisi različnih možnih tehnoloških scenarijev in razlaga. 
Tehnološki scenarij 1: avtonomna vozila prinašajo večjo 
učinkovitost  
Tehnološki scenarij 2: podatki nadomeščajo gorivo kot največji 
vplivnež 
Tehnološki scenarij 3: nova vrsta tehnoloških igralcev je manj 
osredotočena na sredstva 
Tehnološki scenarij 4: e-posredniške platforme (Uber of Trucks)  
Tehnološki scenarij 5: pametno poslovanje z veriženjem blokov 
Prihodnost: samovodena dobavna veriga 
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Glavni cilji: - 

Ukrepi: - 

Izkušnje (+ in –), učinki: - 

Odgovorni akterji (če 
so) (oblikovanje politike 
in izvajanje): 

- 

Finančni viri (če so) 
(izvajanje): 

- 

 

 


