
 
 

 
 

    

 

 

Poročilo o doseženem mejniku – 
Identifikacija pilotnih projektov 
LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007)  



 

 
 
 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poročilo o doseženem mejniku – Identifikacija pilotnih projektov 

C3 Trajnostna mobilnost, C3.3 Zelena logistika  

 

 

Avtorji: Andreja Kuzmanić, Mateja Kukovec, Gašper Žemva (partner ZUM urbanizem, 
planiranje, projektiranje d.o.o.) 

 

Maribor, marec 2021, dopolnjeno v aprilu 2021 

 

 

 

LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s 
sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi 
partnerjev projekta. 

 

Za več informacij obiščite www.care4climate.si. 

 

 

Vsak partner v projektu LIFE IP CARE4CLIMATE je odgovoren za strokovnost vsebin in 
sporočila v dokumentih in stališčih, ki jih pripravi oziroma izrazi v okviru navedenega 
projekta. 

 

ISSN 2712-567X 

  



 

 
 
 

3 
 

Kazalo vsebine 

Kazalo preglednic in slik ......................................................................................... 4 

1 Uvod .................................................................................................................... 5 

2 Dejavnosti identifikacije pilotnih projektov ..................................................... 5 

2.1 Metode dela ........................................................................................................... 5 

2.2 Izvedene dejavnosti .............................................................................................. 5 

3 Opredelitev pilotnih projektov .......................................................................... 7 

3.1 Pilotni projekt 1 ..................................................................................................... 7 

3.2 Pilotni projekt 2 ..................................................................................................... 8 

 

 

  



 

 
 
 

4 
 

Kazalo preglednic in slik 

Slika 3.1: Dostava v mestu Piran .......................................................................................... 7 

Slika 3.2: Središče Nove Gorice ............................................................................................ 9 

Slika 3.3: Naslovna stran EPK 2025 – nova spletna točka kulturnega dogajanja obeh Goric 9 

  



 

 
 
 

5 
 

1 Uvod 

V okviru podakcije C3.3 Zelena logistika v okviru akcije C3 Trajnostna mobilnost bo družba 
ZUM d.o.o., Maribor izvajala dva pilotna projekta na temo zelene logistike oziroma 
upravljanja mestne logistike. Poročilo vsebuje opis dejavnosti, opravljenih v okviru postopka 
identifikacije pilotnih projektov, ki je bil kot mejnik določen v okviru akcije C3.3. projekta 
LIFE17 IPC/SI/000007 – LIFE IP CARE4CLIMATE. Cilj izvedenih dejavnosti je bil 
identificirati in izbrati dva pilotna projekta v okviru akcije C3.3. Zelena logistika, ki se bosta 
izvajala v nadaljevanju projekta. 

2 Dejavnosti identifikacije pilotnih projektov 

2.1 Metode dela 

Identifikacija pilotnega projekta je temeljila na izsledkih analitičnega dela v okviru prve faze 
projekta LIFE17 IPC/SI/000007 – LIFE IP CARE4CLIMATE in je obsegala naslednje metode 
dela: intervjuje, sestanke, telefonske pogovore, pisno povpraševanje oziroma vabila za 
sodelovanje, izmenjavo informacij s partnerji pri projektu, mreženje. 

2.2 Izvedene dejavnosti 

Dejavnosti za identifikacijo pilotnega projekta so se začele konec leta 2019 po opravljeni 
analizi različne dokumentacije (pregled in analiza zadevne slovenske in evropske 
zakonodaje, evropskih projektov, znanstvenih in strokovnih prispevkov ter primerov dobre 
prakse). 

Zaradi šibke pripravljenosti državnih organov na medsebojno sodelovanje se je dokaj hitro 
izkazalo, da bo pilotni projekt najprimerneje izvajati na lokalni ali regijski ravni, in to na 
območjih, kjer sta tovorni promet in logistika pomemben izziv. Takšna so gosto poseljena 
območja in posebna občutljiva območja kot na primer območja mest, stara mestna jedra, 
turistična območja, nacionalni parki. Nekatere občine so že med pripravo celostnih 
prometnih strategij mestno logistiko poudarile v okviru stebra motornega prometa ali pa se z 
logistiko ukvarjajo v okviru sodelovanja pri različnih evropskih projektih. Vse občine tudi že 
zdaj s svojimi odloki uravnavajo dostope do posameznih območij in določajo druge omejitve 
za tovorna vozila in dostavo. 

Za identifikacijo pilotnih projektov so bile izvedene naslednje dejavnosti: 

• pogovori z izdelovalcem pilotne regijske celostne prometne strategije za Koroško, ki 
se izvaja v okviru projekta LIFE17 IPC/SI/000007 – LIFE IP CARE4CLIMATE, z 
namenom vključiti vsebine zelene logistike v regijsko celostno prometno strategijo 
(več pogovorov); 
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• sestanek z direktorjem Turizma Bohinj in predstavnikom Posoškega razvojnega 
centra z namenom spoznati razmere na področju trajnostne mobilnosti s poudarkom 
na zeleni logistiki Triglavskega narodnega parka oziroma območja Julijskih Alp, za 
katero se pripravlja celostna prometna strategija (sestanek 18. avgusta 2020); 

• sestanek s predstavnico BSC – Regionalne razvojne agencija Gorenjske za dogovor 
o sodelovanju pri izvajanju enotnega pilotnega projekta v okviru projekta e-SMART, 
pri katerem je partner BSC – Regionalna razvojna agencija Gorenjske, in v okviru 
projekta LIFE17 IPC/SI/000007 – LIFE IP CARE4CLIMATE (sestanek 12. oktobra 
2020); 

• poslano vabilo vsem štirim obalnim občinam (Ankaran, Koper, Izola, Piran) za 
srečanje na temo določitve izzivov na področju logistike, s katerimi se občine 
ukvarjajo (problematika, ukrepi, upravljanje, izvajanje …), in o dogovorih o možnostih 
nadaljnjega sodelovanja (izvedba pilotnega projekta in podobno; vabilo poslano po 
elektronski pošti 2. julija 2020); 

• sestanek s predstavniki Občine Piran, ki se je edina odzvala na prej navedeno 
vabilo; nameni sestanka so bili predstavitev projekta LIFE17 IPC/SI/000007 – LIFE 
IP CARE4CLIMATE, seznanitev s problematiko izvajanja logistike v Občini Piran in 
dogovori o nadaljnjem sodelovanju pri izvajanju pilotnega projekta (sestanek 27. 
oktobra 2020); 

• sestanek s predsednikom in direktorjem podjetja Toyota Adria d.o.o. z namenom 
pridobiti informacije o produktih, ki so na voljo za izvajanje zelene logistike, in določiti 
možnosti sodelovanja pri izvajanju pilotnih projektov (sestanek 17. septembra 2020); 

• vprašalnik, poslan podjetju Unitur d.o.o., ki je upravljavec smučišča Rogla, o 
izvajanju dostave in možnosti uvajanja ukrepov zelene logistike (poslano 10. marca 
2021); 

• vabilo, poslano vsem mestnim občinam (razen občinama Ljubljana in Ptuj, v katerih 
se pilotno pripravlja strategija upravljanja mestne logistike), da sporočijo svoje 
namere in zamisli v zvezi z upravljanjem mestne logistike na podlagi zaznanih 
izzivov s ciljem, da se na podlagi zbranih predlogov odločijo za izvedbo pilotnega 
projekta v eni izmed mestnih občin v Sloveniji (vabilo poslano 15. februarja 2021); 

• sestanki z zainteresiranimi mestnimi občinami za izvajanje pilotnega projekta, ki so 
se odzvale na poslano vabilo (sestanek z Mestno občino Nova Gorica in Mestno 
občino Novo mesto); 

• drugo zbiranje informacij o možni izvedbi pilotnih projektov (telefonski pogovori in 
podobno). 

Z navedenimi dejavnostmi smo zbrali veliko informacij, vendar manj zanimanja za izvajanje 
pilotnih projektov. Pri odločanju o pilotnih projektih je bilo poleg pričakovanih učinkov 
pomembno pridobiti zainteresiranega  in zanesljivega partnerja za večletno izvajanje 
projekta. 

Ne glede na nekatere neuspešne dejavnosti, ki niso privedle do opredelitve pilotnega 
projekta, je bila dobrodošla izmenjava znanj in informacij, ki se bodo v prihodnjih letih lahko 
uporabile v logistiki, da bo ta postala bolj zelena.  
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3 Opredelitev pilotnih projektov 

3.1 Pilotni projekt 1 

Kot pilotni projekt 1 so bili opredeljeni priprava Akcijskega načrta za upravljanje mestne 

logistike v mestu Piran ter spremljanje in vrednotenje ukrepov.  

Občina Piran se zanima za načrtno ureditev področja mestne logistike s pripravo načrta ter 
nato izvedbo enega ali več ukrepov po pripravi načrta. Po dogovorih na sestanku 27. 
oktobra 2020 so ZUM d.o.o. oziroma izdelovalci opravili terenski ogled in nato pripravili 
osnutek projektne naloge. Projektno nalogo sta nato v februarju leta 2021 potrdila oba 
partnerja izvajanja pilotnega projekta, ZUM d.o.o. in Občina Piran. 5. marca 2021 je bil 
podpisan Dogovor o sodelovanju pri pripravi Akcijskega načrta za upravljanje mestne 
logistike v mestu Piran ter spremljanje in vrednotenje ukrepov kot pilotnega projekta v okviru 
projekta LIFE IP CARE4CLIMATE akcija C3.3. 

 

Slika 3.1: Dostava v mestu Piran
1
 

 

                                                
1 Vir: arhiv avtorjev, januar 2021 
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3.2 Pilotni projekt 2 

Pilotni projekt 2 je bil opredeljen na podlagi odziva Mestne občine Novo mesto in Mestne 
občine Nova Gorica na vabilo, ki je bilo vsem mestnim občinam poslano v februarju leta 
2021. Obe mestni občini sta izrazili zanimanje za sodelovanje pri izvedbi pilotnega projekta. 

Mestna občina Novo mesto je poudarila potrebo po izvedbi pilotnega projekta Vzpostavitev 
konsolidacijskega centra za dostavo v ožje mestno središče. V konsolidacijskem centru bi se 
združilo blago za dostavo v ožje mestno središče Novega mesta. Distribucija bi se nato 
izvajala z vozili, ki izpolnjujejo trenutno najvišje zahteve po zmanjšanju ogljičnega odtisa, 
obenem pa so dimenzijsko prilagojena vrsti tovora (lahko tudi dostavna kolesa). Dokument 
Vzpostavitev konsolidacijskega centra za dostavo v območje ožjega mestnega središča bi 
moral obsegati: podrobno analizo, opredelitev poslovnih subjektov, ki bi v konsolidacijskem 
centru oddajali blago, umestitev centra, način distribucije v ožje mestno središče, delovanje 
tudi za dobave iz središča mesta, časovni in finančni okvir, potrebno osebje in podobno. Cilj 
takšnega projekta bi bil zmanjšati onesnaženosti zraka, obremenitve s hrupom in obseg 
prometa v ožjem mestnem središču Novega mesta. 

Mestna občina Nova Gorica je prav tako zainteresirana za sodelovanje v pilotnem projektu. 
Predstavili so projekte, pobude in dejavnosti, predvsem v okviru evropskih projektov, v 
katere je vključena Mestna občina Nova Gorica in ki se izvajajo oziroma jih bodo začeli 
izvajati letos in v prihodnjih letih: 

• sodelujejo pri programu LEAD, ki ga vodi Evropsko združenje za teritorialno 
sodelovanje. Mestna občina Nova Gorica je kot partnerica vključena z namenom 
pridobivanja znanja od drugih partnerjev;  

• v okviru razpisa ministrstva za javno upravo »Pametna mesta« so prijavili projekt 
Cankarjeva ulica kot »živi laboratorij« (LivingLab), v katerem bo ulica postala testno 
območje, kjer bodo lahko raziskovali in preverili različne pristope pri upravljanju 
mobilnosti, tudi pri upravljanju mestne logistike; 

• izvedba dogodka Evropska prestolnica kulture, kar bo Nova Gorica postala leta 
2025. 

Mestna občina Nova Gorica se zanima za pripravo in izvajanje pilotnega projekta v okviru IP 
LIFE CARE4CLIMATE. Izvajal bi se lahko pilotni projekt z več sklopi z naslovom Projekti za 
upravljanje (zelene) mestne logistike, ki bi obsegal naslednje vsebinske dele: 

• izdelava načrta za tovorni promet s ciljem opredelitve vodenja tovornega prometa v 
mestu Nova Gorica, 

• izdelava načrta za upravljanje mestne logistike na območju Cankarjeve ulice – 
vključitev v projekt »živi laboratorij« (LivingLab) s ciljem preverjanja posameznih 
ukrepov zelene mestne logistike na digitalizirani ulici, 

• načrt upravljanja mestne logistike v času EPK s ciljem priprave načrta in spremljanja 
njegovega izvajanja v tem obdobju. 

Ker je v pilotnem projektu 1, ki se bo izvajal v Občini Piran, v okviru akcijskega načrta 
predvidena tudi možnost vzpostavitve manjšega konsolidacijskega centra in ker je načrtovan 
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pilotni projekt za obdobje šestih let, se za izvajanje pilotnega projekta 2 opredeli za partnerja 
Mestna občina Nova Gorica, kjer se ponujajo možnosti za pripravo, izvedbo in demonstracijo 
več delov sistema za upravljanje logistike. V okviru izvedbe pilotnega projekta Projekti za 

upravljanje (zelene) mestne logistike v Novi Gorici se tako načrtuje priprava več med 
seboj povezanih dejavnosti: izdelava načrta za tovorni promet (angl. freight rout plan, lorry 
rout map), sodelovanje v »živem laboratoriju« Cankarjeva z vsebinami mestne logistike in 
priprava Logističnega načrta v času dogodka Evropska prestolnica kulture v letu 2025. 

 

Slika 3.2: Središče Nove Gorice
2
 

 

Slika 3.3: Naslovna stran EPK 2025 – nova spletna točka kulturnega dogajanja obeh Goric
3
 

                                                
2 Vir: arhiv avtorjev, avgust 2016 
3 Vir: https://www.nova-gorica.si/EPK/ 


