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Analiza sistema zelene logistike v Republiki 
Sloveniji – lokalna raven – Povzetek 

Ta elaborat vsebuje pregled in analizo ukrepov mestne logistike v slovenskih mestih, 
vključno s primeri dobrih praks izvajanja ukrepov zelene mestne logistike v mestih drugih 
držav.  

Namen elaborata je s pregledom načrtov in/ali izvajanja ukrepov upravljanja mestne logistike 
v slovenskih mestih, ki vplivajo na ozelenitev mestne logistike, dobiti vpogled v stanje 
izvajanja mestne logistike v Sloveniji. Prav tako je namen elaborata predstaviti dobre prakse 
izvajanja ukrepov zelene mestne logistike v mestih drugih držav. Cilj študije je pripraviti 
pregled vsebin, ki so relevantne za zeleno mestno logistiko. Te bodo podlaga za izvajanje 
pilotnih projektov in opredelitev predlogov in usmeritev za posege v državne in lokalne 
predpise za ozelenitev logistike v Republiki Sloveniji in slovenskih mestih ter na posebnih 
slovenskih območjih, kar je načrtovano v nadaljnji fazi izvajanja tega projekta. 

Slovenske občine so se v zadnjih letih ukvarjale predvsem z upravljanjem mobilnosti oseb. 
Enako velja za regije in druga posebna in občutljiva območja (narodni parki, smučišča, 
turistična območja). Pri prepoznavanju izzivov mobilnosti so bolj pereči in opaznejši problemi 
sistema mobilnosti oseb kot pa prevoza tovora zaradi dostave, gradnje ipd. Nekatere 
slovenske mestne občine so področje mestne logistike vključile v celostne prometne 
strategije, vendar od ukrepov izvajajo predvsem regulativne ukrepe omejevanja dostopa do 
posameznih območij in opredeljujejo druge splošnejše omejitve za tovorna vozila in dostavo.  

V evropskih in tudi drugih tujih mestih že zadnjih trideset let logistične dejavnosti in procesi 
mestne logistike postajajo vse bolj obremenjujoči za mestna okolja. V zadnjih letih pa ukrepi 
upravljanja mestne logistike dobivajo tudi vse močnejši pospešek zaradi prizadevanj mestnih 
in državnih oblasti za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, prizadevanj mestnih oblasti 
za dvig kakovosti bivanja v mestih, zmanjšanje prometnih zastojev ter ustvarjanje 
konkurenčnega, prijetnega in turistično privlačnega okolja starih mestnih jeder. Iz dobrih 
praks je razvidno, da je trajnostno upravljanje mestne logistike najbolj razvito v mestih tistih 
držav, ki imajo višji BDP (zahodna, severna in južna Evropa), večje število prebivalcev in 
turistično zanimiva mestna središča z ozkimi ulicami. Ob izvajanju infrastrukturnih ukrepov 
za konsolidacijo oziroma združevanje dostave, logistične dejavnosti po rekah in druge 
logistične dejavnosti izvajajo tudi sofinanciranje in zaračunavanje (davki, takse), številne 
regulativne ukrepe (omejitev dostopov kot npr. opredelitev nizkoemisijskih con), 
izobraževanje, ozaveščanje, posvetovanje, oblikovanje platform ipd. Izvajajo se številni 
pilotni projekti s finančnimi spodbudami in sofinanciranjem EU, držav, regij in mest.  

Poleg novih razvojnih trendov, tehnologij, pričakovanj in zahtev se je zlasti na področju 
tovornega prometa pojavila vrsta novih izzivov in priložnosti. Z njimi se bodo morala spopasti 
tudi Slovenija, slovenska mesta in druga občutljiva območja v Sloveniji. Izboljšave oziroma 
povečanje učinkovitosti zadnjega kilometra pri oskrbi prebivalcev, podjetij in drugih ustanov 
v mestih je pomembna naloga upravljavcev mest in načrtovalcev pametnih mest prihodnosti. 
Ključni izziv je dvigniti raven zavedanja o pomembnosti mestne logistike za učinkovito 
delovanje urbanih območij in tudi regij ter zagotavljanje podnebne učinkovitosti sektorja. 
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Vzpostaviti je treba načela sodelovanja med odgovornimi akterji v javnem in zasebnem 
sektorju. Izmenjava znanj v okviru dobrih praks in ozaveščanje vseh akterjev v procesu 
mestne logistike sta ključna za zagon ozelenitve logistike slovenskih mest. 
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Analysis of the green logistics system in the 
Republic of Slovenia – local level - Summary 
The study presents an overview and analysis of urban logistics measures in Slovenian cities, 
including examples of good practices in the implementation of green urban logistics 
measures in cities in other countries. 

The purpose of the study is to gain insight into the state of implementation of urban logistics 
in Slovenia by reviewing the plans and / or implementation of urban logistics management 
measures in Slovenian cities that affect the greening of urban logistics. The purpose of the 
study is also to present good practices in the implementation of green urban logistics 
measures in the cities of other countries. The aim of the study is to prepare an overview of 
content relevant to green urban logistics. The contents will be the basis for the 
implementation of pilot projects and for defining proposals and guidelines for interventions in 
national and local regulations for greening logistics in the Republic of Slovenia and 
Slovenian cities and specific Slovenian areas, which is planned in the next phase of the 
project. 

In recent years, Slovenian municipalities have been mainly involved in managing the mobility 
of persons. The same applies to regions and other specific and sensitive areas (national 
parks, ski resorts, tourist areas). In identifying the challenges of mobility, the problems of the 
system of mobility of persons are more pressing and more noticeable than the transport of 
goods for the purposes of delivery, construction, etc. Some Slovenian municipalities have 
included the field of urban logistics in strategic urban mobility lans, but among the measures 
they implement mainly regulatory measures to restrict access to individual city areas and 
define other more general restrictions for trucks and delivery. 

In European cities as well as in other foreign cities, for the last 30 years, logistics activities 
and urban logistics processes have become increasingly important for urban environments. 
In recent years, urban logistics management measures have also gained momentum due to 
the efforts of city and state authorities to reduce greenhouse gas emissions, the city 
authorities' efforts to improve the quality of life in cities, reduce traffic congestion and create 
a competitive, pleasant and attractive environment. Good practice shows that sustainable 
urban logistics management is most developed in the cities of those countries with higher 
GDP (Western, Northern and Southern Europe), with a larger population and with attractive 
urban centers with narrow streets in the city center. In addition to implementing infrastructure 
measures to consolidate delivery, river logistics activities and other logistics activities, they 
also carry out co-financing and charging (taxes, fees), a number of regulatory measures 
(restriction of access such as low-emission zones), education, awareness, consultation, 
platform design etc. A number of pilot projects are being implemented with financial 
incentives and co-financing from the EU, countries, regions and cities. 

In addition to new development trends, technologies, expectations and requirements, a 
number of new challenges and opportunities have emerged, especially in the field of freight 
transport. Slovenian cities and other sensitive areas in Slovenia will also have to deal with 
them. Improving or increasing the efficiency of the last kilometer in the supply of residents, 
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companies and other institutions in cities is an important task of city managers and smart 
city planners of the future. The key challenge is to raise awareness of the importance of 
urban logistics for the efficient functioning of urban areas as well as regions and to ensure 
the climate efficiency of the sector. The principles of cooperation between responsible actors 
in the public and private sectors need to be established. The exchange of knowledge within 
the framework of good practices and the awareness of all actors in the process of urban 
logistics are key to starting the greening of the logistics of Slovenian cities. 
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1 Uvod 

1.1 Splošno o nalogi 

Elaborat je eden izmed štirih izdelanih elaboratov v okviru prve faze akcije C3.3. projekta 
LIFE17 IPC/SI/000007 – LIFE IP CARE4CLIMATE, ki je obsegala analitični del izvajanja 
zelene logistike na območju Evropske unije in posebej na območju Republike Slovenije.  

Na podlagi predhodnih elaboratov v okviru akcije C3.3. projekta LIFE17 IPC/SI/000007 – 
LIFE IP CARE4CLIMATE so v tem elaboratu nekatere že prej obdelane vsebine (npr. 
primeri izvedenih in načrtovanih ukrepov v tujih državah, zbir občinskih strategij in odlokov) 
nadgrajene, samo področje obravnave pa je zoženo na zeleno logistiko mestnih območij. Na 
lokalni ravni se namreč v Sloveniji ukrepi, ki smo jih analizirali, izvajajo kot omejevanje 
dostopov v ožja mestna območja. Ukrepi se izvajajo pretežno v mestnih občinah, zato je 
analiza osredotočena nanje.  

Mestna območja se srečujejo s številnimi izzivi zmanjšanja negativnih vplivov prometa, med 
drugim tudi tovornega. Mestni tovorni promet predstavlja približno 10–15 % kilometrov 
potovanj in je vir približno 6 % vseh izpustov toplogrednih plinov, povezanih s prometom. V 
okviru dejavnosti, povezanih s prevozom tovora, je zaposlenih med 2 % in 5 % celotne 
delovne sile, zaposlene v mestnih območjih, in ocenjuje se, da je med 3 % in 5 % mestnih 
zemljišč rezerviranih za logistične dejavnosti. V splošnem je približno 20–25 % kilometrov 
tovornih vozil povezanih z blagom, ki zapušča mestna območja, 40–50 % pa z dohodnim 
blagom. Preostali odstotek se nanaša na notranjo izmenjavo (tj. blago, ki ima izvor in cilj 
znotraj mesta).1 

Naslednje ocene blaga, ustvarjenega v urbanem okolju, so bile izvedene iz študij in analiz, 
opravljenih za več mestnih območij: 

• 0,1 dostava/prevzem na osebo na dan, 
• 1 dostava/prevzem na gospodarsko dejavnost na teden, 
• med 300 in 400 potovanji s tovornimi vozili na 1.000 oseb na dan, 
• med 30 in 50 ton na osebo na leto.2 

Distribucija tovora je vitalni del življenja modernih mest in ima pomembno vlogo v celotnem 
mestnem mobilnostnem sistemu. Mestna logistika je v okviru sistema mestne mobilnosti 
najmanj vzdržna zaradi negativnih vplivov, ki jih povzroča, a kljub temu je področje njenega 
upravljanja, katerega cilj je ozelenitev mestne logistike, deležno najmanj pozornosti. 
Množičnost proizvodnje in potrošnje in poblagovljenje ter rast mestnega prebivalstva 
povečujejo obseg tovora, predvsem pa tovornih vozil, ki kroži po mestnih območjih. Vse večji 
pomen informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter intenzivna rast spletnih nakupov 
spreminja sistem distribucije mestnega tovornega prometa, kar pomembno vpliva na izzive 
upravljanja mestne logistike. 

                                                
1 Civitas, Policy note, Smart choices for cities, Making urban freight logistics more sustainable, Civitas Wiki team, str. 7. 
2 Civitas, Policy note, Smart choices for cities, Making urban freight logistics more sustainable, Civitas Wiki team, str. 7. 
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Tovorni promet v mestih pomeni premike blaga v mestno območje, iz njega ali znotraj njega 
z lahkimi ali težkimi tovornimi vozili, vključno s servisnim prevozom, prevozom zaradi 
gradnje in vzdrževanja, prevozom odpadkov in povratno logistiko.  

 

Slika 1.1: Shema mestne logistike
3
 

Mestna logistika obsega zelo raznolike in raznovrstne prometne operacije in logistične 
dejavnosti in zahteve. Prevoz tovora v mestih pomeni zadnji kilometer (t. i. »last mile«) 
prevoza v oskrbni verigi (zadnji del poti do končnega uporabnika). Tovorna motorna vozila 
so še vedno prevladujoče prevozno sredstvo za prevoz tovora tudi v mestih. Tovorni promet 
v mestnih območjih ima veliko negativnih vplivov: slabšanje prometne varnosti, hrup, 
vibracije, prašni delci, izpusti toplogrednih plinov in CO2, smrad, vizualna degradacija, 
prometni zastoji, poslabšanje dostopnosti mestnih središč, zasedanje prostora. 

 

Slika 1.2: Trajnostni tovorni promet v mestih
4
 

                                                
3 Avtor: Gašper Žemva, ZUM d.o.o. 
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Spodbujanje in izvajanje trajnostnih strategij in rešitev, primernih za urbano okolje, je ključni 
vidik načrtovanja mestnega prometa. Zelena mestna logistika pomeni trajnostno upravljanje 
mestne logistike, pri čemer se izvajajo ukrepi za zmanjšanje okoljskih vplivov različnih 
logističnih dejavnosti s ciljem uravnotežiti gospodarsko in okoljsko učinkovitost. 

1.2 Namen elaborata 

Elaborat vsebuje pregled in analizo ukrepov mestne logistike v slovenskih mestih, vključno s 
primeri dobrih praks izvajanja ukrepov zelene mestne logistike v mestih drugih držav. Je 
zadnji izmed štirih izdelanih elaboratov v okviru prve faze akcije C3.3. projekta LIFE17 
IPC/SI/000007 – LIFE IP CARE4CLIMATE.  

Namen elaborata je s pregledom načrtov in/ali izvajanja ukrepov upravljanja mestne logistike 
v slovenski mestih, ki vplivajo na ozelenitev mestne logistike, pridobiti vpogled v stanje 
izvajanja mestne logistike v Sloveniji. Hkrati je namen elaborata predstaviti dobre prakse 
izvajanja ukrepov zelene mestne logistike v mestih drugih držav. 

Cilj elaborata je pripraviti pregled vsebin, ki so relevantne za zeleno mestno logistiko. Te 
bodo podlaga za izvajanje pilotnih projektov in opredelitev predlogov in usmeritev za posege 
v državne in lokalne predpise za ozelenitev logistike v Republiki Sloveniji in slovenskih 
mestih in na posebnih območjih, kar je načrtovano v nadaljnji fazi izvajanja tega projekta. 

Elaborat je analitično gradivo. Opredeljen je evropski in nacionalni okvir upravljanja logistike 
v slovenskih mestih, ki je povzet iz predhodno izdelanih elaboratov v okviru prve faze akcije 
C3.3. projekta LIFE17 IPC/SI/000007 – LIFE IP CARE4CLIMATE. 

1.3 Metoda dela 

Pregled relevantnih strategij, načrtov in druge dokumentacije na temo zelene mestne 
logistike v slovenskih mestih je izdelan na podlagi javno dostopnih podatkov, večinoma s 
svetovnega spleta. Odloki o urejanju prometa v mestnih občinah so bili zbrani (vir: glasila 
objav na svetovnem spletu) in analizirani. 

Obseg analize logistike v slovenskih mestih je bil zožen na analizo mestnih občin, saj se z 
redkimi izjemami le mestne občine posebej ukvarjajo z organizacijo urbane logistike. 

Analiza dobrih praks izvajanja ukrepov zelene logistike v drugih državah je bila usmerjena 
na mestna središča, narodne parke in smučišča. Kljub pregledu razpoložljivih vsebin na 
spletu in informacijah, ki smo jih pridobili od tujih strokovnjakov, s katerimi smo doslej 
sodelovali v projektu, podatki o izvajanju ukrepov na območjih narodnih parkov in smučišč 
na temo zelene logistike niso bili na razpolago, zato se je analiza dobrih praks izvajanja 
ukrepov zelene logistike v drugih državah osredotočila na mestna središča. 

                                                                                                                                                  
4 Developing a Sustainable Urban Freight Plan – a review of good practices, A review of worldwide policy good practice, with 5 
supporting case studies, Smart Freight Centre, Amsterdam, 2017, str. 9. 
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1.4 Zgradba elaborata 

V prvem delu je na splošno predstavljena mestna logistika, opisani so namen elaborata, 
metoda dela in zgradba elaborata. 

V drugem delu je podan evropski in nacionalni okvir upravljanja logistike v slovenskih 
mestih, povzete so strategije, projekti in izvajanje zelene logistike v slovenskih mestnih 
občinah ter regulativni ukrepi v slovenskih mestnih občinah, ki vplivajo na izvajanje mestne 
logistike v slovenskih mestih. 

V tretjem delu so po posameznih področjih predstavljeni primeri dobrih praks izvajanja 
ukrepov zelene mestne logistike v mestih tujih držav. 

V četrtem delu elaborata je pojmovnik. 

Na koncu sta zaključek in seznam uporabljenih virov. 
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2 Zelena logistika v slovenskih mestih 

2.1 Evropski in nacionalni okvir 

2.1.1 Evropski okvir 

Evropska unija prepoznava mestno logistiko kot pomemben element pri doseganju 
ključnega izziva, to je, da Evropa do leta 2050 postane prva podnebno nevtralna celina na 
svetu. Tudi Evropski svet podpira cilj, da EU v skladu s cilji Pariškega sporazuma najpozneje 
leta 2050 postane podnebno nevtralna. 

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. Leta 2015 je Evropski 
parlament izdal Poročilo o izvajanju bele knjige.6 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 
razogljičenje prevoza, da bi dosegla vsaj 60-odstotno zmanjšanje izpustov toplogrednih 
plinov iz prometa do leta 2050. Poročilo med drugim poudarja tudi teme in področja, ki so 
neposredno povezana z zeleno logistiko in tudi zeleno mestno logistiko. 

Leta 2019 je Evropska komisija objavila sporočilo o evropskem zelenem dogovoru, 
ambicioznem svežnju ukrepov, ki bo evropskim državljanom in podjetjem v korist zaradi 
prehoda na trajnostno zeleno gospodarstvo. Cilj evropskega zelenega dogovora je doseči 
90-odstotno zmanjšanje izpustov iz prometa do leta 2050. Na ravni Evropske unije je 
mestna logistika neposredno ali posredno obravnavana tudi v več drugih dokumentih.7 

 

 

 

                                                
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, dostopno na: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52011DC0144&from=EN. 
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, dostopno na: 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/strategies/doc/2011_white_paper/swd%282016%29226.pdf 
7 EU-dokumenti so navedeni v Analizi dokumentacije, ZUM d.o.o., Maribor, november 2019, dopolnitve marec 2020, pripravljeni kot 
Izroček 1 v okviru tega projekta, to je LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007). 
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2.1.2 Nacionalni okvir 

Republika Slovenija je sprejela Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike 
Slovenije (NEPN) (št. 35400-18/2019/14, 27. februarja 2020, sprejela Vlada Republike 
Slovenije) v skladu z Uredbo (EU) 2018/1999 z dne 11. decembra 2018 o upravljanju 
energetske unije in podnebnih ukrepov (uredba), ki je začela veljati 24. decembra 2018. 
NEPN je strateški dokument, ki za obdobje do leta 2030 (s pogledom do leta 2040) določa 
cilje, politike in ukrepe za pet razsežnosti energetske unije: 1. razogljičenje (izpusti 
toplogrednih plinov (TGP) in obnovljivi viri energije (OVE)), 2. energetska učinkovitost, 3. 
energetska varnost, 4. notranji trg energije ter 5. raziskave, inovacije in konkurenčnost. Za 
področje zelene logistike je pomembno predvsem razogljičenje, posredno pa tudi cilji 
raziskave, inovacije in konkurenčnost. 

Razogljičenje opredeljuje naslednje ključne cilje (relevantne za zeleno logistiko): 

• prispevati k doseganju neto ničelnih izpustov TGP na ravni EU do leta 2050, kar je 
izhodišče za načrtovanje ciljev, politik in potrebnih ukrepov do leta 2030,  

• bolj zmanjšati izpuste TGP do leta 2030, kot za RS to določa sprejeta Uredba o 
delitvi bremen, tj. vsaj za 20 % glede na leto 2005,  

• vsaj 21-odstotni delež OVE v prometu, 
• večja vlaganja v človeške vire in nova znanja, potrebna za prehod v podnebno 

nevtralno družbo in za zmanjšanje izvedbenega primanjkljaja. 

Na ravni Republike Slovenije sta poleg opredeljenih ciljev v NEPN za upravljanje mestne 
logistike ključna predvsem dokumenta Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji do 
leta 2030, ki jo je sprejela Vlada RS 29. julija 2015 (v nadaljnjem besedilu: SRP) in 
Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do 
leta 2030 (Uradni list RS, št. 75/16) (ReNPRP30) (v nadaljnjem besedilu: resolucija), ki jo je 
sprejel Državni zbor Republike Slovenije septembra 2016.8 

SRP je strateški dokument, ki prvič celovito obravnava prometni sistem (infrastrukturo in 
delovanje sistema), s čimer je bila presežena dotedanja praksa delnega reševanja 
posameznih podsistemov prometa. Resolucija pa predstavlja prehod med splošnimi ukrepi iz 
SRP na konkretne dejavnosti v pripravi in izvedbi; pomeni operacionalizacijo sprejete SRP. 
Oba dokumenta dajeta pomemben poudarek področju zelene mestne logistike.  

Pri viziji razvoja prometa v SRP je opredeljeno posebno področje trajnostna transportna 
logistika s posebnim področjem zelena mestna logistika, čemur nato sledijo cilji, kazalniki in 
ukrepi. V okviru zelene mestne logistike je v SRP navedeno: »Trajnostna oziroma zelena 

logistika v mestih ima velik delež v oskrbi gospodarstva, vpliva pa tudi na način življenja 

ljudi. Izboljšanje oskrbnih verig v mestih ne sme vplivati na kakovost življenja v njih. Zelena 

mestna logistika sistematično tekmuje z drugimi funkcijami v mestu, kot so življenjski 

prostor, trgovine, storitve in drugo, v okviru zgodovinskih okoliščin, sedanjih dejstev in 

prihodnjih načrtov. Javni sektor mora ponovno obuditi veščine, potrebne za trajnostni prevoz 

tovora, z zagotavljanjem namenskega prostora za take storitve. To pomeni v celovit sistem 

mestne logistike umeščati ustrezne pripomočke in orodje, pri čemer sodelujejo javni (mestni) 

                                                
8 Dokumenta sta navedena in podrobneje prevzeta v Analizi sistema zelene logistike v Republiki Sloveniji – državni nivo, ZUM d.o.o., 
Maribor, april 2020, pripravljeni kot Izroček 2 v okviru tega projekta, to je LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007). 
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in zasebni (gospodarski) sektor, načrtovalci prostora in okolja. Ti trije sklopi dejavnikov se 

stikajo v mestnih logističnih platformah, izražanju in napovedovanju potreb ter ustreznem 

odgovoru na te potrebe. Problematika naraščanja zunanjih stroškov, ki se najbolj kažejo v 

kakovosti življenja v slovenskih mestih, je povezana s hrupom, PM10 (kakovost zraka) in 

zastoji. Učinek t. i. zelene mestne logistike (oskrbnih verig in logističnih centrov) na razvoj 

posameznih mest lahko poleg izračunavanja zunanjih stroškov zaznamo z analizo kakovosti 

življenja v njih. Cilje uresničevanja trajnostne logistike v mestih bomo dosegli z: izboljšano 

učinkovitostjo prevoza (večja izkoriščenost zmogljivosti), intermodalnostjo (možnost 

prehajanja z enega na drug način prevoza), dobrim upravljanjem mestnih potreb po oskrbi z 

blagom ter uporabo okolju sprejemljivejših vozil in energentov«.9 

Resolucija med ukrepi s področja trajnostne mobilnosti pod šifro ukrepa U.39 
Pregled/posodobitev lokalnih/regionalnih osrednjih načrtov za prevoz navaja: »V zvezi z 

obveznostmi za načrtovanje prometa bodo morale funkcionalne regije in/ali mesta razviti 

ustrezne načrte za trajnostno mobilnost v mestih (ti načrti lahko pokrivajo območje enega 

mesta ali več združenih mest (funkcionalne regije)). S temi načrti bo mogoče analizirati 

trenutno stanje prometnih sistemov ne le z infrastrukturnega, ampak tudi z operativnega in 

organizacijskega vidika, na podlagi ugotovitev analiz pa bodo opredeljene prihodnje potrebe. 

Obstoj načrtov mobilnosti je prvi pogoj za vlaganje v sisteme javnega prometa. Te načrte je 

treba redno pregledovati in posodabljati; biti morajo v skladu z dokumenti na visoki ravni 

načrtovanja, kot je strategija razvoja prometa.«10 

V okviru področja ukrepa U.39 je naveden ukrep U.39.6 Zelena mestna logistika, trajnostne 
urbane strategije, sistem P+R, omejevanje prometa v mestnih jedrih za osebni promet in 
ukrepi na področju kakovosti zraka, ki navaja: »Zelena mestna logistika: mesta bodo določila 

politiko na področju dostave blaga, ki bo določal skladnost dostavnih vozil z okoljskimi 

standardi, časovna okna dostave ter bo spodbujal alternativne rešitve glede na specifiko 

prostora v mestnih središčih. Omejevanje prometa v mestnih jedrih za osebni promet: mesto 

določi omejitev vstopa osebnih vozil v širša oziroma ožje prometno središče na osnovi 

različnih kriterijev, kot so npr. emisijski standardi vozil (okoljske cone) ali zapore določenih 

območij. V izbranih mestih bodo lahko ukrepi podprti preko mehanizma celostnih teritorialnih 

naložb.«11 

Trenutno je v pripravi Zakon o celostnem prometnem načrtovanju (v javni obravnavi). Zakon 
ureja cilje in načela celostnega prometnega načrtovanja, vrste celostnih prometnih strategij, 
njihovo vsebino in postopek priprave ter pravila za povezovanje prometnega in prostorskega 
načrtovanja. Določa tudi pravila o sofinanciranju ukrepov celostnega prometnega 
načrtovanja in finančnih spodbud za izvajanje ukrepov na podlagi tega zakona ter 
pristojnosti na področju trajnostne mobilnosti. Področje upravljanja mestne logistike je 
opredeljeno v 24. členu predloga zakona in določa naslednje:  

(1) Občine lahko z namenom zagotavljanja trajnostnega transportnega sistema za 
geografsko zaključena območja na svojem ozemlju sprejmejo načrt upravljanja mestne 
logistike. 
                                                
9 Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030, RS, Ministrstvo za infrastrukturo, junij 2017, str. 189.  
10 Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030 (Uradni list RS, št. 75/16) 
(ReNPRP30), priloga 3. 
11 Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030 (Uradni list RS, št. 75/16) 
(ReNPRP30), priloga 8. 
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(2) Načrt upravljanja mestne logistike opredeli: vizijo razvoja mestne logistike, strateške cilje 
na področju mestne logistike, geografsko območje načrta, analizo stanja, model upravljanja 
mestne logistike, ukrepe, akcijski načrt, načrt spremljanja in vrednotenja. 

(3) Za mesta z več kot 100.000 prebivalci je načrt upravljanja mestne logistike obvezen. 

(4) Za mesta z več kot 10.000 prebivalci se vsebina upravljanja mestne logistike vključi v 
občinsko celostno prometno strategijo, kadar ga občine izdelajo.  

(5) Načrt upravljanja mestne logistike sprejme občinski svet na predlog župana. Načrt 
upravljanja mestne logistike mora biti usklajen z občinsko celostno prometno strategijo. 

(6) Sredstva za pripravo z zakonom obveznih načrtov upravljanja mestne logistike se 
zagotavljajo v državnem proračunu. 

(7) Načrt upravljanja mestne logistike je pogoj za sofinanciranje javne infrastrukture za 
zagotavljanje konsolidacije oziroma združevanja tovora v mestu iz državnega proračuna.  

(8) Minister podrobneje predpiše vsebino, obliko in način priprave načrtov upravljanja 
mestne logistike.  

Tako bo vzpostavljen tudi zakonski okvir za izvajanje ukrepov upravljanja mestne logistike 
predvsem v večjih in tudi manjših mestih v Sloveniji. 

Ministrstvo za infrastrukturo je začelo pripravljati nacionalne smernice za izdelavo strategij 
upravljanja mestne logistike. Gre za ene od nacionalnih smernic v svežnju smernic s 
področja trajnostne mobilnosti, od katerih so bile nekatere že izdane, druge se še izdelujejo 
ali pa je njihova izdelava še načrtovana. Področje mestne logistike je bilo do zdaj izrazito 
zapostavljeno pri načrtovanju razvoja mest in prometnem načrtovanju; manjkajo strateško 
načrtovanje, koordinacija med posameznimi akterji in informacije ter razumevanje tokov 
tovora znotraj mest. S pripravo nacionalnih smernic se želi Ministrstvo za infrastrukturo 
sistemsko lotiti celovitega urejanja mestne logistike in zagotoviti strokovne usmeritve, ki 
bodo občine spodbujale k izdelavi strategij upravljanja mestne logistike in celovitemu 
ravnanju, ki bo zagotavljalo večje učinke pri znižanju izpustov iz prometa in gospodarno rabo 
prostora. Nacionalne smernice bodo pripravljene v letu 2022. 
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2.2 Upravljanje logistike v slovenskih mestih 

2.2.1 Splošno 

Pregled načrtovanih in zdajšnjih dejavnosti in ukrepov upravljanja mestne logistike je izdelan 
za posamezne mestne občine. Te so se v zadnjih letih ukvarjale predvsem z upravljanjem 
mobilnosti oseb. Pri prepoznavanju izzivov mobilnosti so bolj pereči in opaznejši problemi 
sistema mobilnosti oseb kot pa prevoz tovora zaradi dostave, gradnje ipd. Kljub temu so 
nekatere mestne občine bile ali so še vključene v različne projekte na temo upravljanja 
mestne logistike, ki jih sofinancira Evropska unija, in so ali bodo kot rezultat podali različne 
strategije ali načrte. Nekatere mestne občine so področje mestne logistike vključile v 
celostne prometne strategije. Vse mestne občine pa z občinskimi odloki regulirajo dostope 
do posameznih območij in določajo druge omejitve za tovorna vozila in dostavo.  

2.2.2 Strategije, projekti in izvajanje 

Slovenske občine so sprejele različne okoljske dokumente: program varstva okolja, lokalni 
energetski koncept ipd., ki delno obravnavajo tudi področje prometa z vidika varstva okolja 
in učinkovite porabe energije. Pomena upravljanja mestne logistike tudi s prostorskim 
načrtovanjem po pregledu občinskih prostorskih načrtov ni zaznati. Trajnostne urbane 
strategije pa predvidevajo ukrepe, ki se nato izražajo z regulativnimi ukrepi omejevanja 
dostopnosti in uvajanja e-mobilnosti. V nadaljevanju so za mestne občine povzeti 
dokumenti, v katerih je bilo med drugim obravnavano tudi področje mestne logistike. 
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2.2.2.1 Strategije in projekti po občinah 

Mestna občina Ljubljana (št. preb. 294.054) 

Mestna občina Ljubljana upravljanje mestne logistike obravnava v več dokumentih, izdelanih 
in v pripravi. V zadnjih letih je v svojih strateških dokumentih s področja mobilnosti med cilje 
vključila tudi upravljanje mestne logistike, kar kaže na zavedanje, da je treba v prihodnje 
upravljanje mestne logistike urejati še aktivneje. V zadnjih letih so zaostrili regulativne 
ukrepe dostopa do središča mesta, drugih načrtovanih ukrepov pa (še) ne izvajajo. 

I. Projekt CIVITAS ELAN, Mobilising citizens for vital cities, Measure/WP 7.2: Energy-
efficient freight logistic (avtorji: Blaž Jemenšek, Aleksandar Dobrijević, Klemen 
Gostič, Primož Kranjec, Janez Šturm, Momo Šarenac, Mateja Matajič, Damijan 
Žagavec, 2009–2010) 

CIVITAS ELAN – WD No. 1 - Determination of pilot project measures using the START 
project recommendations 

Delovni dokument vključuje sistematičen seznam ukrepov mestne logistike, ki bi bili primerni 
za pilotno izvedbo. Ukrepi so bili določeni v predhodnem projektu EU START in temeljijo na 
izkušnjah in mednarodnem sodelovanju z drugimi mesti EU. Dokument bo prispevek k 
nadaljnji raziskovalni študiji, ki bo podlaga za nadaljnje izvajanje ukrepov. Študija bo 
vključevala tudi predstavitev problemov, predstavitev mesta Ljubljane z geografskega in 
prometnega vidika (geografski položaj, zdajšnje in načrtovane prometne povezave, 
izboljšanje tovornega prometa itd.). 

V okviru projekta so bili zbrani podatki in informacije: določitev glavnih mestnih tovornih 
vpadnic, zemljevid pešcone v mestnem središču, popis režima omejitev tovornega prometa 
na občinskih cestah, popis vrst blaga, ki se prevaža po mestnem središču.  

Predlagani so bili naslednji ukrepi, ki se nanašajo predvsem na ožje mestno središče med 
Tivolsko cesto, cesto na zahodu, Aškerčevo in Karlovško na jugu, Trgom OF in Masarykovo 
na severu ter Roško in Njegoševo na vzhodu, v določenem obsegu pa jih je mogoče širiti 
tudi na druga območja: 

• nova opredelitev dostavnih časov na pešconah, 
• nova dostavna mesta na območju ožjega mestnega središča, 
• širitev pešcon in uvajanje ekoloških con, 
• širitev območij uvajanja elektronskih dovolilnic in elektronskega nadzora, 
• vzpostavitev spletnega portala za izdajo dovolilnic, 
• izboljšanje nadzora z zagotovitvijo večjega števila redarjev v eni izmeni, 
• konsolidacija oziroma združevanje dostave, 
• spodbude za podporo ukrepom (dostavna električna vozila, vozila iz 

konsolidacijskega skladišča bi uporabljala rumene pasove za avtobuse). 
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CIVITAS ELAN – WD No. 2 - The plan for consolidation of deliveries in corridor and 
target demo area  

Delovni dokument vključuje raziskave tovornega prometa v Ljubljani. V okviru raziskave je 
bila narejena analiza dostave tovora v ožjem mestnem jedru Ljubljane. Določena in 
preizkušena so bila različna pilotna območja glede primernosti za konsolidirano dostavo. 
Analiza je obravnavala poslovno strukturo mestnega središča in lokacije posameznih 
poslovnih subjektov ter, med drugim, vrste dobavljenega blaga, težo raztovorjenega tovora, 
vrste in pogonsko gorivo vozil. Na podlagi rezultatov so bile izbrane ustrezne ljubljanske 
mestne ulice in ocenjeni vplivi konsolidirane dostavne opreme na okolje. Rezultati kažejo, da 
je v nekaterih ulicah v središču mesta (Wolfova in Nazorjeva ulica) približno 60 % vseh 
pošiljk primernih za konsolidirano shemo dostave, če je v shemo vključena hrana. Glede na 
druge pomembne dejavnike za izbiro površin za konsolidirane dostave (infrastruktura, 
zasedenost pešcev) je v shemo mogoče vključiti tudi Čopovo ulico. V delovnem dokumentu 
so predstavljeni ustrezna organizacijska struktura in vplivi konsolidiranih dobav na okolje. 

Predlagani ukrepi:  

• izbira dostavnega vozila za združevanje dostav – električno dostavno vozilo 3,5 tone 
ali več, 

• organizacija, financiranje in načrt angažiranja potencialnih uporabnikov, 
• možni spremljajoči ukrepi oziroma spodbude uporabnikov ob uvedbi združevanja 

dostav (oprostitev plačila dovolilnic, dostava izven dostavnega časa, rezervacija 
mest, uporaba rumenih pasov, priprava zemljevidov za dostavne poti, ekovožnja, 
slabši pogoji za neuporabnike – višje cene za dovolilnico ...). 

CIVITAS ELAN – Support study for WD No. 2 and for measures to be implemented 
within 7.2 

Ta študija je podlaga za delovni dokument WD2 in podpora ukrepom, ki jih je treba izvesti. 
Študija med drugim vključuje raziskavo prometnih tokov na ciljnem demo območju kot 
osnovo za konsolidacijski center oziroma center za združevanje tovora in druge ukrepe. 
Študija vsebuje naslednja poglavja: Opis metodologije, Opis trenutnega stanja in problemov, 
Omejitve dostopa za tovorni promet v Ljubljani, Vpliv tovornega prometa na Ljubljano, 
vključno z zunanjimi stroški, Opis in vloge deležnikov in lokalnih tovornih omrežij, Analiza 
dobrih praks v drugih mestih in predstavitev prejšnjega projekta EU START, Analiza 
prometnih tokov in poglobljena analiza vseh dobav v mestnih središčih Ljubljane (na podlagi 
opazovanja in štetja prometa, ki je bilo izvedeno), Seznam in predlog različnih ukrepov 
tovorne logistike za izboljšanje razmer v Ljubljani, ki se lahko izvaja med projektom ELAN. 

Predlagani so bili naslednji ukrepi:  

• prilagoditve pogojev dostav za dostavna vozila (npr. prilagoditev dostavnih časov, 
omejitve časa zadrževanja na pešconah, spodbude za čista vozila, obremenitve za 
neekološka vozila, dostava izven dostavnega časa za električna oziroma čista vozila, 
izgradnja ustrezne infrastrukture za oskrbo dostavnih vozil z alternativnimi viri 
energije …),  
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• kombinacije ukrepov glede na ekološko ustreznost vozil (prilagoditev časov 
zadrževanja vozil na pešconah glede na ekološko ustreznost vozila ali uporabo t. i. 
konsolidacijskega centra, pri čemer se bolj čistim vozilom omogoči daljše 
zadrževanje in oprostitev plačila stroškov dovolilnic, manj ekološkim vozilom pa se 
lahko čas omeji oziroma prepreči ali se jim zaračuna višja cena dovolilnice,  

• dodatna dostavna mesta v mestnem središču, 
• spletni portal za izdajo dovolilnic, 
• izboljšan nadzor nad kršitvami, 
• promocija malih paketnih pošiljk s kolesi ali ročnimi vozički (po britanskem vzoru), 
• ustanovitev zbirnih mest (»pick up« točk), 
• ureditev dostave hrane in pijače na dom, 
• uvedba ekološke cone: prepoved dostopa v center ali pešcone. 

CIVITAS ELAN – Establishment of freight partnerships 

Cilj projekta je razviti razumevanje vprašanj in težav pri distribuciji tovora in spodbujati 
konstruktivne rešitve, sprejemljive za vse zainteresirane strani. Zato ukrepi CIVITAS ELAN, 
ki se ukvarjajo z mestno logistiko, vključujejo vzpostavitev tovornih partnerstev. Glede 
lokalnih projektnih načrtov, dejavnosti in načrtovanih ukrepov v mestih ELAN so 
predstavljeni lokalni razvojni načrti za tovorno partnerstvo za vsako mesto ELAN. 

Predlagan ukrep: Ustanovitev tovornega partnerstva, ki vključuje vse glavne deležnike na 
področju tovornega prometa in deluje usklajeno.  

II. Celostna prometna strategija Mestne občine Ljubljana (LUZ d.d., Regionalne 
razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR), 2017) 

Celostna prometna strategija je strateški dokument za načrtovanje prometa s poudarkom na 
ukrepih za spodbujanje trajnostne mobilnosti v Ljubljani. Obsega analizo stanja in 
opredeljuje glavne izzive na področju mobilnosti, zastavlja vizijo razvoja prometa, določa 
strateške cilje in operativne cilje po vsebinskih stebrih in vsebuje akcijski načrt z ukrepi, 
ocenjenimi vrednostmi za njihovo izvedbo, nosilca izvajanja ukrepa in rok izvedbe ukrepa. 

V stebru optimiziran motorni promet so v okviru zelene logistike opredeljeni naslednji ukrepi: 

• izvedba intermodalnega logističnega terminala, 
• spodbujanje mestne logistike na kolesih (dostavna kolesa – »cargo bike«), 
• konsolidacija dostav (konsolidacijski centri) (ciljno leto 2021), 
• spodbujanje uporabe čistejših dostavnih vozil. 

III. Celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije (Regionalna razvojna 
agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR), LUZ d.d., ZRC-SAZU, Prometni institut 
Ljubljana, Inštitut za politiko prostora, 2018) 

Celostna prometna strategija je strateški dokument za načrtovanje prometa s poudarkom na 
ukrepih za spodbujanje trajnostne mobilnosti na območju Ljubljanske urbane regije, ki 
obsega 26 občin. Obsega analizo stanja in opredeljuje glavne izzive na področju mobilnosti 
v regiji, zastavlja vizijo celostne prometne strategije, določa strateške in operativne cilje po 
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vsebinskih stebrih in vsebuje akcijski načrt z ukrepi, nosilca izvajanja ukrepa, časovni in 
finančni okvir. 

Tovorni promet in logistika sta obravnavana kot samostojno področje oziroma v okviru 
samostojnega stebra. Zastavljen je operativni cilj: omejevanje in zmanjšanje (tranzitnega) 
tovornega prometa. Evidentirani so bili dosežki na tem področju kot npr.: prenova voznih 
parkov (vozila na električni pogon, plin), zelena dostava s tovornimi kolesi v MOL, 
omejevanje dostopa vozilom v mestno središče, omejevanje dostavnega časa. 

V okviru stebra tovorni promet in logistika so opredeljeni naslednji ukrepi: 

• nadgradnja obstoječih železniških prog na območju LUR, 
• nadgradnja ljubljanskega železniškega vozlišča, 
• omejevanje cestnega tovornega prometa (v nočnem času in času prometnih konic, 

nižanje hitrosti, preusmeritve na železnico, preusmeritve), 
• omejitev dostopa v mestna središča (omejitev dostopa glede na emisijske standarde 

vozil, prilagoditev časovnega okvira, okoljske/ekološke cone in pešcone s posebnimi 
režimi dostav in spodbujanje uporabe čistih vozil), 

• optimizacija dostav v mestnih središčih za zmanjšanje števila dostavnih vozil 
(urejanje konsolidacijskih centrov), 

• spodbujanje okolju prijaznejših dostavnih vozil v mestnih središčih, 
• uvedba dostav s kolesi v mestnem okolju (uvajanje tovornih dostavnih koles, 

vzpostavitev ustrezne infrastrukture), 
• izgradnja modernih in okolju prijaznejših logističnih terminalov, 
• celostno prometno načrtovanje okolju in bližnjim prebivalcem prijaznejših logističnih 

centrov. 

IV. Strategija upravljanja mestne logistike v ožjem mestnem središču Ljubljane kot 
pilotni projekt v okviru priprave nacionalnih smernic za izdelavo strategij upravljanja 
mestne logistike – v pripravi (predvidoma zaključeno 2022) (Pošta Slovenije, UM, 
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, ZUM d.o.o.)  

Priprava pilotne strategije upravljanja mestne logistike v ožjem mestnem središču Ljubljane 
je trenutno v fazi analize. Do zdaj izdelana analiza stanja že daje nabor ključnih izzivov, ki 
bodo izhodišče za zastavljanje ciljev upravljanja mestne logistike v ožjem središču mesta 
Ljubljana in izbiro ukrepov.  

Izzivi, razvrščeni po področjih, so:  

• izvajanje dostave (nedoločen režim vožnje dostavnih vozil, povzročanje hrupa, 
prostorske omejitve povzročajo konfliktne situacije, različne vrste prometa predvsem 
v območju za pešce, pogoste neprevidne vožnje dostavljavcev se izvajajo tudi 
večkrat na dan, razkladanje traja običajno do 10 minut, dostavlja se sproti, večina 
nima skladišč, razpršena dostava),  

• dostavni čas (potreba gospodarskih subjektov/ustanov po podaljšanju dostavnega 
časa v območju za pešce, pogosta dostava izven opredeljenega dostavnega časa 
(Kavalir, lastna vozila), dostava izven območja za pešce se izvaja ves dan, tudi v 
času prometnih konic),  
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• dostavna mesta (pomanjkanje dostavnih mest, otežen dostop do dostavnih mest, 
nepravilno parkiranje vozil ob dostavi),  

• dostavna vozila (večina dostavnih vozil je na dizelski pogon, dostavna vozila niso 
polna, izven območja za pešce dostavljajo tudi večja vozila),  

• vrste dostavljenega blaga (večini gospodarskim subjektom/ustanovam se dostavljajo: 
manjši ali srednji paketi, večinoma kartonske škatle, tudi kuverte ter zaboji, večinoma 
teže do 20 kg (največ ustanov ima težo dostavljenega blaga do 10 kg), in to pretežno 
z velikimi vozili (kombiji)),  

• dovolilnice (dovolilnice niso elektronske, režim izdajanja dovolilnic ni v skladu s 
potrebami gospodarskih subjektov/ustanov v območju za pešce, problem dostopa 
izvajalcev servisnih storitev (vodovodar ipd.), ki nimajo dovolilnic, tudi težavo za 
stanovalce),  

• logistična infrastruktura in oprema (pomanjkanje skladiščnih zmogljivosti na ustrezni 
lokaciji, pomanjkanje opreme: dostavnih koles, vozičkov, paketomatov …, ni 
konsolidacijskih centrov, pretovorna mehanizacija ni zaželena, predvsem ne v 
območju za pešce),  

• odvoz odpadkov, embalaže (veliko število podjetij, ki odvažajo odpadke (liberaliziran 
sistem), v potopne kesone odlagajo vsi, tudi lastniki lokalov, majhen delež embalaže 
gre za odprodajo, v območju za pešce večina gospodarskih subjektov/ustanov sama 
poskrbi za odvoz povratne embalaže, izven območja za pešce pa tudi dobavitelji v 
enakem deležu, večinoma dobavitelj povratno embalažo odpelje ob dobavi 
(istočasna dostava in odvoz povratne embalaže), vendar je to majhen delež, velik 
hrup pri odmetavanju steklenic v potopne kesone),  

• nadzor (slab nadzor nad dostavo, predvsem izven območja za pešce, kjer dostavna 
vozila ustavljajo vsepovsod),  

• drugo (dostava turistov z avtobusi, Kavalir prevzema določen del tovornega prevoza 
v mestnem središču (vendar ni namenjen tej dejavnosti), problem dovoza otrok v 
vrtec). 

Poleg priprave strategije upravljanja mestne logistike so bila kupljena tudi električna tovorna 
kolesa, ki se v času trajanja priprave strategije oziroma pilotnega obdobja uporabljajo za 
dostavo (nekaj časa jih je uporabljala Pošta Slovenije, trenutno so kolesa na servisu pred 
predajo drugim občinskim službam), po zaključku pilotnega obdobja bodo predana v 
upravljanje Mestni občini Ljubljana. 



 

 
 

23 
 

 

Slika 2.1: Električni tovorni kolesi, nabavljeni v okviru pilotnega projekta priprave Strategije upravljanja mestne 

logistike v ožjem mestnem središču Ljubljane.
12

 

IV. Izposoja električnih tovornih koles v Ljubljani 

Trenutno si lahko zainteresirani prebivalci v Mestnem centru mobilnosti (MCM) izposodijo 
električna tovorna kolesa, v prihodnje pa organizatorji obljubljajo zagon številnih storitev, 
katerih rdeča nit bo trajnostna mobilnost. V sklopu centra bosta tako zaživela kolesarska 
dostava in odvoz blaga za prebivalce ožjega mestnega središča (na primer dovoz hrane s 
tržnice in iz bližnjih trgovin, manjših kosov pohištva ter odvoz kosovnih odpadkov). Za zdaj 
so v centru na voljo tri električna tovorna kolesa, ki si jih meščani lahko izposodijo. Člane bo 
najem stal 5 evrov na dan oziroma 20 evrov na teden ali 50 evrov na mesec, medtem ko 
letna članarina stane 100 evrov. Vsakemu članu pripadata tudi dva brezplačna dneva 
najema na leto. Za nečlane se cene najema gibljejo od 10 do 150 evrov. S projektom želi 
ekipa meščanom še bolj približati oblike trajnostne mobilnosti ter med njimi okrepiti zavest o 
prevozu z najmanjšo možno porabo energije in največjim možnim izkoristkom delovnih in 
logističnih procesov.13 

 

  

                                                
12 Vir: arhiv avtorjev: na delavnici delovne skupine MOL za izdelavo Strategije upravljanja mestne logistike, Ljubljana, 6. 10. 2020. 
13 Vir: članek Na voljo je najem električnih tovornih koles, Dnevnik, https://www.dnevnik.si/1042951131/lokalno/ljubljana/na-voljo-je-
najem-elektricnih-tovornih-koles-. 



 

 
 

24 
 

Mestna občina Maribor (št. preb. 112.395) 

Mestna občina Maribor oziroma njeno občinsko središče ima kot edino v Sloveniji sprejeto 
Celostno logistično strategijo mesta Maribor. S tem dokumentom bo Maribor spodbujal 
uvajanje najnovejših načel za izboljšanje učinkovitosti mestne logistike. V mestu Maribor so 
se, tudi na podlagi sprejete strategije, zaostrili regulativni ukrepi dostopa do središča mesta, 
drugih načrtovanih ukrepov pa (še) ne izvajajo.  

I. Celostna logistična strategija mesta Maribor (Univerza v Mariboru, Fakulteta za 
gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Maribor, julij 2019) 

Celostna logistična strategija mesta Maribor je bila izdelana v okviru projekta SULPiTER – 
Sustainable Urban Logistics Planning to Enhance Regional Freight Transport. Projekt je bil 
sofinanciran iz programa Srednja Evropa. Namen dokumenta je osvetliti problematiko 
tovornega prometa v regiji in izdelati strateške smernice razvoja za učinkovitejše upravljanje 
logističnih procesov v mestu. Dokument vsebuje informacije o sodobnih pristopih pri 
načrtovanju mestnega tovornega prometa, analizira trenutno stanje tovornega prometa v 
mestu in regiji ter na tej podlagi prikaže problematiko in potrebo po ukrepih za izboljšanje 
stanja. Opredeljuje tudi vizijo in cilje nadaljnjega razvoja, mehanizme za udejanjanje in 
akcijski načrt za realizacijo. Celostno logistično strategijo je razumeti kot strateški dokument, 
ki dopolnjuje celostno prometno strategijo s področjem logistike. 

Ukrepi so opredeljeni v petletnem akcijskem načrtu, ki služi kot okvir, smernice oziroma 
priporočilo za izvajanje ukrepov na področju urejanja logistike in prometa mesta Maribor. 
Ukrepi, vsebinsko razdeljeni na kategorije, so:  

• dostavne površine: načrt dostavnih poti, cestnih dostavnih odsekov in dostavnih 
mest, nova dostavna mesta, dostavni cestni odseki (izdelava tehničnih smernic za 
kratkočasno parkiranje dostavnih vozil v ozkih ulicah in težje dostopnih predelih in 
izvedba), dostavni/tovorni koridorji in intervencijske površine; 

• določanje pogojev za dostavo: prilagajanje časovnih oken in določanje drugih 
pogojev za dostavo, organizacija občinskega organa za logistiko, revizija in prenova 
celostne logistične strategije čez pet let; 

• IKT in ITS: z IKT podprto orodje za iskanje dostavnih poti in spletna rezervacija 
dostavnih mest, ITS za prikazovanje prostih/zasedenih dostavnih mest; 

• storitve za mestno dostavo: zbirna mesta (dostavne omarice) (podroben načrt za 
določitev lokacij dostavnih omaric oziroma zbirnih mest in izvedba), mestni 
konsolidacijski center (načrt in izvedba) (zadnji kilometer dostave se opravi z 
električnimi vozili, tovornimi kolesi ali dostavnimi vozički), IKT platforma za 
konsolidacijski center, služba za dostavo v območju centra mesta, pretovorna 
oprema/mehanizacija, izposoja električnih dostavnih vozil, tržne dovolilnice – 
certificiranje podjetij z okolju prijazno dostavo (študija – tržne možnosti); 

• multimodalne povezave: dostava po železnici (študija – tržne možnosti), železniško 
omrežje v Podravju (študija – strategija razvoja železniškega prometa v Podravju), 
kombinirani prevoz v Podravju (študija – možnosti vzpostavitve terminalov za 
kombinirani prevoz v Podravju); 
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• spodbude in olajšave za podjetja: subvencije za dostavna električna vozila, 
subvencije za električne polnilnice, davčne olajšave za podjetja z okolju prijaznimi 
vozili; 

• logistični center: logistični center (vzpostavitev večjega multimodalnega logistično-
distribucijskega centra za celotno Podravje (na letališču Maribor) (študija in izvedba); 

• polnilna infrastruktura za e-vozila (dostava): e-polnilnice (načrt in izvedba); 
• tehnološke inovacije: tehnološke inovacije na področju logistike (študija – razvojne 

možnosti); 
• izobraževanje in komunikacija: izobraževanje (malih podjetij za dostavo o pomenu 

varne in varčne vožnje ter pomenu zaupanja vrednih dostavljavcev), komunikacija z 
javnostjo. 

Dodatno je za vsak ukrep navedena ocena stroškov izvedbe, zahtevnost izvedbe, 
odgovornost za izvedbo in časovni načrt izvedbe. 

 

Slika 2.2: Načrtovanje rabe prostora – vizija
14

 

  

                                                
14 Celostna logistična strategija mesta Maribor, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, 
Maribor, julij 2019, str. 22. 
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II. Celostna prometna strategija mesta Maribor (nosilec projekta: Univerza v Mariboru, 
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Maribor, maj 2015) 

Celostna prometna strategija mesta Maribor je bila izdelana v okviru projekta TRAMOB – 
izdelava načrta trajnostne mobilnosti v mestu in okolici. Projekt sta sofinancirala Evropski 
sklad za regionalni razvoj in Mestna občina Maribor. 

Celostna prometna strategija je strateški dokument za načrtovanje prometa s poudarkom na 
ukrepih za spodbujanje trajnostne mobilnosti v Mariboru. Obsega analizo stanja in 
opredeljuje glavne izzive na področju mobilnosti, zastavlja vizijo razvoja prometa, določa 
strateške cilje in operativne cilje po vsebinskih stebrih in vsebuje akcijski načrt z ukrepi, 
ocenjenimi vrednostmi za njihovo izvedbo, nosilca izvajanja ukrepa in rok izvedbe ukrepa. 

V okviru stebra optimizacija cestnega prometa je predviden tudi ukrep: racionalizacija 
tovornega prometa v mestu – študija in ukrepi omejitev. 

III. Projekt PMinter – pilotna okoljska cona v Mariboru (2010–2013) 

Pilotna okoljska cona v Mariboru je bila uvedena v okviru projekta PMinter. Projekt sta 
sofinancirala Evropski sklad za regionalni razvoj in Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in 
tehnologijo. Cilj projekta PMinter je razvoj metodologij in akcijskih načrtov za trajnostno 
izboljšanje kakovosti zraka na Spodnjem Koroškem v Celovcu, južnem Štajerskem (v 
Avstriji) in severni Sloveniji v Mariboru, da bi se zmanjšala izpostavljenost tveganjem za 
prebivalce vplivnih regij. 

Cilj pilotne uvedbe okoljske cone v Mariboru je bil zmanjšati izpuste PM10, dušikovih 
oksidov in prizemnega ozona iz cestnega prometa ter spremeniti stare potovalne navade 
ljudi, ki se v mestno središče še vedno najraje pripeljejo z osebnimi vozili. Pilotna okoljska 
cona je obsegala del mestnega središča na levem bregu Drave. V pilotni okoljski coni se je 
spremenil prometni režim in omejil vstop z vozili, ki niso razvrščena v ustrezen 
emisijski razred EURO. Pilotna okoljska cona je bila vzpostavljena v času kurilne sezone, ko 
je kakovost zraka najslabša, to je od 1. oktobra 2012 do 30. aprila 2013, vendar le ob 
delavnikih, od ponedeljka do petka. Med delavnikom je bil prepovedan vstop v pilotno 
okoljsko cono z osebnimi avtomobili kategorij EURO 0 in EURO 1, lahkimi tovornimi vozili 
(do 3,5 t) kategorij EURO 0 in EURO 1 ter težkimi tovornimi vozili (nad 3,5 t) kategorij EURO 
0 in EURO 1. Med njimi so bile določene tudi izjeme. Da pilotna okoljska cona v preskusnem 
obdobju ne bi ogrozila splošne dostopnosti in gospodarske aktivnosti mesta, so lahko ne 
glede na emisijski standard v okoljsko cono prosto vstopala dostavna in tovorna vozila do 
3,5 tone med 5. in 9. uro ter med 20. in 22. uro. Stanovalci znotraj cone so lahko za 
neovirano vožnjo z vozili kategorij EURO 0 in EURO 1 pridobili brezplačne dovolilnice. V 
pilotno okoljsko cono so lahko kot izjeme vstopala osebna vozila občanov s stalnim 
prebivališčem na območju cone z dovolilnico, avtobusi, vozila za prevoz nemočnih oseb, 
intervencijska vozila (policijska, gasilska, reševalna ipd.), vozila, ki spadajo v kategorijo 
starodobnikov (oldtajmerjev), delovna vozila in posebna vozila (npr. za odpadke, čiščenje, 
popravila, snemanje ipd.), vozila za posebne storitve (npr. prevoz starejših občanov, 
dostavo hrane otrokom in nemočnim osebam, pogrebe ipd.). Pilotni projekt v javnosti ni bil 
preveč dobro sprejet. Težave so bile tudi glede kontrole in nadzora.  
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Slika 2.3: Označitev pilotne okoljske cone v Mariboru s prometnimi znaki
15

 

IV. Ekološka vožnja smetarskih vozil v Mariboru  

Snaga, družba za ravnanje z odpadki s sedežem v Mariboru, upravlja sedemdeset 
komunalnih vozil in mobilnih strojev. Snaga se je kot demonstrator pridružila projektu 
RECODRIVE, da bi izvedla in preizkusila usposabljanje in nagrajevanje voznikov. Po 
usposabljanju je bilo ugotovljeno, da so vozniki dosegli opažene prihranke v 
osemmesečnem obdobju – v povprečju je vsako vozilo vsak mesec prihranilo 56 litrov 
goriva, kar pomeni, da je zmanjšanje porabe goriva povprečno znašalo 4,23 % mesečno 
(smetarsko vozilo prevozi vsak mesec povprečno 1.743 kilometrov, po opravljenem 
usposabljanju voznika pa porabi 1.115 litrov goriva). 

 

  

                                                
15 Zloženka Spremenimo stare navade OKOLJSKA CONA, PMinter, 
http://okolje.maribor.si/data/user_upload/dokumenti/urad_za_okolje/projekti/pminter/poc/PMInter_zlozenka_okoljska_cona.pdf. 
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Mestna občina Kranj (št. preb. 57.133) 

I. Celostna prometna strategija Mestne občine Kranj (nosilec projekta: PNZ d.o.o., 
2017) 

Celostna prometna strategija je strateški dokument za načrtovanje prometa s poudarkom na 
ukrepih za spodbujanje trajnostne mobilnosti v mestni občini Kranj. Strategija večinoma 
obravnava mobilnost oseb. Obsega analizo stanja in opredeljuje glavne izzive na področju 
mobilnosti, zastavlja vizijo razvoja prometa, določa strateške cilje in operativne cilje po 
vsebinskih stebrih in vsebuje akcijski načrt z ukrepi, ocenjenimi vrednostmi za njihovo 
izvedbo, nosilca izvajanja ukrepa in rok izvedbe ukrepa. 

V okviru stebra motorni promet je predviden ukrep urejanje parkirne politike za avtodome in 
gospodarska vozila (ureditev ustrezne infrastrukture in režima). 

II. Projekt e-SMART 

Projekt e-SMART v okviru programa Interreg Območje Alp, ki ga sofinancira Evropski sklad 
za regionalni razvoj, obravnava pametna omrežja za potniški promet in logistiko zadnjega 
kilometra tovornega prometa. Projekt se trenutno izvaja (oktober 2019–marec 2022). 

Ena glavnih ovir za obsežno uvedbo električnih vozil v lokalnem javnem potniškem prevozu 
(LJPP) in logistiki zadnjega kilometra tovornega prometa (LZKTP) so omejitve infrastrukture 
lokalne energetske mreže. Trenutno omrežje električnih polnilnih postaj v alpskem območju 
ne zadostuje za večje potrebe po LJPP in LZKTP. Da bi se izognili največji obremenitvi in ne 
ogrožali delovanja drugih električnih sistemov, je potrebno inteligentno in elektronsko 
upravljanje obremenitev. Za to so potrebni standardi in normativi za testiranje in potrjevanje 
sistemov, zagotavljanje stabilnosti omrežja in dinamično polnjenje ter enotni komunikacijski 
modeli. Cilj projekta Interreg Območje Alp e-SMART je s spodbujanjem nadnacionalnega 
sodelovanja med javnimi in zasebnimi akterji doseči celostni pristop k načrtovanju 
infrastrukture za polnjenje električnih vozil in razvoju storitev e-mobilnosti. 

Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, je v 
projektu projektni partner in vodi delovni sklop za razvoj pametnega energetskega paketa 
orodij za celotni projekt. V okviru projekta se kaže možnost pri uvajanju določenih orodij tudi 
na področju mestne logistike oziroma na zadnjem kilometru prevoza tovora v mestni občini 
Kranj. 
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Mestna občina Koper (št. preb. 52.773) 

I. Celostna prometna strategija Mestne občine Koper (nosilec projekta: Harpha Sea 
d.o.o., 2017) 

Celostna prometna strategija je strateški dokument za načrtovanje prometa s poudarkom na 
ukrepih za spodbujanje trajnostne mobilnosti v mestni občini Koper. Strategija večinoma 
obravnava mobilnost oseb, vendar tudi tovorni promet. Obsega analizo stanja in opredeljuje 
glavne izzive na področju mobilnosti, zastavlja vizijo razvoja prometa, določa strateške cilje 
in operativne cilje po vsebinskih stebrih in vsebuje akcijski načrt z ukrepi, ocenjenimi 
vrednostmi za njihovo izvedbo, nosilca izvajanja ukrepa in rok izvedbe ukrepa. 

Med večjimi problemi je tudi obremenjenost mesta s tovornim prometom, ki čez vse leto 
poteka skozi mesto Koper in povzroča prometne zgostitve in zastoje. Nekoč zelo s težkimi 
tovornjaki obremenjeno južno obvoznico je danes zamenjala še posebej obremenjena 
vzhodna obvoznica. Po mnenju anketirancev so v občini najslabše urejeni tovorni promet in 
parkirne površine. Cilji celostne prometne strategije na področju motornega (tovornega) 
prometa so: 

• vzpostavitev zbirno-logističnega centra do leta 2025, 
• 30-odstotno povečanje deleža tovora, dostavljenega z okolju prijaznimi vozili v 

mestnem središču do leta 2022, 
• izgradnja novega vhoda v Luko Koper do leta 2022, 
• izgradnja novega kamionskega terminala zunaj mesta do leta 2022. 

Poleg tega je cilj za 9 % zmanjšati toplogredne pline do leta 2020 (glede na izhodiščno 
stanje leta 2008). 

Mestna občina Koper si bo v sodelovanju z Luko Koper in državo prizadevala umakniti 
tovorni promet iz mesta z izgradnjo novega vhoda in zgraditvijo štiripasovne vpadnice v 
pristanišče ter izgradnjo kamionskega terminala. Poleg tega si bo prizadevala za 
preusmeritev čim večjega obsega tovornega prometa s cest na železnico. 

II. Projekt SMILE 

Projekt SMILE v okviru programa Interreg Adrion, ki ga sofinancira Evropski sklad za 
regionalni razvoj, je osredotočen na prvo in zadnjo miljo mobilnosti na območju jadransko-
jonske regije, predvsem pa je projekt usmerjen v obalna območja in območja v notranjosti 
ter manjša in srednje velika mesta obmejnih območij. Vodilni partner je Regionalni razvojni 
center Koper. Projekt se trenutno izvaja (januar 2018–marec 2021). 

Povišanje izpustov CO2, hrup, nesreče in prezasedenost javnih površin z avtomobili so 
številne negativne posledice, ki jih želi omiliti projekt SMILE. Nudil bo pomoč pri oblikovanju 
politike trajnostne mobilnosti in skupnih nadnacionalnih načrtov celostne prometne strategije 
(CPS). Partnerstvo projekta vključuje regionalne in lokalne organe, ki zajemajo več občin, ter 
regionalne in lokalne oblasti ob mejah različnih držav jadransko-jonske regije. S pomočjo 
tehnoloških rešitev bodo testirane koristi, ki jih prinaša trajnostna mobilnost v mestih. 
Ustvarjene bodo aplikacije, ki bodo vsakemu potniku in turistu omogočale spremljanje 
skupnih prometnih tokov v ciljnem območju, poiskale alternativne rešitve in izračunale 



 

 
 

30 
 

njegov lastni izpust CO2 na podlagi izbranih prevoznih sredstev. Aplikacije, ki bodo na voljo 
na različnih destinacijah, bodo namenjene voznikom, turistom, prebivalcem, kolesarjem, 
pešcem, uporabnikom električnih vozil, vlakov in vsem drugim udeležencem v prometu. 

Glavni splošni cilji: 

• podpora prometnim politikam za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov; 
• izboljšati bivalno okolje na območjih z visoko gostoto prometa (turistična območja); 
• optimizirati učinek človekovih dejavnosti na morje, kopno, zrak in zdravje ljudi; 
• spodbujanje bolj trajnostnega prenosa načina prevoza z zmanjšanjem uporabe 

avtomobilov na fosilna goriva in povečanjem uporabe javnega prevoza, kolesarjenja, 
hoje, električnih in hibridnih vozil; 

• zmanjšati negativne učinke neučinkovite dostave tovora in turističnih prevozov 
(avtobusi); 

• zmanjšati preobremenjenost obalnih in čezmejnih cest ter glavnih cest, ki povezujejo 
širša funkcionalna mestna območja. 

V okviru projekta SMILE je bil konec leta 2020 za mesto Koper izdelan dokument 
Upravljanje dostave na območju mestnega središča Koper. 
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Mestna občina Celje (št. preb. 49.069) 

I. Celostna prometna strategija Mestne občine Celje (nosilec projekta: Savaprojekt 
d.d. Krško, 2017) 

Celostna prometna strategija je strateški dokument za načrtovanje prometa s poudarkom na 
ukrepih za spodbujanje trajnostne mobilnosti v mestni občini Celje. Strategija večinoma 
obravnava mobilnost oseb. Obsega analizo stanja in opredeljuje glavne izzive na področju 
mobilnosti, zastavlja vizijo razvoja prometa, določa strateške cilje in operativne cilje po 
vsebinskih stebrih in vsebuje akcijski načrt z ukrepi, ocenjenimi vrednostmi za njihovo 
izvedbo, nosilca izvajanja ukrepa in rok izvedbe ukrepa. 

Med ukrepi na področju optimizacije motornega prometa je navedeno, da je razbremenitev 
prometa v središču Celja možno doseči z optimizacijo dostave v mestnem središču oziroma 
prilagojenim režimom. Pomemben sklop ukrepov, s katerimi se zmanjšujejo izpusti 
toplogrednih plinov, izboljšuje kakovost zraka ter zmanjšuje odvisnost od fosilnih goriv, je 
okolju prijazen promet. V tem sklopu so predvideni razširitev omrežja električnih polnilnic in 
drugi ukrepi za spodbujanje elektromobilnosti (subvencije za taksi vozila in vozila storitvenih 
služb). Predvidena je tudi polnilna postaja za stisnjeni zemeljski plin (CNG) za pogon 
avtomobilov. V ta sklop ukrepov je vključena tudi zelena mestna logistika (ukrep zajema 
nakup električnih vozil za dostavo), ki predstavlja nadgradnjo tradicionalne logistike, kjer je 
hkrati dosežena najnižja stopnja obremenjevanja okolja in nakup okolju prijaznih vozil za 
izvajanje javnih služb (npr. mestnega redarstva). 

V akcijskem načrtu je v stebru optimizacija motornega prometa, področje razbremenitev 
motornega prometa, predviden ukrep optimizacija dostave v mestnem središču (časovna, 
prostorska omejitev) (rok izvedbe 2022) in pri področju okolju prijazen pomet ukrep zelena 
logistika (pošta, dostava, redarstvo itd.) (rok izvedbe 2021). 

II. Projekt SUGAR (2010) 

Mestna občina Celje je bila partner pri projektu SUGAR. Projekt SUGAR spada v skupino 
projektov INTERREG IVC, katerega namen je prenos dobrih praks in izkušenj pri 
oblikovanju politik na področje mestne logistike. Pod koordinacijo regije Emilia Romagna 
projekt SUGAR združuje 17 mest iz 10 držav, ki v projektu sodelujejo kot mesta primerov 
dobrih praks ali pa kot mesta, ki prakse prevzemajo. 

Pristope projekta SUGAR sestavljajo trije glavni deli: 

• izmenjava politik na primeru dobrih praks, 
• razvoj politik z izmenjavo izkušenj, 
• oblikovanje interesov, znanj, orodij in izmenjave za novo zunanje upravljanje 

partnerjev SUGAR z razširjanjem znanj. 

Aktivnosti projekta SUGAR so razdeljene v tri glavne skupine: 

• zbiranje dobrih praks in analiz, prepoznavanje ključnih kazalnikov, 
• izmenjava izkušenj na okroglih mizah, pridruževanje in dejavno sodelovanje na 

delavnicah vključno s sodelovanjem z novimi administratorji, 
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• akcijski načrt za vse vključene v projekt SUGAR z analizo SWOT in lokalnimi 
delavnicami. 

Na projektnih sestankih v sklopu projekta SUGAR so bili predstavljeni različni sklopi dobrih 
praks: večletni načrti mobilnosti in strateškega razvoja mestne logistike, uvedba dostavnih 
mest, nagrajevanje ekoloških distributerjev, dostavne omarice, namenske poti, nočne 
dostave ipd., nizkoemisijske cone, ekološka vozila in druga vozila za končno dostavo, javna 
izposoja koles. 

Izvajanje nekaterih od naštetih dobrih praks bi vsekakor lahko prispevalo k razvoju Celja in 
vplivalo na izboljšanje mestne logistike in mobilnosti v mestu. Kljub temu je treba preveriti in 
opraviti ustrezne študije pred izvajanjem ukrepov in tako iz nabora izbrati le najustreznejše. 
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Mestna občina Novo mesto (št. preb. 37.430) 

Celostna prometna strategija Mestne občine Novo mesto (Urbanistični inštitut 
Republike Slovenije, ACER Novo mesto, d. o. o., Razvojni center Novo mesto, d. o. o., 
2017) 

Celostna prometna strategija je strateški dokument za načrtovanje prometa s poudarkom na 
ukrepih za spodbujanje trajnostne mobilnosti v mestni občini Novo mesto. Strategija 
večinoma obravnava mobilnost oseb, vendar tudi prevoz tovora. Obsega analizo stanja in 
opredeljuje glavne izzive na področju mobilnosti, zastavlja vizijo razvoja prometa, določa 
strateške cilje in operativne cilje po vsebinskih stebrih in vsebuje akcijski načrt z ukrepi, 
ocenjenimi vrednostmi za njihovo izvedbo, nosilca izvajanja ukrepa in rok izvedbe ukrepa. 

Med analizo stanja je bilo ugotovljeno, da tovorni promet zahteva posebno obravnavo. 
Prebivalci so v anketi o zadovoljstvu prevoz tovora ocenili kot eno izmed najslabše urejenih 
področij. V okviru strateškega stebra optimiziran tovorni promet so bili opredeljeni izzivi in 
dosežki. 

Velik okoljski problem občine postaja onesnaženje zraka z delci PM10, k čemur veliko 
prispeva tovorni promet. Za občino je značilen velik obseg tovornega prometa, pri čemer ima 
velik delež izvor in cilj na ožjem območju Novega mesta. Pri tem niso problematična le 
območja gospodarskih dejavnosti, ampak tudi dostava v mestno središče. Za prevoz tovora 
se uporablja mestna cestna mreža, kar pogosto povzroča spore z drugimi uporabniki. 
Zmanjšanje obsega tovornega prometa v mestu in občini je zato eden ključnih izzivov 
upravljanja tovornega prometa. Urejanje tovornega prometa je bilo v preteklosti domena 
posameznih podjetij brez sodelovanja mestne občine. 

Med dosežke je mogoče zapisati: večje parkirišče za tovornjake pri tovarni Adria Mobil, ki 
zmanjšuje obremenjenost mesta s tovornim prometom, pravočasno dostavo (»just-in-time«) 
za Revoz in načrtovanje ureditve logističnega središča. 

V okviru stebra optimiziran tovorni promet so bili zastavljeni naslednji cilji in ciljne vrednosti: 

• izboljšati dostopnost območij gospodarskih dejavnosti (do leta 2021 vzpostaviti 
manjkajočo infrastrukturo za neposredno navezavo gospodarskih območij na 
infrastrukturo višjega ranga), 

• preusmeritev tovornega prometa na železnico (do leta 2022 povečati delež prevozov 
tovora po železnici za 10 % (glede na 2018)), 

• urediti dostave v središču mesta (doseči, da bodo od leta 2018 vsa dostavna vozila, 
ki bodo vstopala v ožje mestno središče, ustrezala najmanj emisijskemu razredu 
EURO 5, do leta 2019 vzpostaviti konsolidacijski center za dostavo v mestnem 
središču), 

• zmanjševati negativne učinke cestnega motornega prometa (do leta 2022 zmanjšati 
onesnaženost zraka in obremenjenost s hrupom zaradi cestnega motornega prometa 
v mestnem središču za 50 % (glede na 2015)). 
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Za petletno obdobje so predvideni naslednji ukrepi: 

• preučitev možnosti za preusmeritev večjega deleža tovornega prometa na železnico, 
• študija urejanja dostave v mestnem središču po preureditvi, 
• opredelitev ključnih povezav za neposredno navezavo gospodarskih območij na 

infrastrukturo višjega ranga, 
• ureditev in označitev večjega parkirišča za parkiranje in čakanje tovornjakov, 
• prepoved tovornega prometa (razen dostave) na mestnih cestah, 
• postavitev označevalnih tabel ciljev tovornega prometa in preusmeritev tovornega 

prometa z zahodne vpadnice na vzhodno vpadnico, 
• vzpostavitev režima in nadzora glede ustreznosti vozil za dostavo v mestno središče, 
• redno spremljanje in vrednotenje ključnih kazalnikov tovornega prometa v sistemu 

spremljanja kazalnikov mobilnosti, 
• spremljanje kakovosti zraka in obremenjenosti s hrupom. 
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Mestna občina Velenje (št. preb. 33.638) 

I. Celostna prometna strategija Mestne občine Velenje (b22 arhitekturno projektiranje, 
d. o. o., MK Projekt, družba za svetovanje in vodenje projektov, d. o. o., PNZ 
svetovanje projektiranje, d. o. o., 2017) 

Celostna prometna strategija je strateški dokument za načrtovanje prometa s poudarkom na 
ukrepih za spodbujanje trajnostne mobilnosti v mestni občini Velenje. Strategija večinoma 
obravnava mobilnost oseb. Obsega analizo stanja in opredeljuje glavne izzive na področju 
mobilnosti, zastavlja vizijo razvoja prometa, določa strateške cilje in operativne cilje po 
vsebinskih stebrih in vsebuje akcijski načrt z ukrepi, ocenjenimi vrednostmi za njihovo 
izvedbo, nosilca izvajanja ukrepa in rok izvedbe ukrepa. 

V okviru stebra sprememba navad uporabnikov motoriziranega prometa je med izzivi tudi 
urejanje tovornega prometa. Velika težava je tovorni promet, saj na najbolj obremenjenih 
državnih cestah znaša od 10 pa tudi do 20 % celotnega motornega prometa. To povzroča 
velike obremenitve za prometno infrastrukturo in zmanjšuje občutek varnosti drugih 
udeležencev v prometu, predvsem pešcev in kolesarjev. Na drugi strani je težava voznikov 
tovornih vozil tudi ta, da v Velenju ni primernega počivališča, kjer bi vozniki tovornih vozil 
lahko zakonito in normalno opravljali zakonsko predpisane počitke. Med ukrepi je tako 
predvideno parkirišče za tovorna vozila. 

II. Projekt SMILE – raziskava integracije storitve javnega potniškega prometa z 
dostavo pošiljk 

Projekt SMILE v okviru programa Interreg Adrion, ki ga sofinancira Evropski sklad za 
regionalni razvoj, je osredotočen na prvo in zadnjo miljo mobilnosti na območju jadransko-
jonske regije, predvsem pa je usmerjen v obalna območja in območja v notranjosti ter 
manjša in srednje velika mesta obmejnih območij. Vodilni partner je Regionalni razvojni 
center Koper, partner v projektu je tudi Mestna občina Velenje. Projekt se trenutno izvaja 
(januar 2018–marec 2021). 

V okviru projekta je bila na območju mestne občine Velenje izvedena raziskava integracije 
storitve javnega potniškega prometa z dostavo pošiljk. V občini Velenje poteka pet linij 
brezplačnega avtobusa Lokalc, katerega obratovanje mestno občino Velenje stane približno 
32.000 evrov na mesec. Osnovni cilj raziskave je bil znižanje stroškov mestne občine 
Velenje. Za storitev integracije javnega potniškega prometa z dostavo pošiljk, so bile 
preučene tri avtobusne linije od petih. Tovor bi se prevažal v prtljažnem delu avtobusov (ta 
je v prostoru pod potniško kabino). S takim ukrepom se zmogljivost prevoza potnikov ne 
zmanjša. Dostavljale bi se poštne pošiljke. Šoferji avtobusov ali drugi sodelavci bi pošiljke 
naložili na avtobuse na glavni avtobusni postaji (blizu katere je tudi glavna mestna pošta), 
pošiljke pa bi bile prepeljane in odložene v izbranih avtomatiziranih ali z osebjem zasedenih 
prevzemno-predajnih točkah ob avtobusnih linijah. Alternativno pa bi poštarji izvedli dostavo 
zadnjega kilometra od prevzemno-predajnih točk za tiste prejemnike, ki niso zmožni ali pa 
ne želijo sami prevzeti pošiljk na teh točkah. Ta koncept bi omogočal dostavo pošiljk večkrat 
na dan na območjih, kjer potekajo linije brezplačnega JPP, poštarji pa bi izvajali izključno 
dostavo zadnjega kilometra. Poleg tega bi shema omogočala sprotno dostavo paketov, ki bi 
jih bilo sicer treba shranjevati čez  noč v prostorih glavne pošte. Dostava zadnjega kilometra 
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bi se izvajala z uporabo okolju prijaznih vozil (električna kolesa in električni kombiji). Lahko 
pa bi prevzemniki pošiljk sami prehodili ali prekolesarili kratko razdaljo do prevzemno-
predajnih točk, medtem ko bi opravljali tudi druge aktivnosti, kar pa ne bi povzročalo 
dodatnih prometnih obremenitev. 

Kazalniki uspešnosti so pokazali nekatere pozitivne operativne rezultate pri integraciji 
javnega potniškega in tovornega prometa in sicer: prevožena razdalja poštnih dostavnih 
vozil bi se zmanjšala, število prepeljanih potnikov ostane enako, količina prepeljanih pošiljk 
je lahko enaka ali večja, zaradi povečane pogostosti dostave se kakovost dostavnih storitev 
izboljša, količina izpustov CO2 in NOx se rahlo zniža, vpliva na število zaposlenih poštarjev 
in šoferjev ni. 
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Mestna občina Nova Gorica (št. preb. 31.881) 

Celostna prometna strategija Mestne občine Nova Gorica (nosilec projekta: PNZ 
d.o.o., 2017) 

Celostna prometna strategija je strateški dokument za načrtovanje prometa s poudarkom na 
ukrepih za spodbujanje trajnostne mobilnosti v Mestni občini Nova Gorica. Strategija 
večinoma obravnava mobilnost oseb. Obsega analizo stanja in opredeljuje glavne izzive na 
področju mobilnosti, zastavlja vizijo razvoja prometa, določa strateške cilje in operativne cilje 
po vsebinskih stebrih in vsebuje akcijski načrt z ukrepi, ocenjenimi vrednostmi za njihovo 
izvedbo, nosilca izvajanja ukrepa in rok izvedbe ukrepa. 

V okviru strateškega stebra optimizacija motornega prometa je bilo v okviru analiz 
ugotovljeno, da se na nekaterih cestah pojavljajo konflikti zaradi mešanja tovornega prometa 
z drugimi prevoznimi načini, predvsem skozi Solkan ter po Prvomajski ulici prek Erjavčeve 
ulice na Kolodvorsko pot. Med predvideni ukrepi so tudi ukrepi na področju krepitve 
upravljanja tovornega prometa (rok izvedbe leto 2023), in sicer:  

• Krepitev stalnega izvajanja nadzora nad tovornim prometom – povečati nadzor na 
mešanih površinah, ki si jih delijo vsi udeleženci v prometu (avto, tovornjaki, pešci, 
kolesarji in drugi), zlasti na območju Solkana na poti v Novo Gorico in proti 
Šempetru.  

• Prometna ureditev dostopnosti tovornega prometa do proizvodnih območij – tovorni 
promet zdaj uporablja poti, ki potekajo tudi skozi stanovanjska območja. V skladu s 
prometnim načrtom se v prvi fazi vzpostavi sistem za vodenje tovornega prometa.  

• Študija upravičenosti in izvedljivosti poglobitve podvoza pod železniško progo ob 
Prvomajski ulici – mestna občina bo v skladu s prometnim načrtom naročila študijo 
upravičenosti in izvedljivosti poglobitve podvoza pod železniško progo, vključno s 
preureditvijo križišča med Prvomajsko ulico in Cesto IX. korpusa. 
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Mestna občina Ptuj (št. preb. 23.636) 

I. Celostna prometna strategija Mestne občine Ptuj (Univerza v Mariboru, Fakulteta za 
gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, ZUM d.o.o., ZRS Bistra Ptuj, maj 
2017) 

Celostna prometna strategija je strateški dokument za načrtovanje prometa s poudarkom na 
ukrepih za spodbujanje trajnostne mobilnosti na območju Mestne občine Ptuj. Obsega 
analizo stanja in opredeljuje glavne izzive na področju mobilnosti, zastavlja vizijo razvoja 
prometa, določa strateške cilje in operativne cilje po vsebinskih stebrih in vsebuje akcijski 
načrt z ukrepi, ocenjenimi vrednostmi za njihovo izvedbo, nosilca izvajanja ukrepa in rok 
izvedbe ukrepa. Strategija večinoma obravnava mobilnost oseb. 

V okviru stebra racionalnejši cestni promet je bil prepoznan izziv obremenitve mestnih cest s 
tovornim prometom (5–8 % na posameznih prometnicah: Puhov most, Ormoška cesta; 
obremenitev se povečuje sorazmerno z gospodarsko rastjo) in opredeljeni ukrepi: izdelava 
študije preusmeritve in omejevanja prekomernega in tovornega prometa v mestnem 
središču ter študije za racionalnejšo dostavo v mestnem središču in vzpostavitev zelene 
logistike (predvideti dostavo z vozili na električni pogon in tovornimi kolesi, skupno platformo 
za dostavo ipd.). Na Ptuju se načrtuje širitev območja za pešce, kar bo še povečalo potrebo 
po upravljanju dostav v tem delu mesta. 

II. Strategija upravljanja mestne logistike v središču Ptuja kot pilotni projekt v okviru 
priprave nacionalnih smernic za izdelavo strategij upravljanja mestne logistike – v 
pripravi (predvidoma zaključeno leta 2022) (Pošta Slovenije, Univerza v Mariboru, 
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, ZUM d.o.o.)  

Priprava pilotne strategije upravljanja mestne logistike v središču Ptuja je v fazi analize. Do 
zdaj izdelana analiza stanja že daje nabor ključnih izzivov, ki bodo izhodišče za zastavljanje 
ciljev upravljanja mestne logistike v središču mesta Ptuj in izbiro ukrepov. Izzivi, 
predstavljeni po področjih, so:  

• izvajanje dostave (različne vrste prometa predvsem v območju za pešce, ozke ulice 
in posledično nastajanje konfliktnih situacij, razkladanje traja običajno do 10 minut, 
dostavlja se sproti, večina nima skladišč ali pa so ta zelo majhna, razpršena dostava 
– dobavitelji s konkurenčnimi klavzulami narekujejo pogoje izvajanja dostav, 
predvidena širitev območja za pešce – večja potreba po upravljanju mestne 
logistike), 

• dostavni čas (dostava se izvaja večinoma izven z odlokom opredeljenega 
dostavnega časa, dostava izven območja za pešce poteka ves dan tudi v času 
prometnih konic), 

• dostavna mesta (pomanjkanje dostavnih mest, otežen dostop do dostavnih mest, ki 
so zaparkirana ali pa je dovoz zaseden), nepravilno parkiranje vozil ob dostavi: na 
vozišču, pločniku), 

• dostavna vozila (večina dostavnih vozil je na dizelski pogon, dostavna vozila niso 
polna, izven območja za pešce dostavljajo tudi večja vozila),  
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• vrste dostavljenega blaga (večini gospodarskih subjektov/ustanov se dostavljajo 
manjši ali srednji paketi, večinoma kartonske škatle in kuverte, večinoma teže do 5 
kg),  

• dovolilnice (pogoste težave pri evidentiranju – dovolilnice se ne zazna, niso 
elektronske, težave pri dostopu izvajalcev servisnih storitev (vodovodar ipd.) in 
dostavi za stanovalce (nimajo dovolilnic oziroma je treba plačati enkratno 
dovolilnico)), 

• logistična infrastruktura in oprema (pomanjkanje skladiščnih zmogljivosti na ustrezni 
lokaciji, pomanjkanje opreme: dostavnih koles, vozičkov, paketomatov …, ni 
konsolidacijskih centrov, pretovorna mehanizacije ni zaželena, predvsem ne v 
območju za pešce),  

• odvoz odpadkov, embalaže (le del embalaže gre za odprodajo, za odvoz povratne 
embalaže poskrbijo gospodarski subjekti/ustanove v približno enakem deležu), 

• nadzor (slab nadzor nad dostavo predvsem izven območja za pešce, kjer dostavna 
vozila ustavljajo vsepovsod).  

Poleg priprave strategije upravljanja mestne logistike so bila nabavljena tudi električna 
tovorna kolesa, ki se v času trajanja priprave strategije oziroma pilotnega obdobja 
uporabljajo za dostavo (nekaj časa jih je uporabljala Pošta Slovenije, trenutno so kolesa na 
servisu pred predajo drugim občinskim službam), po koncu pilotnega obdobja pa bodo 
predana v upravljanje Mestni občini Ptuj. 

 

Slika 2.4: Električni tovorni kolesi, nabavljeni v okviru pilotnega projekta priprave Strategije upravljanja mestne 

logistike v mestnem središču Ptuja.
16

  

                                                
16 Vir fotografije: Pošta Slovenije. 
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Mestna občina Murska Sobota (št. preb. 18.684) 

Celostna prometna strategija Mestne občine Murska Sobota (Univerza v Mariboru, 
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, ZUM d.o.o., ZEU 
družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., Razvojna agencija Sinergija, Center za 
zdravje in razvoj Murska Sobota, ZRS Bistra Ptuj, 2017) 

Celostna prometna strategija je strateški dokument za načrtovanje prometa s poudarkom na 
ukrepih za spodbujanje trajnostne mobilnosti na območju mestne občine Murska Sobota. 
Obsega analizo stanja in opredeljuje glavne izzive na področju mobilnosti, zastavlja vizijo 
razvoja prometa, določa strateške cilje in operativne cilje po vsebinskih stebrih in vsebuje 
akcijski načrt z ukrepi, ocenjenimi vrednostmi za njihovo izvedbo, nosilca izvajanja ukrepa in 
rok izvedbe ukrepa. Strategija večinoma obravnava mobilnost oseb. 

V okviru stebra izboljšanje motoriziranega prometa je predviden ukrep racionalna uporaba 
tovornih vozil in možnosti vzpostavitve zelene logistike. 

 

Mestna občina Slovenj Gradec (št. preb. 16.609) 

Celostna prometna strategija Mestne občine Slovenj Gradec (RRA Koroška, 
regionalna razvoja agencija za Koroško regijo, ZUM urbanizem, planiranje, 
projektiranje d.o.o., PNZ svetovanje, projektiranje d.o.o., 2017) 

Celostna prometna strategija je strateški dokument za načrtovanje prometa s poudarkom na 
ukrepih za spodbujanje trajnostne mobilnosti na območju Mestne občine Slovenj Gradec. 
Obsega analizo stanja in opredeljuje glavne izzive na področju mobilnosti, zastavlja vizijo 
razvoja prometa, določa strateške cilje in operativne cilje po vsebinskih stebrih in vsebuje 
akcijski načrt z ukrepi, ocenjenimi vrednostmi za njihovo izvedbo, nosilca izvajanja ukrepa in 
rok izvedbe ukrepa. Strategija obravnava le mobilnost oseb. 
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2.2.2.2 Razni projekti in aktivnosti v izvajanju 

V slovenskih občinah se izvajajo poleg ukrepov, povezanih z mestno logistiko, ki so 
navedeni v prejšnjem poglavju,, tudi nekatere druge aktivnosti zelene mestne logistike: 
zelena dostava, razne pobude ipd.  

Dostava z zelenimi vozili: 

• Kooperativa LMC, z.o.o., so.p. – za izvedbo dostave je bila v okviru Ljubljanske 
kolesarske mreže ustanovljena Kooperativa socialna zadruga Kooperativa LMC 
z.o.o., so.p., ki s programom Zelena dostava ozavešča, spodbuja, podpira in razvija 
trajnostno mobilnost z uporabo tovornih koles. Gre za socialno podjetje, ki zaposluje 
težje zaposljive dolgotrajno brezposelne osebe. Izvajajo dostavo s kolesi. LMC 
ustvarja največji delež prihodkov z razvažanjem manjših paketov po centru Ljubljane 
kot pogodbeni sodelavec kurirske hitre pošte DPD, sodeluje pa tudi z e-hrano, Tine 
Expressom in drugimi. Leta 2016 so začeli z enim triciklom in brez zaposlenih, v 
septembru 2019 pa je Kooperativa LMC zaposlila že petega redno zaposlenega 
ter oskrbela že 100.000 strank (za DPD dostava 200 paketov na dan). Dostavljajo z 
električnimi kolesi. V Mariboru je Kooperativa LMC pogodbeno sodelovala s 
podjetjem GLS (projekt je že zaključen). 

 

Slika 2.5: Kooperativa LMC z.o.o.-so.p. – program Zelena dostava
17

 

 

                                                
17 Vir: https://www.facebook.com/pg/zelenadostava/photos/. 
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Slika 2.6: Kooperativa LMC, z.o.o., so.p. – program Zelena dostava – dostava v Mariboru za GLS
18

 

• Zadruga Kooperativa Rog, z.b.o., so.p. – dostava s kolesi na treh kolesarskih linijah v 
Ljubljani (največ dostava hitre pošte in covidnih vzorcev), 

• Dostava hrane s kolesi (več slovenskih mest): platforme ehrana, Wolt ipd. 

 

Slika 2.7: Dostava hrane
19

 

• Dostava knjig s kolesom v Novem mestu – Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto 
in Novomeška kolesarska mreža uvajata storitev dostave knjig s kolesi za 
uporabnike knjižnice. Kolesarji iz tega neformalnega društva bodo dvakrat mesečno, 
vsako 1. in 3. sredo v mesecu od 16.30 naprej, na območju mestne občine Novo 
mesto s kolesi dostavljali knjige uporabnikom knjižnice, ki težko pridejo sami do nje 
(starostniki, gibalno ovirane osebe). V območje dostave knjig spadajo tudi naselja 
oziroma vasi Škrjančevo, Boričevo, Smolenja vas, Mali Slatnik, območje do 

                                                
18 Vir: Arhiv avtorjev. 
19 Vir: https://maribor24.si/oznaka/ehrana. 
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Mačkovca oziroma avtoceste, Gotna vas, Ždinja vas in Kamence. Želene knjige 
lahko zainteresirani naročijo tri dni pred dostavo. Glavni cilj je pomoč starejšim in 
gibalno oviranim osebam. 

• Dostave paketov, poštne storitve – ozelenitev voznega parka (kolesa, manjša 
električna vozila). 

• Komunalne službe v občinah (npr. pobiranje smeti v središčih mest) – ozelenitev 
voznega parka (manjša električna vozila, vozički, kolesa). 

 

Slika 2.8: Pobiranje in odvoz smeti v Piranu
20

 

Pobude: 

• Projekt Edison (Eco Driving Innovative Solutions and Networking) – 41 strateških 
partnerjev, podjetij, raziskovalnih ustanov in občin je leta 2017 podpisalo Zavezo o 
sodelovanju v mednarodnem mobilnostnem projektu Edison. Z njim Slovenija vstopa 
v jedro globalnega razvoja zelenih mobilnostnih tehnologij in rešitev prihodnosti. 
Slovenija s projektom Edison proaktivno postaja nosilec strateško pomembnega 
evropskega projekta, s katerim bo skupaj z drugimi mednarodnimi partnerji 
konkurirala za evropska sredstva iz finančnega obdobja 2020–2025. V slovenske 
občine se je na ta način vpeljal koncept elektromobilnosti, ki temelji na mobilnosti 
oseb (e-vozila (e-car sharing, e-kolesa, e-vozila, e-busi) in e-polnilnice), vendar se 
lahko širi tudi na področje mestne logistike (e-dostavna vozila). 

• EIT Urban Mobilty (A European initiative to create more liveable urban spaces) – 
skupnost EIT Urbana mobilnost je bil ustanovljena januarja 2019 znotraj Evropskega 
inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT). Njen glavni cilj je preobrazba mestnega 
prevoza potnikov in blaga z namenom, da mesta postanejo prijaznejša za bivanje in 
delo. Želijo postati največja evropska pobuda na področju preoblikovanja mestne 
mobilnosti. V naslednjih šestih letih imajo za to na voljo 400 milijonov evrov, do 
katerih so med drugim upravičena tudi slovenska mesta, univerze, raziskovalne 

                                                
20 Vir: Arhiv avtorjev. 
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ustanove in gospodarstvo. Pripravljajo različne programe, posvete in delavnice na 
temo trajnostne mobilnosti. Program Klub mest (City club) evropskim mestom 
omogoča izmenjavo dobrih praks na področju mobilnosti, informacij o izzivih, s 
katerimi se srečujejo, in njihovih rešitvah, na podlagi česar EIT Urbana mobilnost 
oblikuje letni program in posamezne razpise. Eden izmed ciljev skupnosti EIT je 
privabiti mesta iz regije RIS, tj. območja južne in vzhodne Evrope, kjer je inovacijski 
indeks nekoliko nižji. V okviru programa bo v marcu ali aprilu 2021 izšel razpis za 
inovacijske projekte na štiri teme, med drugim na temo trajnostne mestne logistike, 
rok prijave je predvidoma na začetku maja 2021. Razpis je nova aktivnost v okviru 
programa. V program se lahko mesta vključijo na podlagi različnih oblik članstva 
(glavni partner, osrednji partner, mrežni partner), za katera se plačuje članarina, ali 
prek razpisa za projekte, ko mesto postane projektni partner brez članarine. Na 
razpisih lahko mesta tudi samo sodelujejo v posameznih konzorcijih, saj je njihova 
udeležba v konzorciju obvezna. 
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2.2.3 Regulativni ukrepi 

Slovenske občine, predvsem mestne občine, so se že pred leti odločile uvesti regulativne 
ukrepe omejevanja tovornega prometa v mestih. Gre pretežno za omejevanje dostopa 
tovornih vozil do oziroma v središča mest (časovna, vrste in značilnosti vozil (pogon, teža 
ipd.)). Namen omejitev je zmanjšanje vplivov na okolje (zrak, hrup), povečanje prometne 
varnosti (konfliktne situacije v omejenem prostoru ulic v središču mest, večja varnost na 
mestnih cestah ipd.), povečanje privlačnosti javnih prostorov. Ti regulativni ukrepi vplivajo na 
izvajanje mestne logistike in njeno ozelenitev. 

 

Slika 2.9: V središču Ljubljane s cizo po zelenjavo na tržnico
21

 

Dostop v slovenskih mestih je urejen z občinskimi odloki22 s področja urejanja cest, ki so 
sprejeti pretežno na podlagi Zakona o cestah. Dostop se ureja običajno v posameznih delih 
mesta: mestna središča, posamezne ulice, širša mestna središča, lahko le v območjih za 
pešce v središčih mest, le posamezna območja (npr. tržnica). Deloma pogoje za vstop v 
območje za pešce določa tudi veljavni Zakon o pravilih cestnega prometa, ki opredeljuje 
vrste vozil, ki lahko zapeljejo v območje za pešce, za druga vozila pa se to dovoli le s 
predpisano signalizacijo. 

 

                                                
21 Vir: Arhiv avtorjev. 
22 Odloki so že navedeni tudi v Analizi dokumentacije, ZUM d.o.o., Maribor, november 2019, dopolnitve marec 2020, pripravljeni kot 
Izroček 1 v okviru tega projekta, to je LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007). 
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Slovenske mestne občine urejajo dostopnost območij in omrežja z naslednjimi odloki:  

• MO Ljubljana – Odlok o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, 
št. 8/17, 14/19, 16/21) 

• MO Maribor – Odlok o občinskih cestah (uradno prečiščeno besedilo št. 1) (MUV št. 
32/17-UPB, 9/18, 15/19, 21/19, 22/20, 28/20, 29/20, 3/21) 

• MO Kranj – Odlok o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, 
št. 73/19) 

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

• 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, 
27/21) 

• MO Novo mesto – Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto 
(Dolenjski uradni list, št. 18/20) 

• MO Velenje – Odlok o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin 
posebnega pomena v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, 
št. 12/10-UPB-1, 27/10, 7/11, 23/11, 13/13, 17/13, 20/14, 37/14, 4/15, 11/15, 3/16, 
12/16, 10/18, 17/19, 6/20, 7/20, 2/21) 

• MO Nova Gorica – Odlok o ureditvi prometa v naseljih mestnega značaja Mestne 
občine Nova Gorica (Uradno glasilo št. 5/96, 15/97, Uradni list RS, št. 53/15, 26/21) 

• MO Ptuj – Odlok o ureditvi cestnega prometa na območju Mestne občine Ptuj 
(Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/20) 

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

• 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) 

Urejanje dostopa v mestnih območjih je dokaj preprosto in se v splošnem določa na 
naslednje načine: 

• omejitev teže vozil – običajno do 3,5 tone ali do 5 ton, na posameznih ulicah npr. do 
7,5 tone, 

• omejitev vrste vozil: namen vozil (za dostavo, vzdrževanje objektov, vozila 
gospodarske javne službe, izvajanje taksi službe), vozila glede na lastništvo, vozila 
na določen pogon (npr. električni pogon), tudi (redkeje) vozila z ekološko oznako 
motorja vozila, 

• s časovnimi okni: časovna omejitev dostopa za določeno vrsto vozil (npr. dostavni 
čas običajno v jutranjih urah), časovna omejitev postanka oziroma dostave v 
območju omejitev. 

Opredeljene so tudi izjeme od predpisanih regulacij pod določenimi pogoji kot npr.: 
prekoračitev omejitve teže vozil (če ni mogoče drugače, le po določenih poteh) v času 
gradnje, za drugačne vrste vozil, določene uporabnike (npr. prebivalec v območju 
omejenega dostopa, podjetje, ki ima sedež v istem mestu), dostavo izven dostavnega časa, 
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ki se lahko opredelijo za določen čas, kot enkratna izjema ali dolgoročna izjema, brez plačila 
ali za plačilo. 

V nadaljevanju so povzete ureditve dostopa iz odlokov mestnih občin, ki so neposredno 
vezane na izvajanje logističnih dejavnosti v mestu. Povzete so le tipične omejitve in izjeme, 
poleg tega da je vedno dovoljena vožnja oziroma vstop v območja za posebna vozila 
oziroma vozila za opravljanje posebnih funkcij, ki jih določajo veljavni Zakon o pravilih 
cestnega prometa in tudi posamezni odloki: uporabniki posebnih prevoznih sredstev (npr. 
vozila policije, gasilska vozila), vozila gospodarskih javnih služb, vozila za prevoz bolnikov in 
vozila (z dovolilnico) za potrebe izvajanja gradbenih del, protokolarnih in novinarskih 
dejavnosti, prireditev, prevoza otrok do šol in vzgojno-varstvenih organizacij, koncesij za 
razvoz tople hrane oskrbovancem, mrliškoogledne službe, prevoz umrlih, prevoz denarja, 
deratizacija in dezinfekcija, dejavnosti varovanja ljudi in premoženja, nujnih servisnih 
storitev, dejavnosti državnih organov, občinska vozila ipd. V občinskih odlokih so navedene 
tudi omejitve glede časa postanka oziroma parkiranja ob dostavi. Navedene so tudi globe za 
prekrške in pogoji za odvzem dovolilnic. 

Poleg navedenega na prometnem omrežju veljajo tudi druge prepovedi v skladu s 
signalizacijo in večinoma splošna prepoved tovornih vozil nad 7,5 tone. Prav tako je 
prepovedano parkiranje tovornih vozil, razen na površinah, ki so namenjene in urejene za te 
namene.  
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Mestna 
občina 

Območja 
omejitev 

Omejitve dostopa: časovno okno, vrste 
vozil (namen, tip, masa, pogon, lastništvo, 

emisijski razred) 

Izjeme 

Ljubljana cona 1 

območje za 
pešce 

Cona 1 – prepoved za tovorna vozila nad 
3,5 tone 

Območje za pešce: 

• dostavni čas: med 6. in 10. uro vse dni 
v tednu, 

• za uporabo dostavnih mest na 
območju za pešce se izda dovolilnica 
in plača letna taksa, 

• dostavni čas opredeljen za vozila: 
dostava za stanovalce, pravne osebe 
in njihove zaposlene, samostojne 
podjetnike posameznike in njihove 
zaposlene ter posameznike, ki 
samostojno opravljajo dejavnost, in 
njihove zaposlene, 

• poleg splošnih dovoljenj je na 
območjih za pešce dovoljena vožnja z 
vozilom na električni pogon, ki jo 
opravlja izvajalec gospodarske javne 
službe mestnega linijskega prevoza 
potnikov, s turističnim vlakcem in 
največ štiri avtotaksije, ki so okolju 
prijazna vozila na javnem razpisu 
izbranih avtotaksi prevoznikov. 

Dovolilnica in elektronska kartica za vstop 
se izdata za plačilo za določeno vozilo. 

Prekoračitev 
največje 
dovoljene mase. 
Dovoljenje za 
utemeljeno 
dostavo oziroma 
vožnjo izven 
dostavnega časa. 

Maribor območje za 
pešce 

varovano 
območje 
umirjenega 
prometa 

varovano 
območje 
skupnega 
prometnega 
prostora 

Območja imajo podobne oziroma enake 
pogoje za vstop in izvajanje dostave: 

• dostavni čas: med 5. in 10. uro (vstop 
le do 9.30), 

• vozila do 5 ton največje dovoljene 
mase, 

• dostavni čas opredeljen za dostavna 
vozila (stanovalci, lastniki in najemniki 
poslovnih prostorov, če imajo 
zagotovljeno parkirno mesto, lahko 
vstopajo izven dostavnega časa), 

• poleg splošnih dovoljenj je na območju 
za pešce na podlagi dovolilnice (tudi s 
plačilom prevoznine) dovoljena vožnja 
z vozili: javnih gospodarskih služb, ko 
opravljajo javno službo z vozili, ki za 
pogon uporabljajo plin in je njihova 

Prekoračitev 
največje 
dovoljene mase. 
Dovoljenje za 
utemeljeno 
dostavo oziroma 
vožnjo izven 
dostavnega časa. 
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Mestna 
občina 

Območja 
omejitev 

Omejitve dostopa: časovno okno, vrste 
vozil (namen, tip, masa, pogon, lastništvo, 

emisijski razred) 

Izjeme 

okoljevarstvena oznaka najmanj 
EURO 6 ali električni pogon, izvajalca 
gospodarske javne službe mestnega 
linijskega prevoza potnikov na 
električni pogon, gostov hotela, ki je 
lociran v območju za pešce in ima 
lastno parkirišče, za potrebe izvajanja 
kurirskih storitev, servisne dejavnosti 
in izvajanje varovanja premoženja v 
območju za pešce, ki za pogon 
uporabljajo plin in je njihova 
okoljevarstvena oznaka najmanj 
EURO 6 ali električni pogon, lastnikov 
ali najemnikov garaž, poslovnih 
prostorov in stanovanj znotraj območja 
za pešce, katerih največja dovoljena 
masa ne presega 3,5 tone, kočija s 
konjsko vprego (na Trgu svobode). 

Dovolilnica in elektronska kartica za vstop 
se izdata za plačilo za določeno vozilo. 

Kranj območje za 
pešce 

• uporaba dostavnih mest na občinski 
cesti le z dovolilnico, 

• dostavni čas (tudi čas za parkiranje): 
med 6. in 10. uro, 

• dostavni čas opredeljen za dostavna 
vozila (vozila stanovalcev, vozila 
pravnih oseb in njihovih zaposlenih, 
samostojnih podjetnikov 
posameznikov in njihovih zaposlenih 
ter posameznikov, ki samostojno 
opravljajo dejavnost na naslovu v 
območju za pešce, lahko z dovolilnico 
za prevoz kadar koli vstopajo v 
območje za pešce), 

• poleg splošnih dovoljenj je na 
območjih za pešce dovoljena vožnja z 
vozili na električni pogon, ki jo opravlja 
izvajalec gospodarske javne službe 
linijskega prevoza v mestnem 
prometu, s turističnim vlakcem in 
kolesom rikšo, ter promet z dovolilnico 
(enoletno) na podlagi odločbe tudi 
avtotaksi vozilom, vozilom 
upravičenca do parkirne dovolilnice, 

• upravičenci do parkirne dovolilnice v 
območju za pešce, drugi upravičenci 

Dostava je na 
posameznih 
dostavnih mestih 
v območju za 
pešce dovoljena 
tudi izven 
dostavnega časa 
(dovolilnica za 
izredno dostavo). 

Dovoli se vstop 
vozilom z 
dovolilnico za 
enkratni ali dnevni 
vstop. 
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Mestna 
občina 

Območja 
omejitev 

Omejitve dostopa: časovno okno, vrste 
vozil (namen, tip, masa, pogon, lastništvo, 

emisijski razred) 

Izjeme 

do dovolilnice in lastniki ali najemniki 
stanovanjske enote v območju za 
pešce, ki imajo tam prijavljeno stalno 
ali začasno prebivališče, imajo za 
nujne servisne storitve pravico do 
brezplačnega omejenega števila 
vstopov v območje za pešce. 

Dovolilnica se izda za plačilo (letna ali 
mesečna taksa). 

Koper staro mestno 
jedro 

območje za 
pešce (s 
popolno 
prepovedjo 
motornega 
prometa, z 
omejenim 
lokalnim 
prometom) 

V starem mestnem jedru so dovoljena 
motorna vozila z največjo maso do 3,5 
tone. 

Dostava je v območju za pešce dovoljena 
le v območju z omejenim lokalnim 
prometom. 

Dostavni čas – ni opredeljen v odloku, le s 
signalizacijo – trenutno med 7. in 9. uro. 

Dostavni čas je opredeljen za dostavna 
vozila (vozila stanovalcev, pravnih ali 
fizičnih oseb, ki opravljajo registrirano 
dejavnost in ki razpolagajo s parkirnim 
prostorom na nejavni površini (dvoletna 
dovolilnica, tudi na javni površini enoletna 
dovolilnica), lahko z dovolilnico kadar koli 
vstopajo v območje za pešce). 

Enkratne začasne 
dovolilnice za 
dostave (les, 
kurivo, pohištvo, 
prevoz tovora, 
gradbena in 
vzdrževalna dela 
ipd.). 

Celje staro mestno 
jedro 

območje 
mestne tržnice 

Staro mestno jedro – splošna prepoved 
prometa motornih vozil z izjemami 
(dodatno poleg običajnih). Dovoljeno: 

• za preskrbovanje gospodarskih družb: 
med 7.00 in 9.30 z vozili do 3,5 tone 
največje dovoljene mase in s 
posebnim dovoljenjem za 
gospodarsko vožnjo z vozili do 12 ton 
največje dovoljene mase, če gre za 
nedeljiv tovor; 

• za osebna vozila tistih imetnikov, 
katerih sedež ali stalno prebivališče je 
na tem območju, ob pogoju, da imajo 
garažo ali zagotovljen parkirni prostor 
na funkcionalnem zemljišču stavbe, v 
kateri imajo sedež ali v njej stanujejo; 

• za storitvene prevoze s posebnim 

/ 
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Mestna 
občina 

Območja 
omejitev 

Omejitve dostopa: časovno okno, vrste 
vozil (namen, tip, masa, pogon, lastništvo, 

emisijski razred) 

Izjeme 

dovoljenjem, ki smejo trajati največ 30 
min, 

• s posebnim dovoljenjem stanovalcem 
za potrebe dostave, ki je ni mogoče 
izvesti v predvidenem času. 

Dovoz v staro mestno jedro in na območje 
mestne tržnice je za plačilo.  

Novo 
mesto 

ožje mestno 
središče 

območje za 
pešce 

Ožje mestno središče – prepovedan 
promet tovornih vozil, katerih največja 
dovoljena masa presega 3,5 tone, razen 
na glavnih mestnih vpadnicah, če ni s 
prometno signalizacijo določeno drugače. 

Dostava je dovoljena v dostavnem času 
(med 6. in 10. uro v ožjem mestnem 
središču in območju za pešce) z 
dovolilnico. 

V območju za pešce imajo lastniki ali 
najemniki poslovne enote in lastniki ali 
najemniki stanovanjske enote, ki imajo v 
območju prijavljeno stalno ali začasno 
prebivališče (upravičenci), za izvedbo 
nujnih servisnih storitev pravico do 
brezplačnega vstopa v območje za pešce.  

Dovolilnice se izdajo za plačilo za 
določeno vozilo. 

Prekoračitev 
največje 
dovoljene mase. 
Dostava izven 
dostavnega časa 
zaradi posebej 
utemeljenih 
razlogov. 

 

Velenje območje za 
pešce 

Dostavni čas med 5.30 in 9. uro. 

V območju za pešce je dovoljen vstop z 
naslednjimi vozili (poleg običajno 
dovoljenih vozil): 

• v dostavnem času za preskrbovanje 
organizacij in gospodinjstev z vozili do 
6 ton in za razkladanje blaga, kjer to 
dovoljuje prometna signalizacija, 

• vozil z dovolilnico urada za dovoz na 
dvorišča objektov in parkirišča znotraj 
območij. 

Izdajo se dovolilnice in vnaprej določijo 
dovozne poti. 

/ 

Nova mestna Promet tovornih vozil po javnih občinskih / 
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Mestna 
občina 

Območja 
omejitev 

Omejitve dostopa: časovno okno, vrste 
vozil (namen, tip, masa, pogon, lastništvo, 

emisijski razred) 

Izjeme 

Gorica naselja prometnih površinah je dovoljen le za 
dostavo, in sicer z vozili do 5 ton. Dovoz 
in odvoz blaga se praviloma izvajata z 
dvoriščne strani med 5. in 16. uro. 

Ptuj območje za 
pešce 

V območju za pešce in na mestnih 
vpadnicah je prepovedan promet tovornih 
vozil, katerih največja dovoljena masa 
presega 5 ton. 

Dostavni čas v območju za pešce med 5. 
in 8. ter med 20. in 23. uro, zaradi zbiranja 
odpadkov pa med 20.30 in 6. uro. 

Izven območja za pešce je dostavni čas 
(kjer je prepoved parkiranja in ustavljanja) 
med 5. in 8. ter med 20.30 in 23. uro.  

Več tipov dovolilnic – dovolilnica »D« – 
izvajalcem dostave in uporabnikom 
poslovnih prostorov, ki nimajo možnosti 
parkiranja na pripadajočem zemljišču 
znotraj območja za pešce, z dovolilnico 
»D« je možna dostava izven dostavnega 
časa. 

Vožnja z motornimi vozili v območju za 
pešce je (z dovolilnicami) dovoljena 
stanovalcem s stalnim ali začasnim 
prebivališčem na območju, ki je določeno 
kot območje za pešce, gospodarskim 
družbam, obrtnikom, samostojnim 
podjetnikom in društvom, če imajo ti v 
območju za pešce svoj sedež ali poslovno 
enoto in zagotovljen prostor za parkiranje 
vozila na dvoriščih ali v garažah znotraj 
območja za pešce. Upravičenci morajo pri 
vožnji v območju za pešce spoštovati 
določbe zakona, ki ureja pravila cestnega 
prometa. 

Izdajajo se tudi razne dovolilnice za 
enkratni vstop (za goste mestne občine, 
novinarje, hotelske goste) in tudi za dovoz 
za oskrbo stanovalcev (ozimnica, pohištvo 
ipd.). 

Dovoljenje za 
prekoračitev 
največje 
dovoljene mase 
vozil. Dovoljenje 
za dostavo izven 
dostavnega čas. 
Dovoljenje za 
lastno dostavo 
stanovalcev 
(nakup, pohištvo 
ipd.) izven 
dostavnega časa 
v območju 
umirjenega 
prometa. 

Murska ožje mestno 
središče 

Dostavni čas je med 5. in 8. uro in med Dovoljenje za 
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Mestna 
občina 

Območja 
omejitev 

Omejitve dostopa: časovno okno, vrste 
vozil (namen, tip, masa, pogon, lastništvo, 

emisijski razred) 

Izjeme 

Sobota 
vpadnice 

13.00 in 15.30, v ožjem mestnem središču 
je dostavni čas med 5.00 in 6.30 in med 
13.00 in 14.30. 

Na območju ožjega mestnega središča, 
razen glavnih mestnih vpadnic, je 
prepovedan promet vozil, katerih največja 
dovoljena masa presega 3,5 tone. Na 
glavnih mestnih vpadnicah in na celotnem 
preostalem cestnem omrežju v mestu in 
naseljih v MO Murska Sobota je v času 
jutranje in popoldanske prometne konice 
prepovedan promet za vozila, katerih 
največja masa presega 7,5 tone, razen 
izjemo dostave. 

prekoračitev 
največje 
dovoljene mase 
vozil. 

 

Slovenj 
Gradec 

središče 
mesta 

Na območju mesta Slovenj Gradec in 
naselij, kjer je dovoljen lokalni promet, je 
prepovedan promet z vsemi motornimi 
vozili, katerih skupna dovoljena masa 
presega 5 ton osnega pritiska. 

Dostavni čas med 5. in 9. uro (na 
Glavnem trgu, Trgu svobode, Cankarjevi 
ulici, Gosposvetski cesti, Meškovi ulici, 
Poštni ulici, Ozki ulici in Šolski ulici).  

Blago in embalažo, dostavljeno in 
odloženo na javne površine, je treba 
odstraniti najpozneje do 10. ure, na Trgu 
svobode pa takoj po dostavi. 

Dovoljenje za 
prekoračitev 
največje 
dovoljene mase 
vozil. 
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3 Primeri dobrih praks izvajanja ukrepov 
zelene mestne logistike 

3.1 Splošno 

V drugih elaboratih v okviru prve faze akcije C3.3. projekta LIFE17 IPC/SI/000007 – LIFE IP 
CARE4CLIMATE je nanizanih veliko primerov dobrih praks izvajanja ukrepov zelene 
logistike po posameznih področjih obravnave. V nadaljevanju so predstavljeni primeri dobrih 
praks izvajanja ukrepov zelene logistike v mestnih območjih. 

3.2 Primeri dobrih praks iz tujine 

Primeri dobrih praks, od katerih se velika večina tudi uspešno izvaja v praksi, so 
predstavljeni za različna področja: 

• prostorsko načrtovanje,  
• urejanje prometne infrastrukture in upravljanje motornega prometa (gradnja 

obvoznic, zmanjšanje obremenitev, signalizacija ipd.), 
• vključevanje deležnikov v logističnem procesu (posvetovanja, spodbujanje, 

izobraževanje), 
• urejanje dostave (čas dostave, dostavne površine, okolju prijazne dostavne površine, 

skupnostna dostava, večnamenske površine, dostava in prevoz odpadkov po 
notranjih plovnih poteh), 

• konsolidacija dostave in dostava v zadnjem kilometru (angl. »last mile«) 
(konsolidacijski centri, dostavna vozlišča, mobilni depoji, distribucijske ploščadi, 
prevzemne točke), 

• dostavna in tovorna vozila (okolju prijazna dostavna vozila, spodbude, različni načini 
uporabe, dostava z roboti, tehnološko izpopolnjevanje, souporaba vozil javnega 
prevoza), 

• certificiranje, 
• dostavni in servisni načrti, 
• različne obdavčitve prometa in sheme omejevanja dostopa z vozili (zgostitvene 

takse, uvajanje nizkoemisijskih con, omejevanje skupne mase vozil),  
• uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij. 

 

  



 

 
 

55 
 

PROSTORSKO NAČRTOVANJE 

Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: 
Barcelonski prostorski predpisi urejajo površine za izvenulične 
dostave 

Ključne besede: izvenulična dostava 

Tip območja: mesto, mestno središče, obmorsko mesto 

Kraj: Barcelona, Katalonija, Španija 

Povzetek: Namen: Leta 1999 je mestni svet Barcelone sprejel lokalno uredbo 
(Ordenança Municipal de Previsió d'espais per a càrrega i 
descàrrega en els edificis), ki je spremenila več predpisov za 
gradnjo izvenuličnih dostavnih površin ali skladiščnih prostorov 
znotraj novozgrajenih poslovnih obratov in trgovin. 

Glavni cilj: zmanjšanje prometnih ovir na ulicah, zmanjšanje 
zastojev. 

Ukrep: Uredba predpisuje, da morajo vse nove stavbe, ki imajo 
najmanj 400 m2 tlorisnih površin, urediti vsaj eno dobavno površino 
(cono) znotraj stavbe. Novi bari in restavracije morajo zagotoviti 
skladiščno površino z minimalno velikostjo 5 m2 ali 5 % njihove 
skupne tlorisne površine. 

Preoblikovanje javnih trgov kot tudi nakladalnih/razkladalnih in 
skladiščnih prostorov v zasebnih stavbah bi lahko vključevalo 
načrtovanje in zagotavljanje ustreznih prostorov za kolesarsko 
logistiko. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Barcelonska mestna uprava 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://civitas.eu/sites/default/files/civ_pol-an5_urban_web.pdf 
(stran 37) 
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Obvezni delež dostavnih površin v Parizu 

Ključne besede: obvezni delež dostavnih površin 

Tip območja: mesto, mestno središče 

Kraj: Pariz, pariška regija, Francija 

Povzetek: Glavni cilj: zmanjšanje zastojev, boljša integracija premikov blaga. 

Ukrep: Pariški lokalni predpis določa dimenzije in količino dostavnih 
površin, ki jih je treba zgraditi. Predpis določa, da je 15 % javne 
površine treba nameniti dostavnim površinam. 

Učinek: v letih od 2005 do 2010 je bila polovica od pariških 10.000 
dostavnih površin preoblikovana v skladu s tem predpisom.  

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Pariška mestna uprava 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

http://www.sugarlogistics.eu/pliki/handbook.pdf (stran 35) 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/urban/stu
dies/doc/2012-04-urban-freight-transport.pdf (stran 80) 
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Rezervacija perspektivnih obrečnih površin za logistična območja 

Ključne besede: prostorsko načrtovanje, raba zemljišč, rečni promet, rezervacija 
zemljišč, logistična območja 

Tip območja: obmorsko mesto 

Kraj: London, londonska regija, Združeno kraljestvo 

Povzetek: Na ustanovi Greater London Authority (to je vladni organ za 
prostorsko načrtovanje v Londonu) je bila izvedena študija o 
tovornih pristanih ob reki Temzi, v kateri se je ugotavljalo, katere 
neaktivne pristane je treba zaščititi s sistemom načrtovanja rabe 
zemljišč.  

Glavni cilj: zaščita za tovorni promet perspektivnih obrečnih 
zemljišč pred stanovanjsko in/ali pisarniško pozidavo, saj so ta 
zemljišča že v uporabi kot logistična območja ali pa se kot taka še 
lahko uporabljajo v prihodnosti. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Greater London Authority 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/urban/stu
dies/doc/2012-04-urban-freight-transport.pdf (stran 76) 

Podobna shema: 
Zaščita potencialnih logističnih površin ob reki Seni v Parizu. Vir: 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/urban/stu
dies/doc/2012-04-urban-freight-transport.pdf (stran 83) 
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UREJANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE 

Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Obvoznica do aberdeenskega pristanišča 

Ključne besede: izgradnja obvoznice 

Tip območja: mesto, obmorsko mesto 

Kraj: Aberdeen, območje Aberdeen City, Škotska, Velika Britanija 

Povzetek: V okviru projekta Civitas Portis je bila od aberdeenskega 
pristanišča zgrajena obvoznica, ki je mestno središče razbremenila 
cestnih tovornih vozil, ki so mestno jedro prečkala na poti do 
pristanišča. Pristanišče vsako leto sprejme 8.000 ladij, letni 
pretovor pa znaša 5 milijonov ton.  

Glavni cilji: nadzor tokov tovornega prometa skozi mestno središče, 
izboljšanje kakovosti zraka v mestnem središču, zmanjšanje 
prometnih zastojev. 

Ukrep: izgradnja obvoznice mimo mestnega središča, preusmeritev 
tovornega prometa na obvoznico. 

Izkušnje: vozniki tovornjakov podpirajo ukrep. Pred izgradnjo 
obvoznice je bila vožnja skozi središče mesta zelo zahtevna. 

Učinek: razbremenitev mestnega središča tovornega prometa. 
Vožnja za voznike tovornjakov je zdaj manj stresna, vožnja do 
pristanišča se je skrajšala s 30 na 5 minut. V mestnem središču je 
posledično čistejši zrak, boljši so pogoji za delovanje javnega 
potniškega prometa in manj je zastojev. Skupaj z drugimi ukrepi 
(izgradnja električnih polnilnic, uvedba aplikacije za potovanje z 
javnimi prevoznimi sredstvi) se je število voženj v mestnem 
središču med prometnimi konicami zmanjšalo za 8 %, izpusti NO2 
pa so se znižali za 10 %. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Mestna občina Aberdeen, Civitas Portis 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://www.youtube.com/watch?v=-3hUTCDhV5g&list=PLKldy-
wh6SBOFd8j4-wYDzpzwgA-RnNEz&index=19 (od 05:15 dalje) 
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Ureditev prometne signalizacije v Talinu 

Ključne besede: prometna signalizacija, uskladitev z GPS napravami 

Tip območja: mesto, obmorsko mesto 

Kraj: Talin, grofija Harju, Estonija 

Povzetek: Raziskava Mestne občine Talin in Univerze v Talinu je pokazala, da 
je prometna signalizacija med glavnim pristaniščem in pomembnimi 
prometnicami pomanjkljiva in nejasna, predvsem v smeri z obrobja 
mesta proti pristanišču.  

Glavni cilj: usmeritev tovornjakov na najprimernejše ceste, 
zmanjšanje števila napačnih zavojev tovornih vozil, znižanje števila 
zastojev zaradi napačnih zavojev tovornjakov, povečanje prometne 
varnosti, zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov. 

Ukrepi: postavitev in dopolnitev prometne signalizacije, izpopolnitev 
prometnih podatkov za GPS naprave, ponudba GPS podatkov 
šoferjem med vožnjami s trajekti, pridobitev povratnih informacij od 
šoferjev glede izvedenih ukrepov. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Mestna občina Talin, Univerza v Talinu 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/urban/stu
dies/doc/2012-04-urban-freight-transport.pdf (stran 116) 
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Izgradnja parkirišča za tovornjake v rotterdamskem Fruitportu  

Ključne besede: parkirišče za tovornjake, konflikt, stanovanjsko območje 

Tip območja: mesto, obmorsko mesto 

Kraj: Rotterdam, južna Holandija, Nizozemska 

Povzetek: Namen: Pred izvedbo ukrepa so prebivalci mestnega območja 
Delfshaven v bližini enega od mestnih pristaniških območij doživljali 
visoke ravni hrupa zaradi težkih tovornih vozil, ki so parkirala v 
stanovanjskih ulicah, parkirani tovornjaki pa so tudi ovirali 
dostopnost do stanovanjskih stavb. Za reševanje teh vprašanj je 
bilo vzpostavljeno območje za parkiranje tovornjakov. 

Novi kamionski park je v rotterdamskem Fruitportu, v katerem 
približno 80 podjetij uporablja pristanišče, kjer se večinoma 
pretovarjajo in preprodajajo sadje in zgoščeni sokovi. V parku 
tovornjakov so na voljo lažja distribucijska vozila in varno parkirišče 
s 24-urnim nadzorom za tovornjake. 

Glavni cilji: zmanjšanje hrupnih obremenitev v stanovanjskem 
območju, razbremenitev stanovanjskega območja parkiranih 
tovornih vozil, uvedba sistema za usmerjanje prometa ter 
varnostnih in komunikacijskih sistemov ter reguliranje premikov 
tovornjakov od skladišč na cestni sistem in obratno. 

Vrste ukrepov: vzpostavitev varovanega parkirišča za tovornjake v 
bližini FruitPorta, uvedba parkirnega upravljanja in nadzor 
stanovanjskih območij, ki ga izvaja policija. 

Izkušnje izvajanja: parkirišče je zasedeno med 50 do 60 %, 
uporabljajo ga domači in mednarodni prevozniki. Vozniki 
tovornjakov so naklonjeni ukrepu. Izkazala se je pomembnost 
komunikacije z vozniki tovornjakov, tudi s prometno signalizacijo. 
Cena parkirišča ne sme biti previsoka, da voznikov tovornjakov ne 
odžene. Leta 2004 je več kot 9.000 tovornjakov uporabilo parkirišče 
za 1 do 7 dni. 

Rezultati/učinki: hrupne obremenitve so bile prestavljene iz 
bližnjega stanovanjskega območja na nestanovanjsko območje 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

FruitPort Rotterdam B.V. 
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Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://civitas.eu/hr/measure/truck-parking-management  

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/urban/doc
/ump/swd%282013%29524-communication.pdf (stran 8) 
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Upravljanje večnamenskih prometnih pasov v Barceloni 

Ključne besede: upravljanje večnamenskih prometnih pasov, avtobusni pas, 
dostavne površine, parkirne površine 

Tip območja: mesto 

Kraj: Barcelona, Katalonija 

Povzetek: V okviru projekta SUGAR je mesto Barcelona razvilo spremenljivo 
prometno signalizacijo, ki prikazuje predpise glede dostopov za 
tovorna vozila na večnamenskih pasovih. Danes v Barceloni 
obstaja sedem večnamenski pasov s tehnologijo spremenljive 
prometne signalizacije.  

Glavni cilji:  

• urejanje prometa in parkiranja na večjih vpadnicah; 
• skrajšanje potovalnega časa in iskalnih časov za dostavna 

parkirna mesta; 
• optimizacija uporabe uličnega prostora; 
• preprečevanje zaparkiranja vozil. 

Ukrep: med 08. in 10. uro je prometna površina namenjena 
motornim vozilom ali samo avtobusom, od 10. do 17. ure je 
namenjena dostavi, od 17. do 21. ure spet motornim vozilom ali 
samo avtobusom, od 21. do 8. ure pa parkiranju vozil. 

Učinek: Glavni rezultat je zmanjšanje potovalnih časov za 12 do 15 
% in bolj tekoč motorni promet. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Mestna uprava Barcelone 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

http://www.sugarlogistics.eu/pliki/handbook.pdf (stran 46 in 71) 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/urban/stu
dies/doc/2012-04-urban-freight-transport.pdf (stran 80) 
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SPODBUJANJE VEČJE NALOŽENOSTI TOVORNIH VOZIL 

Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: 
Spodbude za izboljšanje naloženosti tovornih vozil pri distribuciji 
tovora v notranjem mestu 

Ključne besede: večji izkoristek tovornih vozil, prostovoljno sodelovanje, stopnja 
natovorjenosti, nizkoemisijska cona 

Tip območja: mesto, mestno središče, staro mestno jedro 

Kraj: Göteborg, grofija Västra Götaland, Švedska 

Povzetek: Namen: središče Göteborga je bilo že več let preobremenjeno s 
težkimi tovornimi vozili, saj voznikom ni uspelo najti prostora za 
natovarjanje in raztovarjanje. Vozniki tovornjakov so bili prisiljeni 
tudi večkrat voziti po središču mesta zaradi iskanja ustreznega 
prostora za izvedbo dostave. 

Vrste ukrepov: Pilotni projekt je bil zasnovan kot prostovoljna 
shema v sodelovanju s prometno industrijo. 

Vrste ukrepov: 

• analiza stopnje obremenitve vozila; 
• določitev omejitve vstopa v območje mesta, kjer se je izvajal 

pilotni projekt; 
• razvoj komunikacijskega sistema za merjenje in poročanje o 

stopnjah obremenitve vozil in 
• za podjetja, ki izpolnjujejo opredeljena merila, ustvariti 

namenska območja razkladanja. 

Pri preizkušanju sistema v pilotnem projektu je bilo vključenih osem 
vozil s skupno maso nad 2,2 tone. Območje projekta je bilo 
opredeljeno znotraj 2 kvadratnih kilometrov, ki jih pokrivata mestni 
četrti Vallgraven in Nordstaden in njuna neposredna okolica. Za 
registracijo in nadzor poti je bila v vsakem vozilu nameščena GPS 
naprava. Za registracijo stopnje obremenitve vozila je bil razvito 
digitalno pisalo na posebej zasnovanem obrazcu. Podatki na tem 
obrazcu so bili prek povezave Bluetooth poslani iz digitalnega 
pisala v zbirko podatkov, ki je izračunala stopnjo obremenitve za 
vsak dan in prikazala rezultate na spletni strani. 

Glavni cilji: Uvedba pilotnega projekta v obstoječi nizkoemisijski 
coni v središču mesta z merili ne le za izpuste, temveč tudi za 
stopnjo obremenitev tovornih vozil, ter spodbudami za dobavitelje, 
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prevoznike in trgovce na drobno za usklajevanje in konsolidiranje 
dobav. Večja učinkovitost prevoza z boljšo izkoriščenostjo 
nakladalnih zmogljivosti. 

Izkušnje izvajanja: Vozniki tovornih vozil, prevozna podjetja in 
mestna občina so ukrep dobro sprejeli. Komunikacija med vsemi 
deležniki v celotnem projektu je bila zelo dobra. 

Rezultati/učinki: Ugotovljeno je bilo, da so za večji uspeh sheme 
potrebne tako omejitve kot spodbude.  

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Mestna občina Göteborg 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://civitas.eu/es/measure/incentives-improving-load-rates-inner-
city-freight-distribution-0 
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POSVETOVANJE MESTNE UPRAVE Z LOGISTIČNIMI DELEŽNIKI 

Vsebina in podatki primera dobre prakse 

Okvirni naslov: Lokalno logistično partnerstvo v Göteborgu 

Ključne besede: partnerstvo vseh deležnikov v logističnem procesu 

Tip območja: mesto 

Kraj: Göteborg, grofija Västra Götaland, Švedska 

Povzetek: Od leta 2006 mestna uprava Göteborga upravlja lokalno logistično 
partnerstvo (s 15 do 20 udeleženci), kjer se na rednih sestankih z 
različnimi deležniki v logistični verigi, kot so npr. prevozniki, lastniki 
nepremičnin in trgovci na drobno, razpravlja o mestni distribuciji. Na 
teh sestankih se razvijajo ukrepi za prevoz blaga v mestu, kar 
povečuje njihovo sprejetost in učinkovitost. 

Izkušnje: možno je doseganje ciljev po zmerni ceni, vendar je 
včasih zelo težko razrešiti logistične težave zaradi zahtevnosti 
vključevanja vseh vrst deležnikov.  

Učinki: povečana učinkovitost in sprejetost ukrepov, namenjenih 
izboljšanju mestne logistike. Manj je nasprotovanja predlaganim 
občinskim ukrepom za urejanje logistike. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Mestna uprava Göteborga 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://civitas.eu/sites/default/files/c-2-c-goods_april_2010_0.pdf 

https://civitas.eu/sites/default/files/civ_pol-an5_urban_web.pdf 
(Stran 18) 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/urban/stu
dies/doc/2012-04-urban-freight-transport.pdf (stran 103) 

https://www.researchgate.net/publication/273851251_Successes_a
nd_Failings_of_an_Urban_Freight_Quality_Partnership_-
_The_Story_of_the_Gothenburg_Local_Freight_Network 

Podobna shema 
Bremen: -
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/urban/stu
dies/doc/2012-04-urban-freight-transport.pdf (stran 111) 



 

 
 

66 
 

Den Haag:  

https://www.platform-stedelijkedistributie-
denhaag.nl/; https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/them
es/urban/studies/doc/2012-04-urban-freight-transport.pdf (stran 
100) 

Düsseldorf: 

https://trid.trb.org/view/958615 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/urban/stu
dies/doc/2012-04-urban-freight-transport.pdf (stran 100) 

Francija:  

https://www.gart.org/; 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/urban/stu
dies/doc/2012-04-urban-freight-transport.pdf (stran 100) 
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Vsebina in podatki primera dobre prakse 

Okvirni naslov: 
Partnerstvo za kakovosten tovorni promet – Freight Quality 
Partnership 

Ključne besede: partnerstvo vseh deležnikov v logističnem procesu 

Tip območja: mesto 

Kraj: mesta v Veliki Britaniji 

Povzetek: Partnerstva za kakovost tovornega prometa so dolgoročna 
združenja prevoznih podjetij in lokalnih uprav, ki skupaj 
obravnavajo izzive in priložnosti na področju urejanja in izboljšanja 
urbane in včasih tudi ruralne tovorne logistike na določenih 
območjih.  

Nekatera združenja pokrivajo manjša območja, druga pa večja. 
Podobno je s financiranjem: nekatera združenja se financirajo 
sama, druga pa s pomočjo lokalne uprave.  

Glavni cilj: omogočanje učinkovite dostave, ozaveščanje javne 
uprave o pomembnosti logističnih vprašanj 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

ponudniki logističnih storitev in javne uprave na območju, ki ga 
partnerstvo pokriva 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://www.ntnu.edu/documents/341714296/0/Maria+Lindholm+pr
esentation/2cd46cbc-35d9-4093-8145-79587ce1a525  

https://www.researchgate.net/publication/229049369_Freight_Quali
ty_Partnerships_in_the_UK-
an_analysis_of_their_work_and_achievements 

https://trimis.ec.europa.eu/project/freight-quality-partnerships 

Londonsko partnerstvo: https://www.centrallondonfqp.org/ 
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Lokalno logistično partnerstvo v Utrechtu – CABU 

Ključne besede: partnerstvo vseh deležnikov pri logističnih vprašanjih 

Tip območja: mesto, mestno središče 

Kraj: Utrecht, regija Utrecht, Nizozemska 

Povzetek: Namen: CABU je združenje mestne uprave in deležnikov pri 
mestnih logističnih storitvah (prevozniki, podjetniki v mestnem 
jedru). Mestni upravi nudijo strokovne, praktične in brezplačne 
nasvete za urejanje tovornega prometa od leta 1993 dalje. 
Združenje je usmerjeno na tovorni promet, vendar upošteva tudi 
skupno dobro. CABU se sestane šestkrat na leto. 

Glavni cilji: izboljšanje kakovosti bivanja v mestu, zmanjšanje 
onesnaževanja 

Vrste ukrepov: usmerjanje distribucije prometa do, iz in znotraj 
mestnega jedra, določitev nalagalnih in odlagalnih površin, 
določitev časovnih oken in vloga mestnih distribucijskih centrov. 

Rezultati/učinki: integracija tovornega prometa v splošno prometno 
politiko, izvedba načrta mestne blagovne distribucije. Zadovoljstvo 
šoferjev tovornih vozil se je zelo izboljšalo med letoma 2003 in 
2008. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Mestna uprava Utrechta, CABU 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:evOWM
JYqhVYJ:https://civitas.eu/sites/default/files/presentatie_utrecht_fre
ight_transport_civitas_study_tour20121011.ppt+&cd=1&hl=en&ct=c
lnk&gl=si  
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DOSTAVA IZVEN KONIČNEGA ČASA 

Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Certifikat PIEK za tiho dostavo 

Ključne besede: certifikat o tihosti vozil in naprav 

Tip območja: območje ni opredeljeno 

Kraj: Nizozemska 

Povzetek: Nočna dostava je lahko hrupna in moteča za stanovalce, kjer se 
dostava izvaja. Nekatere mestne uprave dopuščajo nočno dostavo 
le v primeru, da se ta izvaja dovolj tiho. Vozilo in dostavno orodje 
morajo delovati pod ravnjo 60dB(A) z razdalje 7,5 metra. Pri 
pridobivanju certifikata se testirajo vozilo in dostavna orodja. Pri 
tihih tovornjakih je meja za pridobitev certifikata postavljena na 72 
dB(A). 

Glavni cilj: spoštovanje odlokov o omejevanju hrupa pri dostavah. 

Učinki: podobni certifikati oziroma standardi so bili vpeljani pri 
podjetjih: 

Sainsburys (London), Colruyt Group (Belgija), Mercadona, Condis 
in Lidl (v Barceloni) ter v Nemčiji, Belgiji in Franciji. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

PIEK 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://www.piek-international.com/ 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/urban/stu
dies/doc/2012-04-urban-freight-transport.pdf (stran 118) 
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Nočna dostava v Stockholmu 

Ključne besede: nočna dostava blaga, olajšanje dostave, promocija nočne dostave, 
tiha dostava, tovornjaki na hibridni pogon, tišji dostavni pripomočki, 
sodelovanje z deležniki 

Tip območja: mesto, mestno središče 

Kraj: Stockholm, stockholmska regija, Švedska 

Povzetek: Mesto Stockholm je v okviru projekta CIVITAS ECCENTRIC (2016–
2020) v središču mesta preizkusilo tihe nočne dobave za okrepitev 
čiste in učinkovite logistike mestnega tovornega prometa. 

Glavni cilj: zmanjšanje negativnih učinkov tovornega prometa na 
mestno okolje, zmanjšanje prometnih zastojev, povečanje 
prometne varnosti, povečanje dostopnosti za tovorna vozila, 
zmanjšanje časovnega trajanja dostav, povečanje zavedanja o 
pomembnosti tovornega prometa pri ustvarjanju prijaznih, privlačnih 
in trajnostnih mest. 

Ukrepi: ustanovitev partnerstva podjetij, zagotovitev uporabe 
tovornjaka na hibridni pogon (v mestnih območjih ga poganja 
elektrika, zunaj mest pa biodizel), vključitev transportnega 
operaterja in strank za nočno dostavo. 

Izkušnje: čas nočne dostave je za 30 % krajši kot med prometnimi 
konicami. Zaradi strogih omejitev glede dopustnih ravni nočnega 
hrupa je bilo treba s sodelovanjem deležnikov razviti »tiho dostavo« 
z uporabo tovornjaka na hibridni pogon ter tišjih dostavnih 
pripomočkov. Za voznika tovornjaka je nočna dostava manj 
stresna. 

Učinki: znižanje hrupa v mestni dostavi, zmanjšanje onesnaževanja 
zraka, za 30 % hitrejša dostava 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Mestna občina Stockholm, Civitas Eccentric 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://www.youtube.com/watch?v=UFJci-Z5hg4&list=PLKldy-
wh6SBOFd8j4-wYDzpzwgA-RnNEz&index=26  

https://civitas.eu/eccentric/stockholm  
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Distribucija hrane do vrtcev v Borlänge 

Ključne besede: nočna ali jutranja dostava hrane, dostava prek konsolidacijskega 
centra, dostava po urniku 

Tip območja: mesto, mestno središče 

Kraj: Borlänge, regija Dalarna, Švedska 

Povzetek: Občina Borlänge je razvila model distribucije hrane, kjer sta 
naročilo hrane in njen prevoz ločena. Model se uporablja že 10 let 
in je postal primer dobre prakse. Namesto da bi se številni 
tovornjaki za dostavo hrane večkrat na dan ustavljali pri šolah in 
vrtcih, so v novem sistemu določili zbiranje hrane od vseh 
dobaviteljev v enem distribucijskem centru, nato pa končno 
distribucijo hrane. 

Vsi dobavitelji dostavijo hrano v središče naselja Borlänge. Tam 
hrano prepakirajo in pošljejo na različne lokacije po stalnem urniku. 
Vozniki tovornjakov imajo ključe do shramb v različnih šolskih 
enotah in tam pustijo hrano brez pomoči osebja. 

Dostava poteka ponoči in/ali zelo zgodaj zjutraj.  

Učinki: z ukrepom se je znatno zmanjšala raven hrupa v bližini šol, 
varnost v cestnem prometu se je močno izboljšala, hrana pa je ob 
začetku dela na razpolago kuhinjskemu osebju (s tem se osebju 
omogoči, da svoje vsakodnevne dejavnosti kuhanja načrtujejo na 
najučinkovitejši način). 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Mestna uprava Borlänge 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://www.eltis.org/discover/case-studies/food-distribution-model-
borlange-sweden  

https://www.eltis.org/sites/default/files/case-
studies/documents/borlange_11.pdf  

https://civitas.eu/sites/default/files/civ_pol-an5_urban_web.pdf 
(stran 52) 
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Dostava izven koničnih časov v New Yorku 

Ključne besede: prednosti dostave izven koničnih ur, zmanjšanje prometnih 
obremenitev v koničnih časih, izboljšanje pogojev poslovanja 
prodajalcev, izboljšanje kakovosti zraka 

Tip območja: mesto, obmorsko mesto, mestno središče 

Kraj: New York, zvezna država New York, ZDA 

Povzetek: Namen: Izvedba pilotne študije prednosti dostave izven koničnih 
časov. 

Glavni cilji: Zmanjšanje prometnih obremenitev med koničnimi časi. 

Vrste ukrepov: Izvedlo se je posvetovanje z deležniki pri mestni 
logistiki ter pilotna študija dostave izven koničnih časov. 

Izkušnje izvajanja:  

• povprečna hitrost vozil izven koničnih časov je bila 50 % 
višja (kot med 8. in 10. uro) in 130 % višja ( kot med 10. in 
16. ter med 16. in 20. uro); 

• povprečno trajanje ene dostave izven konice traja 25 minut, 
v konici pa 1 uro; 

• med študijo ni bila prejeta niti ena kazen za napačno 
parkiranje (parkirne kazni po navadi znašajo 1.000 USD na 
tovornjak na mesec); 

• vozniki zelo podpirajo dostave izven koničnih časov zaradi 
lažje dostave, krajših zastojev in manj stresa. 

Rezultati/učinki: Lastniki restavracij so bili bolj zadovoljni s tem, da 
jih je blago že zjutraj čakalo v poslovnih prostorih, ne pa da so 
morali pričakovati dostavo čez dan. Beležili so tudi večjo 
produktivnost osebja, ker dostava hrane ni zamujala. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

New York State Department of Transportation (vodilni partner), U.S. 
Department of Transportation, New York City Chapter of Supply 
Chain Management Professionals, Politehnični inštitut Rensselaer, 
Univerza Rutgers, Rudin Center (Univerza v New Yorku), ALK 
Technologies Incorporated 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

http://www.nyc.gov/html/dot/downloads/pdf/ssi10-offhour.pdf 

https://ohdnyc.com/home 
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Tihe nočne dostave v Barceloni 

Ključne besede: dostava izven koničnih časov, nočna dostava, tiha dostava 

Tip območja: mesto, mestno jedro, obmorsko mesto 

Kraj: Barcelona, Katalonija, Španija 

Povzetek: Med projektom Civitas Miracles (2002–2006) je mestna uprava 
Barcelone razvila sistem za tiho nočno dostavo v sodelovanju z 
dvema operaterjema supermarketov: Mercadona in Condis. V ulici 
Valencia je operater Mercadona dokazal, da se lahko nočne 
dostave učinkovito izvajajo z uporabo prilagojenih »tihih« 
tovornjakov. Tovornjaki so bili tišji zaradi uporabe tihega 
hidravličnega sistema in nizkohrupnih pnevmatik.  

Izkušnje: Večja logistična učinkovitost je bila dosežena z 
zamenjavo sedmih dnevnih dobav v času koničnih ur z dvema 
dostavama z večjimi, a tišjimi vozili v času izven koničnih ur. Pilotni 
projekt je pokazal, da koncept deluje in dosega dobre rezultate: 
zmanjšan dobavni čas in z njim povezani nižji stroški prevoza. 
Mesto ima koristi od zmanjšanja škodljivih izpustov. Posebna 
oprema za tovornjake in ustrezen slog vožnje sta nujna za uspeh 
tega koncepta. Dobra komunikacija med lastniki trgovin, občinsko 
upravo in prebivalci je potrebna pri uvajanju shem za nočno 
dostavo. Mercadona, ki še vedno tiho raztovarja v nočem času v 
skladu s tem konceptom, izvaja razkladanje po celotni Španiji, kjer 
dostop in lokalni predpisi to dovoljujejo. 

Učinki: čas dostave se je skrajšal za do 50 %, poraba je bila nižja 
za 57 %, izpustov pa je bilo 53 % manj. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

občinska uprava mesta Barcelone, Mercadona, Condis, Civitas 
Miracles  

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://www.eltis.org/discover/case-studies/silent-inner-city-
overnight-deliveries-barcelona-spain 

https://civitas.eu/sites/default/files/d_2_2-annex_-
_implem_report_2_-_barcelona_v4_0.pdf 

https://civitas.eu/sites/default/files/civ_pol-an5_urban_web.pdf 
(stran 22) 
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: 
Nižja mostnina in predornina izven koničnih časov na mostovih 
med državama New York in New Jersey 

Ključne besede: dostava izven koničnih časov, uravnavanje višine mostnine 

Tip območja: mesto, mestno središče, obmorsko mesto 

Kraj: mesti New York in New Jersey, zvezni državi New York in New 
Jersey, ZDA  

Povzetek: Namen: zmanjšanje prometnih zastojev. 

Glavni cilji: zmanjšanje prometnih zastojev, povečanje prometne 
varnosti. 

Vrste ukrepov: Sistem nižjih mostnin in predornin deluje, če so 
vozila opremljena z elektronsko cestninsko napravo E-Zpass. Izven 
koničnih časov je mostnina nižja za 5–15 %. 

Izkušnje izvajanja: uporabniki mostu so bili leta 2019 razočarani ob 
podaljšanju trajanja koničnih časov (jutranja konica je prej trajala do 
9. ure, zdaj se konča ob 10. uri.) 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Port Authority of New York & New Jersey 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://www.panynj.gov/bridges-tunnels/tolls.html 

https://www.e-zpassny.com/ 
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: 
Nižja mostnina in predornina na mostu in predoru Sydney Harbour 
izven koničnih časov 

Ključne besede: dostava izven koničnih časov, uravnavanje višine mostnine in 
predornine 

Tip območja: mesto, obmorsko mesto 

Kraj: Sydney, zvezna država Novi Južni Wales, Avstralija 

Povzetek: Glavni cilji: financiranje novih cestnih povezav v Sydneyju, 
povečanje prometne varnosti, zmanjšanje zastojev. 

Vrste ukrepov: Mostnina se plačuje samo za vozila, ki gredo v 
smeri proti centru mesta. Predornina v koničnih časih znaša 4 AUD, 
izven koničnih časov pa 2,5 AUD. Prihodki so se usmerjali tudi v 
izgradnjo predora Sydney Harbour, po njegovi izgradnji pa se 
mostnina še naprej plačuje. 

Izkušnje izvajanja: vozniki kombijev in tovornjakov lahko zmanjšajo 
svoje prevozne stroške, če uporabijo most ali predor pri Sydney 
Harbourju izven koničnih časov. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

/ 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sydney_Harbour_Tunnel 

https://www.linkt.com.au/sydney/using-toll-roads/about-sydney-toll-
roads/sydney-harbour-bridge-and-tunnel 
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: 
Nižja mostnina izven koničnih časov na mostu San Francisco–
Oakland Bay  

Ključne besede: nižja mostnina izven koničnih časov 

Tip območja: mesto, obmorsko mesto 

Kraj: San Francisco, zvezna država Kalifornija, ZDA 

Povzetek: Namen: Višina mostnine na mostu San Francisco–Oakland Bay se 
obračuna glede na konični ali izvenkonični čas prevoza mostu. 
Dostavna podjetja lahko izkoristijo nižjo mostnino, če dostavljajo 
blago izven koničnih časov. 

Glavni cilji: financiranje izboljšav cestnih povezav v regiji, 
povečanje prometne varnosti, zmanjšanje zastojev. 

Vrste ukrepov: Mostnina znaša 5 USD izven koničnih časov, 6 USD 
med vikendi, 7 USD pa med koničnimi časi (pon.–pet.: od 5. do 10. 
ure in od 15. do 19. ure). Dobički se namenjajo izboljšavam 
prometne infrastrukture v okolici. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

California Department of Transportation 

Povezava  

(URL; če obstaja): 
https://www.baybridgeinfo.org/tolling-information 

 

  



 

 
 

77 
 

Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: 
Prepoved prevažanja tovornjakov s trajekti v Istanbul med 
koničnimi časi 

Ključne besede: prepoved vstopa tovornjakov v stari del mesta med prometno 
konico 

Tip območja: mesto, mestno središče, obmorsko mesto 

Kraj: Istanbul, istanbulska regija, Turčija 

Povzetek: Namen: Ker tovornjaki povzročajo preobremenitve trajektov in 
prekomerne zgostitve prometa v mestnih predelih Harem, Sirkeci, 
Çubuklu in İstinye, je mestna uprava Istanbula uvedla prepoved 
prevažanja tovornjakov s trajekti med 6. in 10. ter 16. in 20. uro.  

Do zdaj so tovornjaki uporabljali prevoz s trajekti, ker je mostnina 
na mostu Yavuz Sultan Selim znašala bistveno več (300 lir v obe 
smeri, 17 lir za prevoz s trajektom). Tovornjaki namreč ne smejo 
uporabljati Bosporskega mostu (zdaj preimenovan v most 
mučenikov 15. julija). Tovornjaki tudi ne smejo uporabljati novega 
predora Evrazija (prepoved vožnje za vozila, višja od 2,8 metra), 
lahko pa ga uporabljajo osebni avtomobili, komibiji in minibusi. 

Glavni cilji: zmanjšanje prezasedenosti trajektov in zmanjšanje 
količine prometa med prometnimi konicami. 

Vrste ukrepov: prepoved prevozov tovornjakov na trajektih od 6. do 
10. in od 16. do 20. ure. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

İstanbul Metropolitan Municipality 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

http://www.hurriyetdailynews.com/municipality-bans-passage-of-
trucks-and-lorries-on-ferries-in-istanbul-114088 
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Urejanje nočne vožnje težkih tovornjakov v Londonu 

Ključne besede: prepoved vožnje tovornjakov v nočnem času, zmanjšanje hrupa 
tovornih vozil, stanovanjska območja 

Tip območja: mesto 

Kraj: London, londonska regija, Združeno kraljestvo 

Povzetek: Glavni cilj londonske sheme nadzora tovornega vozila je nadzor 
nad premikanjem težkih tovornih vozil na mestnem cestnem 
omrežju v nočnem času. Cilj je zmanjšanje hrupa zaradi tovornih 
vozil v mestnih stanovanjskih območjih v nočnem času. 

Ukrepi: Vozniki tovornih vozil morajo za vožnjo po stranskih (torej 
netranzitnih) cestah v stanovanjskih območjih v nočnem času 
pridobiti dovolilnico. Vožnja po stranskih cestah v nočnem času 
brez dovolilnice se kaznuje z denarno kaznijo za podjetje in za 
voznika tovornega vozila.  

Izkušnje: Ta shema se izvaja od leta 1985. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Transport for London Road Network, mesto London, 31 londonskih 
mestnih okrožij 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://www.londoncouncils.gov.uk/services/london-lorry-
control/about-llcs  

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/urban/stu
dies/doc/2012-04-urban-freight-transport.pdf (stran 57) 
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SKUPNOSTNA DOSTAVA 

Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Skupnostna dostava s pomočjo aplikacije 

Ključne besede: skupnostna dostava, delitvena ekonomija 

Tip območja: mesto, mestno središče 

Kraj: Dunaj, dunajska pokrajina, Avstrija 

Povzetek: Skupnosti Ambient Based Living omogočajo skupnostno dostavo in 
delitveno ekonomijo s pomočjo komunikacije in deljenja ter tako 
pomagajo starejšim osebam ohranjati njihovo kakovost bivanja. Za 
zagon skupnostne dostave sta bili razviti tablica in aplikacija. 
Uporabniki lahko izvajajo storitve nabave, dostave in predaje blaga. 
Aplikacija se lahko uporabi kjer koli na svetu in prilagodi za delo v 
kateri koli skupnosti. 

Glavni cilj: omogočanje ohranjanja kakovosti bivanja starejšim 
osebam. 

Izkušnje: Delovanje koncepta se je izkazalo kot učinkovito. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Caritas, Zuper, Fragnebenan 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://trimis.ec.europa.eu/project/aalmobi-cargo-integrated-
crowdlogistics-and-shareconomy-service-aal-and-communities 

https://www2.ffg.at/verkehr/projekte.php?id=1500&lang=de&browse
=programm 
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ČASOVNA DOSTAVNA OKNA 

Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Povečana časovna okna za brezemisijska vozila 

Ključne besede: časovno okno, brezemisijska vozila 

Tip območja: mesto, mestno središče 

Kraj: Utrecht, regija Utrecht, Nizozemska 

Povzetek: Cilji projekta so: 

• povečanje učinkovitosti mestnega tovornega prometa, 
• spodbujanje brezemisijske distribucije v mestnem jedru do 

leta 2025, 
• zmanjšanje porabe prostora zaradi tovornega prometa v 

mestnem jedru. 

Ukrepi: v mestnem jedru Utrechta se časovno okno za »nečista« 
tovorna vozila zmanjšuje: od leta 2018 do leta 2025 se ta skrči s 
5,5 ure na 0 ur. Časovno okno za čista vozila ves ta čas znaša 8 ur. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Mestna občina Utrecht, Transport Logistiek Nederland (TLN), 
Ondernemersorganisatie Evofenedex, Centrum Management 
Utrecht (CMU) 

Podobna shema: 

Ferrara (Italija): časovno okno velja med 6. in 11. uro ter med 15.30 
in 17.30. Nizkoemisijska vozila lahko dostavljajo tudi izven časovnih 
oken. Vir: 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/urban/stu
dies/doc/2012-04-urban-freight-transport.pdf (stran 56 in 108). 

Pariz (Francija): Časovna omejitev za vožnjo tovornih vozil s 
priklopniki med 7. in 22. uro (prepoved ne velja za tovorna vozila za 
prevoz avtomobilov): vir: 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/urban/stu
dies/doc/2012-04-urban-freight-transport.pdf (stran 82) 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/wonen-en-
leven/verkeer/goederenvervoer/Raamwerk-ZES-publieksversie-

2017-09.pdf 
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Rezervacija dostavnih površin v Bilbau 

Ključne besede: rezervacija dostavnih površin, omejevanje iskalnih voženj za proste 
dostavne površine 

Tip območja: mesto, mestno središče 

Kraj: Bilbao, Baskija, Španija 

Povzetek: Mesto Bilbao je razvilo sistem rezervacij dostavnih površin v okviru 
projekta FREILOT. Sistem omogoča vozniku, da rezervira dostavni 
prostor, še preden se do njega pripelje. 

Cilji projekta so: 

• povečati število dostavnih mest zaradi optimizacije 
dostavnega časa, 

• izboljšati prometni pretok in zmanjšati zastoje, 
• izogibanje zaparkiranju in iskanju dostavnih površin. 

Rešitev temelji na obstoječi shemi cestnega parkiranja in omogoča 
rezervacijo treh vrst površin za nakladanje/raztovarjanje:  

prek interneta (periodično ali enkratno) ali v trenutnem času (če je 
dostavna površina nezasedena). Vsako vozilo lahko rezervira 
dostavno površino za 30 minut, a največ dvakrat zapored. 

Posebne luči na cesti kažejo, ali je dostavna površina prosta 
(zelena luč) ali rezervirana (rdeča luč). Če vozilu zmanjka 
odmerjenega časa, lahko operater razporedi dostavne površine 
tako, da bo trenutna dostavna površina na voljo drugim 
uporabnikom. Sistem je odprt za vse predhodno registrirane 
uporabnike. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Projekt Freilot, Mestna uprava Bilbaa 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://civitas.eu/sites/default/files/civ_pol-an5_urban_web.pdf 
(stran 23) 
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Časovno okno za dostavo v pešconi San Sebastiana 

Ključne besede: časovno okno za dostavo, prepoved parkiranja znotraj pešcone 

Tip območja: mestno središče, staro mestno jedro, obmorsko mesto 

Kraj: San Sebastián, Baskija, Španija 

Povzetek: Mestni svet Donostie/San Sebastiana je uvedel več ukrepov za 
urejanje dostopa ter parkiranja tovornih vozil in njihovega 
natovarjanja ter raztovarjanja v mestu. 

Mesto ima več namenskih parkirišč in površin za dostavna vozila. 
Poleg tega lahko dostavljavci dostopajo in parkirajo na eni strani 
pešcone med 7. uro in 11.30. Pri parkiranju na robu pešcone je 
najdaljše dovoljeno trajanje dostave 40 minut. Po tem časovnem 
oknu ne smejo več parkirati na robu pešcone in se morajo prestaviti 
na dostavne površine, ki so širom po mestu, če hočejo nadaljevati 
mestno dostavo. 

Razen v primeru pridobitve posebnega pooblastila je izven 
časovnega okna za dostave, ob nedeljah in praznikih promet po 
pešconi dopusten izključno za pešce in intervencijska ter 
komunalna vozila. Parkiranje je prepovedano na nekaterih kritičnih 
območjih, na primer pred dostopi do stanovanjskih ali poslovnih 
stavb ali na ožinah, kjer se dve vozili ne moreta srečati, ali kjer se s 
parkiranjem ovira prehodnost intervencijskih in komunalnih vozil ter 
pešcev. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Mestna uprava San Sebastiana 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://www.donostia.eus/info/ciudadano/t_ota.nsf/vowebContenido
sId/NT00000926?OpenDocument&idioma=cas&id=A43430544520
1&doc=D  

https://civitas.eu/sites/default/files/civ_pol-an5_urban_web.pdf 
(stran 24) 
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Vsebina in podatki primera dobre prakse 

Okvirni naslov: Časovno okno za dostavo v središču Utrechta in drugi ukrepi 

Ključne besede: časovno okno za dostavo z motornimi vozili, omejitev največje 
dopustne dolžine vozila 

Tip območja: mestno središče, staro mestno jedro  

Kraj: Utrecht, regija Utrecht, Nizozemska 

Povzetek: Namen: v starem mestnem jedru je večje število podjetij in 
gostinskih obratov, kar povečuje spor med dostavljavci ter 
prebivalci in obiskovalci območja. Mestna občina se je odločila 
zmanjšati negativni vpliv logističnih operacij v tem delu mesta. 

Glavni cilji: ohranjanje privlačnega okolja za turiste, varovanje 
kulturne dediščine. 

Vrste ukrepov:  

Dostava s cestnimi motornimi vozili se lahko izvaja samo med 6.00 
in 11.30 ter med 18. in 19. uro.  

Največja dolžina vozila znaša 9 metrov. Največja dopustna osna 
obremenitev dostavnih vozil, ki hočejo doseči kanal Oudegracht, 
znaša 2,0 tone. 

Za dostavna vozila so pripravljena tudi raztovorna območja, od 
koder je do naslovnikov mogoče priti peš. 

Od julija 2007 naprej je v mestu vpeljana tudi nizkoemisijska cona. 
Od julija 2013 imajo v mestno središče dostop samo tovorna vozila, 
ki izpolnjujejo standard Euro 4 ali višje. Kazen za neupoštevanje 
omejitve znaša 160 evrov.  

Vzpostavljene so tudi lokacije za ustavljanje in dostavo. Dostavne 
površine v mestnem jedru so opremljene z električnim priključkom 
za hlajenje vozil. Dobavitelji gostincev z vozili z električnim 
hlajenjem lahko tako izklopijo motor in od dostavne površine naprej 
izvajajo gostinsko dostavo peš ali s kolesi. 

Izkušnje izvajanja: zastoji v mestnem središču še vedno nastajajo. 
Posamezna vozila še vedno zablokirajo posamezne ozke ceste. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Mestna občina Utrecht 
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Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/urban/stu
dies/doc/2012-04-urban-freight-transport.pdf (stran 87) 
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URBANI KONSOLIDACIJSKI CENTRI 

Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Konsolidacijski center letališča Heathrow 

Ključne besede: konsolidacijski center, trgovine, povratna logistika, odvoz smeti 

Tip območja: letališče 

Kraj: Letališče Heathrow, londonska regija, Anglija, Velika Britanija 

Povzetek: Letališče Heathrow se je spopadalo z neučinkovitimi dostavami 
blaga, namenjenega najemnikom gostinskih in trgovskih prostorov 
znotraj terminalov. Poleg tega je bila v starejšem delu letališča 
prometna infrastruktura že premajhna in dotrajana. S pomočjo 
konsolidacijskega centra se je povečala učinkovitost dostave ob 
hkratnem zmanjšanju dostavnega prometa do letaliških terminalov. 

Glavni cilji: izboljšanje dostave blaga znotraj letališča, katerega 
prometna infrastruktura je bila zelo obremenjena. 

Vrste ukrepov: konsolidacijski center na letališču dobavlja blago in 
izdelke 323 poslovnim (trgovskim in gostinskim) enotam. 

Rezultati/učinki:  

• konsolidacijski center že leta obratuje 24 ur na dan vse dni v 
letu; 

• 700 pošiljk na teden gre v konsolidacijski center, iz njega 
gre naprej proti poslovnim enotam 300 združenih pošiljk; 

• s pomočjo sheme je prihranjenih 22 ton izpustov CO2 na 
leto;  

• prihranjenih je 1,3 kg izpustov ogljikovega monoksida, 1 kg 
NMVOC, 3,8 kg NOX in 0,3 kg PM delcev na teden; 

• prevzemniki blaga dobijo pošiljke pravočasno; 
• shema je tako učinkovita, da je sodelovanje s 

konsolidacijskim centrom postalo pogoj za poslovno 
sodelovanje na letališču; 

• dostavni promet do letališča se je znižal za 75 %, 
izkoriščenost dostavnih vozil pa se je zvišala na 90 %, 
povzročenih je manj prometnih zastojev;  

• prihranjenih je bilo 236 delovnih ur na teden, kar glede na 
urno postavko 30 evrov na uro pomeni prihranek v višini 
7.050 evrov na teden; višina prihrankov na leto tako znaša 
370.000 evrov. 
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Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Heathrow Airport Ltd, Heathro Consolidation Centre, DHL Supply 
Chain 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

DHL wins major contract extension for Heathrow Consolidation 
Centre | Post & Parcel (postandparcel.info) 

Heathrow Airport Consolidation Centre - Osmose (yumpu.com) 

CLECAT's Sustainable Logistics Best Practice Handbook (stran 57) 
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Konsolidacijski center GrazLog v Gradcu 

Ključne besede: pešcona, konsolidacijski center, zmanjšanje obremenitev tovornega 
prometa, turistično območje, nakupovalno območje, časovno okno, 
varnost, nakupovalno doživetje 

Tip območja: mestno središče, staro mestno jedro 

Kraj: Gradec, avstrijska Štajerska, Avstrija 

Povzetek: Namen: Za zmanjšanje tovornih obremenitev v graškem starem 
mestnem jedru in izboljšanje nakupovalnih izkušenj tamkajšnjih 
obiskovalcev je bil v Gradcu vzpostavljen konsolidacijski center, 
kjer se blago, namenjeno v staro mestno, jedro združi in pošlje na 
smotrnejši, ekološko sprejemljivejši način do prevzemnikov blaga. 

Glavni cilji: povečanje prometne varnosti, ekonomska krepitev 
mestnega jedra, zmanjšanje hrupnih obremenitev, zmanjšanje 
izpustov toplogrednih plinov, izboljšanje nakupovalnega doživetja v 
graškem mestnem jedru, zmanjšanje prometnih obremenitev s 
tovornim prometom v starem mestnem jedru. 

Vrste ukrepov: uvedba konsolidacijskega centra, odprtega in 
dostopnega za vsa logistična podjetja. Blago iz konsolidacijskega 
centra potuje po optimiziranih poteh na naravi prijazen način z 
uporabo električnih vozil, med drugim tudi tovornih koles. Sistem 
dostave in konsolidacijskega centra nudi tudi storitev povratne 
logistike. 

Dostavno okno traja med 5. in 10. uro. Največja dovoljena teža 
tovornjakov znaša 7,5 tone. Spoštovanje ukrepov se preverja prek 
občinskih služb. Avtomatski videonadzor trenutno ni možen zaradi 
pravnih zapletov. 

Rezultati/učinki: analiza učinkov ukrepa še poteka. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Ait- Austrian Institute Of Technology Gmbh 

Eisenberger & Herzog Rechtsanwalts Gmbh 

Graz Tourismus Und Stadtmarketing Gmbh 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://trimis.ec.europa.eu/project/grazlog-innovative-grazer-
logistics-optimization  

https://www.ait.ac.at/en/research-topics/transport-optimization-
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logistics/projects/grazlog/  

https://www.graz.at/cms/beitrag/10320838/8709900/  

https://www.graztourismus.at/grazlog/de  
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: 
Konsolidacijski center Veloce dostavlja blago znotraj območja 
umirjenega prometa v Vicenzi 

Ključne besede: konsolidacijski center, območje omejenega prometa, okolju prijazni 
tovornjaki, napredna informacijska tehnologija, staro mestno jedro 

Tip območja: mestno središče, staro mestno jedro 

Kraj: Vicenza, Benečija, Italija 

Povzetek: V Vicenzi je bila uvedena cona omejenega prometa (Z.T.L. – Zona 
Traffico Limitato). Območje omejenega prometa je dostopno prek 
elektronsko nadzorovanih uvozov, na katerih nadzorne kamere 
snemajo registrske tablice vozil. Za vstop v cono je treba pridobiti 
dovoljenje mestne občine. Območje umirjenega prometa ne 
obratuje med 20. in 9. uro ter med prazniki. Nadzor nad 
upoštevanjem ureditve izvaja policija. 

Da bi olajšali dostavo v staro mestno jedro na ekološko sprejemljiv 
način, je bilo ustanovljen tudi konsolidacijski center, ki ga upravlja 
podjetje Veloce. Podjetje sprejema blago, namenjeno v staro 
mestno središče Vicenze, ga združi in z okoljem prijaznimi vozili tja 
tudi dostavi. Podjetje dostavlja poleg paketov tudi sadje in 
zelenjavo, pijače, perilo in pokvarljivo blago. 

Glavni cilji: zmanjšanje onesnaževanja, izboljšanje življenja v 
mestih 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Mestna občina Vicenza  

VELoCe Vicenza Logistic City Center Srl 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

http://www.velocelogistic.com/come-funziona/  

https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42734,69400  

https://www.comune.vicenza.it/utilita/restrictedtrafficzone.php  
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Konsolidacijski center v Monaku 

Ključne besede: konsolidacijski center 

Tip območja: obmorsko mesto, mesto, mestno središče 

Kraj: Monako, kneževina Monako 

Povzetek: Koncept: Vožnja tovornih vozil, težjih od 8,5 tone (razen za hladilne 
tovornjake, tovornjake s pokvarljivim blagom, dostavo nedeljivega 
tovora (goriva) ali zaradi prevoza gradbenih odpadkov), je v tej 
državi prepovedana. Če je treba dostaviti več kot 8,5 tone blaga, je 
dostava obvezna prek enega od dveh urbanih konsolidacijskih 
centrov, ki obratuje od leta 1989 in katerega koncesijo za 
upravljanje ima eno zasebno podjetje. Tovorna vozila, lažja od 8,5 
tone, lahko v državo vstopajo med 7.45 in 8.15, 11.30 do 12.30 in 
13.45 do 14.45. Izven teh časov lahko dostavna vozila ustavijo na 
razlagalnih površinah, od koder lahko dostavljavci dostave ali 
prevzeme opravijo peš. Stroške mestnega konsolidacijskega centra 
nosijo monaška občina (sofinanciranje in brezplačno oddajanje 
skladišča za konsolidacijski center), zasebno podjetje, ki upravlja ta 
center, osebje in dostavna vozila, ter dostavljavci, ki uporabljajo 
storitve konsolidacijskega centra. Dostava kupcu se izvaja z vozili 
na dizelski pogon. 

Cilj: zmanjšanje zastojev in ovir v prometu zaradi izvajanja dostav 
ter povečanje učinkovitosti dostave 

Učinki:  

• povečana učinkovitost dostav,  
• 25-odstotno zmanjšanje izpustov CO2 kljub uporabi 

dizelskih dostavnih vozil v shemi konsolidacijskega centra,  
• 25–30-odstotno zmanjšanje izpustov onesnaževal zraka,  
• 30-odstotno zmanjšanje prometnega hrupnega 

onesnaževanja,  
• 38-odstotno zmanjšanje prometnih zastojev ter  
• 42-odstotno zmanjšanje porabe prostora, ki ga zasedajo 

dostavna vozila. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Mestna uprava Monaka 
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Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://www.researchgate.net/publication/284550829_A_Review_of
_Urban_Consolidation_Centres_in_the_Supply_Chain_Based_on_
a_Case_Study_Approach (stran 106) 
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: 
Konsolidacijski center v Madridu in dostava z električnim 
tovornjakom 

Ključne besede: konsolidacijski center, tovornjak na električni pogon 

Tip območja: mesto, mestno središče 

Kraj: Madrid, madridska regija, Španija 

Povzetek: V okviru projekta Civitas Eccentric je bil ustanovljen konsolidacijski 
center, iz katerega pošiljke dostavlja prototipni električni tovornjak. 
Tovor se zbere v konsolidacijskem centru, združi in na zadnjem 
kilometru (»last mile«) dostavi kupcu. 

Glavni cilj: podpora prehodu mestne tovorne logistike na bolj 
trajnostno raven, testiranje trajnostnih logističnih ukrepov v 
mestnem okolju. 

Ukrepi: Partner pri projektu FM Logistic je ustanovil konsolidacijski 
center, podjetje AVIA pa je razvilo in izdelalo prototip 12-tonskega 
tovornjaka na električni pogon. 

Izkušnje: ukrep je uspešen. Mesto potrebuje še več konsolidacijskih 
centrov. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Civitas Eccentric, Mestna občina Madrid, FM Logistic, AVIA 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://www.youtube.com/watch?v=4eOkjp1ALf8&list=PLKldy-
wh6SBOFd8j4-wYDzpzwgA-RnNEz&index=38  
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: 
Konsolidacijski center v San Sebastianu in dostava z električnimi 
tricikli 

Ključne besede: konsolidacijski center, dostava z električnimi tricikli 

Tip območja: mestno središče, obmorsko mesto 

Kraj: Donostia/San Sebastian, Baskija, Španija 

Povzetek: V okviru projekta CIVITAS ARCHIMEDES (2008–2012) je mesto 
Donostia/San Sebastian začelo izvajati strategijo za učinkovitejši 
sistem distribucije blaga v starem mestnem jedru. 

Strategija temelji na vzpostavitvi mestnega konsolidacijskega 
centra za distribucijo blaga v zadnjem kilometru, uporabi čistih 
vozil, regulativnih ukrepih za izboljšanje nakladalne opreme, 
povečanem nadzoru pri uporabi dostavnih površin, protokolu za 
nočno distribucijo in uporabi novih tehnologij za lažjo komunikacijo 
med distributerji in lokalnimi trgovinami, vključno s komunikacijo z 
lokalno policijo in možnostjo rezervacije dostavnih območij. 

Konsolidacijski center, ki je v središču mesta in obsega približno 
500 m2, omogoča uporabo električnih tovornih koles za distribucijo 
blaga v zadnjem kilometru v mestnem jedru.  

Izkušnje: v enem letu je šest triciklov, vsak od njih ima tovorno 
zmogljivost 1.500 litrov ali 180 kg, dostavilo približno 21.000 pošiljk 
(z enim tovornim kolesom se dostavi do 60 pošiljk na dan).  

Učinki: ukrep je prihranil do 26.849 kilometrov v vožnjah s kombiji in 
tovornjaki. 

Ta sistem distribucije blaga je prispeval k znatnemu zmanjšanju 
porabe energije in količin škodljivih izpustov. Podoben ukrep se 
izvaja tudi v Bilbau. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Mestna uprava San Sebastiana 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://civitas.eu/content/efficient-goods-distribution  

https://civitas.eu/sites/default/files/civ_pol-an5_urban_web.pdf 
(stran 43) 
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https://www.youtube.com/watch?v=YslMWNnvFZY  
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Konsolidacijski center v Göteborgu – Stadsleveransen 

Ključne besede: mestno središče, mestna logistika, konsolidacijski center, električna 
vozila 

Tip območja: mestno središče, staro mestno jedro, obmorsko mesto 

Kraj: Göteborg, grofija Västra Götaland  

Povzetek: Namen: zaradi prevelikih obremenitev mestnega središča z 
dostavnimi vozili se je uprava mesta Göteborg odločila omejiti 
število dostav z uvedbo konsolidacijskega centra, iz katerega bi se 
izvajale dobave zadnjega kilometra v trgovine v starem mestnem 
jedru. Pred uvedbo novega načina dostave so potekali pogovori s 
prejemniki blaga o tem, kako za vse strani na sprejemljiv način 
zmanjšati obremenitev mestnega središča z dostavnim motornim 
prometom.  

Glavni cilji: zmanjšanje prometnih obremenitev zaradi dostavnih 
vozil, povečanje varnosti, zmanjšanje onesnaževanja. 

Vrste ukrepov:  

• nabava dveh dostavnih vozil za razvoz združenega blaga, ki 
se pred razvozom združi v konsolidacijskem centru pri 
glavni železniški postaji. Dostavna vozila vozijo na električni 
pogon, nanje se lahko priklopijo prikolice. Vozila so 
prilagojena za okretno vožnjo po ozkih ulicah mestnega 
središča; 

• v pešconi lahko zasebni tovornjaki samo parkirajo in 
dostavijo blago; 

• v mestni upravi je zaposlen tudi strokovnjak za tovorni 
promet; 

• na nekaterih ulicah je uvedeno časovno okno za dostavo, ki 
traja od 7. do 11. ure; 

• prepoved vožnje tovornih vozil, daljših od 10 metrov; 
• ustanovitev Centra za upravljanje mobilnosti Lundby, ki med 

drugim spodbuja podjetja na območju Lundbyja, da se 
povežejo in konsolidirajo (združijo) svoja naročila 
pisarniškega materiala; 

• povezovanje podjetij (večinoma šol) z namenom 
konsolidacije (združevanja) dostav s pomočjo 
konsolidacijskih centra; 

• usklajevanje ukrepov z deležniki na področju tovornega 
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prometa.  

Izkušnje izvajanja: upravljanje konsolidacijskega centra trenutno ne 
prinaša dobička, obratovanje je podprto s sredstvi iz švedskega 
proračuna in proračuna EU, čas dostave se zaradi konsolidacije 
podaljša za dve do tri ure. Do 10. ure dopoldan je vse blago 
dostavljeno, in to v dveh krogih. Na storitev je naročenih 500 
podjetij. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Mestna občina Göteborg 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://civitas.eu/sites/default/files/documents/session_2_-
_1._stadsleveransen_a_success_story_-_m._coldrey.pdf  

https://core.ac.uk/download/pdf/43557698.pdf  

https://innerstadengbg.se/stadsleveransen 

https://www.theguardian.com/cities/2015/nov/18/innovative-
delivery-system-transforming-gothenburg-roads 
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Gradbiščni konsolidacijski center Hammarby 

Ključne besede: gradbiščni konsolidacijski center, združevanje gradbenih pošiljk 

Tip območja: mesto 

Kraj: Hammarby, stockholmska regija, Švedska 

Povzetek: Dostave gradbenega materiala se usmerjajo prek centra za 
združevanje tovorov (konsolidacijskega centra), kjer pošiljke 
označijo z nalepkami in pred dostavo po sistemu ravno ob pravem 
času (»just-in-time«) za kratek čas uskladiščijo. Najdaljša doba 
skladiščenja je pet dni. Dostave se izvajajo na podlagi združevanja 
tovora v tovorne skupine v skladu z zahtevami naročnikov. Dostava 
nekaterih razsutih tovorov, kakor sta beton in jeklo, se ne opravi 
prek centra za združevanje, temveč prek usklajevanja sistema 
voznih redov na podlagi interneta, tako da ne pride do navzkrižij pri 
dostavi. Gradbiščni konsolidacijskih center je lociran pri vhodu na 
gradbišče. Sestavlja ga:  

• 10 ljudi, ki delajo v konsolidacijskem centru (skladiščni in 
pisarniški prostori 8.000 m2), 

• za dostave znotraj gradbišča se uporablja osem tovornih 
vozil (motorji Euro IV), 

• spletna stran in sistem nadzora. 

Konsolidacijski center vodi podizvajalec, ki je odgovoren za 
delovanje centra, kar zajema nakup in delovanje voznega parka, 
zaposlovanje voznikov in drugega osebja, vodenje skladišča in 
pisarn ter spletni sistem nadzora. Sodelovanje dostavljavcev v 
shemi je obvezno. 

Ocenjeno je, da bi bilo brez centra na vsak tovornjak, ki dostavlja v 
okviru tega sistema, na gradbišču dejavnih 4–5 tovornjakov. 
Dnevno se je na gradbišče dostavilo 700 ton materiala, kar je 
povprečno 1,5 tone na dostavo, dostava je bila izvedena vsakih 30 
sekund. Delovanje centra je sofinancirala EU (280.000 evrov). 

Učinki: Poraba energije se je zmanjšala za 90 %, za 90 % so se 
znižali tudi izpusti CO2, NOx in količina PM-delcev, raven hrupa 55 
dB(A) je bila presežena 260-krat v dnevu (prej 360-krat brez 
uporabe gradbiščnega konsolidacijskega centra). Vozila so izvedla 
60 % manj dostav, njihov čakalni čas se je zmanjšal za 90 %. 
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Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Hammarby Waterfront Logistics Centre, CIVITAS 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

http://www.bestufs.net/download/BESTUFS_II/good_practice/Slove
ne_BESTUFS_Guide.pdf (stran 67) 

www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/CCC%20combined.pdf 

http://archive.northsearegion.eu/files/repository/20130719151509_
SEStran_FreightConsolidationCentreStudy-FinalReport.pdf 

https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPub
lic?documentIds=080166e5b0a91534&appId=PPGMS 

https://www.researchgate.net/publication/284550829_A_Review_of
_Urban_Consolidation_Centres_in_the_Supply_Chain_Based_on_
a_Case_Study_Approach (stran 108) 
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Konsolidacijski center Oslo City Hub 

Ključne besede: mesto, konsolidacijski center, električna vozila 

Tip območja: mesto 

Kraj: Oslo, regija Oslo, Norveška 

Povzetek: Namen: DB Schenker je odprl svoj prvi nizkoogljični konsolidacijski 
center v Oslu, imenovan Oslo City Hub. Centralno lociran novi 
center je zmanjšal izpuste CO2 v distribuciji mestnega blaga za 
80 % z uporabo električnih avtomobilov in e-koles.  

Glavni cilji: začetek izvajanja brezogljične dostave. 

Vrste ukrepov: izgradnja konsolidacijskega centra; dostava za del 
mesta, kjer je uveljavljena brezemisijska cona, poteka prek tega 
konsolidacijskega centra; za dostavo kupcu se uporablja osem 
kombijev na električni pogon ter trije tovorni tricikli. 

Rezultati/učinki: izpusti toplogrednih plinov so se zmanjšali za 
80 %. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

DB Schenker, 

Mestna občina Oslo 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://www.dbschenker.com/no-no/om-db-
schenker/bærekraft/oslo-city-hub  

http://www.citylogistics.info/projects/evaluation-of-db-schenker-oslo-
city-hub-lessons-learned/  

https://www.ip-group.com/ip-group/references/db-schenker-oslo-
city-hub/  

https://www.toi.no/oslo-city-hub/  
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Konsolidacija v Bad Hofgasteinu  

Ključne besede: konsolidirana dostava z električnimi vozili 

Tip območja: mestno središče, smučarski center 

Kraj: Bad Hofgastein, Solnograško, Avstrija 

Povzetek: Zmanjšanje dostavnega prometa v središču naselja in območju za 
pešce je temeljilo na konsolidirani (združeni) dostavi trgovinam in 
hotelom s trajnostnimi vozili (npr. kombiji za dostavo na električni 
pogon). Med pilotnim projektom je bilo za lokalno dostavo 
pridobljenih skupno 14 električnih vozil. Dodatni stroški dostavnega 
koncepta so bili pokriti z nepovratnimi sredstvi.  

Učinki: doseženo je bilo znatno zmanjšanje porabe energije in 
izpustov CO2 in drugih onesnaževal zraka. Z intenzivnim premikom 
na uporabo električnih vozil za poslovne namene so se izpusti CO2 
zmanjšali za 13 %, kar ustreza cilju zmanjšanja za Avstrijo, 
določenem v Kjotskem protokolu. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Občina Bad Hofgastein 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fus
eaction=search.dspPage&n_proj_id=840&docType=pdf  
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Konsolidacijski center v Bristolu in Bathu 

Ključne besede: konsolidacijski center, časovno okno 

Tip območja: mestno središče 

Kraj: Bristol in Bath, Zahodna Anglija, Velika Britanija 

Povzetek: Ukrepi: Od leta 2004 podjetja v Bristolu in Bathu uporabljajo 
konsolidacijo tovora, s čimer dosegajo učinkovitejše upravljanje 
svojih dostav, prihranijo delovni čas in optimizirajo skladiščni 
prostor. O času dostave se dogovorijo s konsolidacijskim centrom. 
Bristolski mestni svet je shemo sofinanciral med letoma 2004 in 
2018.  

V Bristolu je tudi uveljavljeno časovno okno, znotraj katerega je 
dopustna dostava tovornih vozil, ta pa traja med 5. in 8. ter med 18. 
in 20. uro. Pri dostavi s pomočjo konsolidacijskega centra 
upoštevanje časovnega okna ni potrebno. 

Bristolski mestni svet si še naprej prizadeva zmanjšati število 
tovornih vozil, ki vstopajo v mesto, in spodbuja prehod na uporabo 
brezemisijskih vozil v mestnem jedru.  

Glavni cilj: je izboljšati kakovost zraka in do leta 2030 postati 
ogljično nevtralno mesto. 

Dodaten cilj je, da bi do leta 2030 95 % dostav znotraj središča 
mesta opravila električna tovorna vozila, konsolidacijski centri pa bi 
bili na vseh glavnih dostopnih cestah.  

Rezultati/učinki: 21 trgovcev še prejema blago iz konsolidacijskega 
centra, število dostav do uporabnikov se je zmanjšalo za 66 % do 
77 %, prihranjenih je 250.000 neprevoženih kilometrov na leto, 
prihranjenih je bilo 30 ton CO2, 1000 kg NOx ter 30 kg delcev 
PM10. Uporaba električnih vozil v kombinaciji s storitvami 
konsolidacijskega centra je zmanjšala porabo energije za 55,7 % v 
primerjavi z uporabo dizelskih vozil.  

Med letoma 2004 in 2018 se je promet od konsolidacijskega centra 
do prevzemnikov blaga zmanjšal za do 80 %, kar pomeni, da če je 
do konsolidacijskega centra peljalo 10 tovornjakov, sta se proti 
središču mesta odpravila samo še dva.  

Izkušnje: Projekt je požel veliko zanimanja pri vseh sektorjih na 
transportnem področju. 75 % trgovcev je sodelovalo s 
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konsolidacijskim centrom zaradi izboljšanih storitev in možnosti 
privarčevanja sredstev, 94 % uporabnikov bi priporočilo takšno 
sodelovanje tudi drugim, več kot 50 % uporabnikov je beležilo 
izboljšane čase dostave in so zelo zadovoljni s sodelovanjem. 
Nihče od sodelujočih ni poročal o poškodovanem ali izginulem 
blagu. 81 % trgovcev je odgovorilo, da bi uporabo teh storitev zelo 
verjetno predlagali svojim poslovnim partnerjem. Vozila so zbrala 
tudi 20 ton plastike in kartona v shemi povratne logistike. Karton in 
plastika sta bila predana v reciklažo. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Civitas Vivaldi, Exec, Bristol City Council, Royal Mail, Sustrans, 
First, University of the West of England 

Podobna shema: 

La Rochelle (Francija): časovno okno za dostavo velja med 6. uro 
in 7.30. Dostavna vozila iz mestnega konsolidacijskega centra 
lahko dostavljajo tudi izven časovnih oken. Vir: 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/urban/stu
dies/doc/2012-04-urban-freight-transport.pdf (stran 56) 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://www.cleanairforbristol.org/freight-consolidation/ 

www.bestufs.net/download/Workshops/BESTUFS_II/London_Jan0
5/BESTUFS_London_Jan05_Davis_BristolCityCouncil.pdf 

https://civitas.eu/sites/default/files/civitas-plus-innovative-urban-
transport-solutions-www-final.pdf  

https://civitas.eu/measure/urban-freight-consolidation  

https://www.researchgate.net/publication/284550829_A_Review_of
_Urban_Consolidation_Centres_in_the_Supply_Chain_Based_on_
a_Case_Study_Approach (stran 105) 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/urban/stu
dies/doc/2012-04-urban-freight-transport.pdf (stran 56 in 75) 

https://www.clecat.org/media/sr005osust101201clecatsustlogbpg2n
ded.pdf (stran 57) 
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Direktorij londonskih gradbeniških konsolidacijskih centrov 

Ključne besede: gradbeniški konsolidacijski center/Construction Consolidation 
Centre 

Tip območja: mesto, mestno središče, obmorsko mesto,  

Kraj: London, londonska regija, Velika Britanija 

Povzetek: Namen: Dokument navaja prednosti uporabe gradbeniških 
konsolidacijskih centrov (v nadaljevanju: CCC), načine njihovega 
delovanja, njihove storitve, prednosti njihove uporabe, našteje 
ponudnike CCC, njihove lokacije, akreditacije, lastnosti ter storitve 
njihovih CCC. V Londonu deluje 12 CCC. 

Glavni cilji: Zmanjšanje prometnih obremenitev, povečanje varnosti 
prometa, zmanjšanje emisij iz prometa (hrup, onesnaževala). 

Vrste ukrepov: Dobavitelji dostavijo blago na CCC, od 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 
povratne logistike (»reverse-logistics«) z gradbišča odpeljejo 
odpadke, poškodovano blago, palete itd. 

Izkušnje izvajanja: Gradbeniški konsolidacijski centri so bili 
uspešno uporabljeni v gradnji Terminala 5 na letališču London 
Heathrow in londonskega olimpijskega kompleksa. 

Rezultati/učinki: zmanjšanje števila dostavnih vozil do 70 %, 
zmanjšanje stroškov gradnje in dostave, povečanje varnosti zalog, 
zmanjšanje okoljskih vplivov, povečana prometna varnost, 
povečana zanesljivost dostave, čas dostave dobaviteljev se je 
zmanjšal za 120 minut. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Transport for London, 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 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

https://constructionlogistics.org.uk/wp-
content/uploads/2017/07/The-Directory-of-London-Construction-
Consolidation-Centres-1.pdf 
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https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPub
lic?documentIds=080166e5b0a91534&appId=PPGMS  

https://www.researchgate.net/publication/284550829_A_Review_of
_Urban_Consolidation_Centres_in_the_Supply_Chain_Based_on_
a_Case_Study_Approach (stran 106) 
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Urbani konsolidacijski center v Antwerpnu – Citydepot 

Ključne besede: konsolidacijski center, navzkrižno pretovarjanje (»cross dock«)  

Tip območja: mesto, mestno središče, staro mestno jedro, obmorsko mesto 

Kraj: Antwerpen, Gent, Hasselt, Bruselj, Charleroi, Liège (Luik), flamska, 
valonska in bruseljska regija, Belgija 

Povzetek: Namen: ponujanje trajnostnih in učinkovitih rešitev za vse logistične 
potrebe. 

Glavni cilji: ustvarjanje ekološke, ekonomske in socialne dodane 
vrednosti, zmanjšanje onesnaževanja zraka, zmanjšanje prometnih 
obremenitev in hrupa, izboljšanje prometne varnosti, kakovosti 
mestnega bivanja in urbane ekonomske klime. 

Vrste ukrepov: uvedba urbanih konsolidacijskih centrov v večjih 
belgijskih mestih, dostava blaga kupcem v mestnih središčih. 
Razvijajo tudi nove koncepte kot »prostoročno nakupovanje / hands 
free shoping« – kupljeno blago dostavi omenjeno podjetje. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

City Depot BD Smart Logistics BV 

 
 

Povezava  

(URL; če obstaja): 
https://www.citydepot.be/en/ 
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: 
Urbani konsolidacijski center v Rotterdamu – Binnenstadservice 
Nederland 

Ključne besede: konsolidacijski center 

Tip območja: mesto, mestno središče, obmorsko mesto 

Kraj: Rotterdam, Nijmegen, Utrecht, Amsterdam, več regij, Nizozemska 

Povzetek: Namen: zmanjšanje onesnaženja v starih mestnih jedrih, 
zmanjšanje obremenitev z motornim prometom v starih mestnih 
jedrih. 

Glavni cilji: socialna odgovornost, soustvarjanje dostopnih, čistih, 
ekonomsko močnih mestnih jeder. 

Vrste ukrepov: ustanovitev urbanega konsolidacijskega centra v 
Rotterdamu in 13 drugih nizozemskih mestih ter uporaba »čistih« 
električnih načinov prevoza: z električnimi kolesi ali tovornjakom na 
električni ali plinski pogon. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Binnenstadservice Nederland, Goedern Hubs 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

http://www.binnenstadservice.nl/ 

https://www.goederenhubs.nl/home 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810010
645 

Podobne sheme na 
Nizozemskem 

SimplyMile - Den Haag (SimplyMile – Duurzame last-mile 
stadsdistributie) 

SimplyMile gaat Logistieke Hub Den Haag verzorgen | Platform 
Stedelijke Distributie Den Haag (platform-stedelijkedistributie-
denhaag.nl) 
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: 
Trajnostna mestna logistika v Aalborgu – Sustaniable City Logistic 
Solutions 

Ključne besede: skrajšanje časa dostave, omejitev dostavnih časov, načelo »ene 
trgovine« 

Tip območja: mesto, mestno središče, staro mestno jedro, obmorsko mesto 

Kraj: Aalborg, Nordjylland (severna Jutlandija), Danska 

Povzetek: Namen: Mestni tovorni promet je skoncentriran na štiri pešcone v 
središču mesta, kjer posluje 200 raznolikih trgovin in lokalov, ki 
potrebujejo vsakodnevno dostavo blaga. 

Glavni cilji: Zmanjšati trajanje tovornih aktivnosti v pešconah ter 
izboljšati možnosti prevoznikov za upoštevanje omejitev glede 
dovoljenih časov za dostavo blaga. 

Vrste ukrepov: Uvedba nalagalnih in razlagalnih območij, 
koordinacija tovornih aktivnosti med distributerji, uporaba električnih 
vozil, reguliranje dostopa zaradi dostave v pešconah, načelo »ene 
trgovine«, kjer ena trgovina prevzame blago tudi za sosednje 
trgovine oziroma lokale. Sodelovanje v shemi je prostovoljno. 

Izkušnje izvajanja: Časovni prihranek je znašal 5 minut na dostavno 
aktivnost, kar je pomenilo povprečno 10-odstotno časovno 
skrajšanje prisotnosti tovornih vozil v mestnem jedru.  

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Aalborg Kommune, email: GUF-teknik@aalborg.dk 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://www.eltis.org/sites/default/files/case-
studies/documents/aalborg_case_study_3.pdf 
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Konsolidacijski center na ulici Regent Street v Londonu 

Ključne besede: konsolidacijski center 

Tip območja: mestno središče 

Kraj: London, londonska regija, Velika Britanija 

Povzetek: V severnem Londonu je bil vzpostavljen konsolidacijski center, ki 
dostavlja blago trgovinam na ulici Regent Street v Londonu. 
Središče upravlja podjetje Clipper Logistics. 

Glavni cilj: znižanje stroškov dostave zaradi manj voženj skozi 
območje veljavnosti zgostitvene takse ter zaradi nižje najemnine 
skladišča izven mestnega središča, kar poveča prostore za prodajo 
blaga. Priprava blaga za prodajo poteka že v skladišču, kar 
omogoči prodajnemu osebju, da se osredotoči na prodajo blaga. 
Hitra dostava blaga v trgovine, ker je skladišče od prodajaln 
oddaljeno samo 20 km. Zmanjšanje ogljičnega odtisa za vse 
prodajalne.  

Učinki: prvotno dveletni pilotni program je bil razširjen na triletno 
pogodbo za sodelovanje s konsolidacijskim centrom. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Clipper Logistics 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/urban/stu
dies/doc/2012-04-urban-freight-transport.pdf (stran 110) 
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Trajnostna mestna logistika v s-Hertogenboschu 

Ključne besede: konsolidacijski center, pametne podzemne zbiralnice smeti, 
dostava vsem restavracijam v ulici z eno vožnjo 

Tip območja: mestno središče 

Kraj: s-Hertogenbosch, Severni Brabant, Nizozemska 

Povzetek: Glavni ukrep: Dostava v staro mestno jedro se izvaja prek 
konsolidacijskega centra. Dostavna vozila podjetja, ki upravlja 
konsolidacijski center, razvozijo blago po mestnem središču. 
Podjetje opravlja tudi povratno logistiko (od prevzemnikov 
dostavljenega blaga prevzame odpadno embalažo). Prevzemniki 
blaga lahko več prostora namenijo prodaji blaga in manj 
skladiščnim prostorom. Dostavno podjetje uporablja ogljično 
nevtralna vozila. 

Na primer, v ozkih ulicah, kjer je veliko restavracij, se blago (hrana) 
dostavi vsem v eni vožnji (včasih se je dostavljalo vsaki restavraciji 
posebej). Drugi ukrepi: V središču mesta je bila uvedena tudi 
nizkoemisijska cona, ki vožnjo v tem delu mesta dopušča samo 
ekološko manj obremenjujočim tovornjakom.  

Odpadki v mestnem jedru se odlagajo v podzemne zbiralnike, ki 
komunalnemu podjetju javijo, kdaj so skoraj polna. Šele takrat 
pošlje komunalno podjetje vozilo, ki podzemno zbiralnico odpadkov 
izprazni, to pa zmanjša število smetarskih vozil v mestnem jedru. 
Tudi smetarska vozila so ogljično nevtralna. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Mesto s-Hertogenbosch, Združenje trgovcev v s-Hertogenboschu, 
projekt ENCLOSE 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://bicycledutch.wordpress.com/2014/10/20/sustainable-city-
logistics-in-%CA%BCs-hertogenbosch/ 

https://streets.mn/2014/11/03/sustainable-city-logistics-in-
%CA%BCs-hertogenbosch/  
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: 
Dostava prek konsolidacijskega centra in električnih tovornjakov v 
Utrechtu 

Ključne besede: konsolidacijski center, dostava z električnimi tovornimi vozili 

Tip območja: staro mestno jedro 

Kraj: Utrecht, regija Utrecht, Nizozemska 

Povzetek: Cargohopper je storitev notranje mestne dostave s čistimi tovornimi 
vozili v Utrechtu na Nizozemskem. Storitev je bila uvedena leta 
1996 z namenom učinkovite dostave na zadnjem kilometru (»last 
mile«) za lokalna podjetja, zlasti za turistične znamenitosti, 
restavracije in gostinske obrate. Na ulicah Utrechta je vozil 
električni tovornjak za dostavo paketov z imenom Cargohopper. 
Blago se je na vozilo naložilo v izvenmestnem konsolidacijskem 
centru. Električno vozilo se je polnilo s pomočjo fotovoltaike in je 
bilo ozko, kar pomeni, da ob razlaganju blaga ni oviralo prometa na 
ozkih ulicah mestnega jedra. Cargohopper ni prejemal finančnih 
subvencij. 

Učinki: prihranjenih je bilo 4.080 voženj s klasičnimi tovornjaki, kar 
pomeni 88.332 manj prevoženih kilometrov z dizelskimi tovornjaki 
ali kombiji. Zmanjšanje izpustov znaša: 5,8 tone CO2, (–73 %), 5 
kg NOx (–27 %) ter 1 kg PM10 (–56 %). Koncept dostave je 
stroškovno nevtralen, zmanjšuje hrupno obremenitev in izpuste 
toplogrednih plinov, povečuje varnost in kakovost bivanja v 
mestnem jedru. Koncept dostave operaterju prinaša dobiček. 

Izkušnje: Sistem Cargohopper je bil prevzet od DHL, ki je uvedel 
nekaj sprememb: namesto električnega »vlakca« blago po mestu 
dostavljajo s tovornimi kolesi. Dostava pa se izvaja iz urbanega 
konsolidacijskega centra.  

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

CargoHopper 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

http://www.bestfact.net/wp-
content/uploads/2016/01/CL1_078_QuickInfo_Cargohopper-
16Dec2015.pdf 

https://bicycledutch.wordpress.com/2012/03/28/because-we-dont-



 

 
 

111 
 

want-large-trucks-in-the-city-center/ 

https://civitas.eu/content/civitas-case-study-taking-more-
sustainable-approach-freight-utrecht  

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/urban/stu
dies/doc/2012-04-urban-freight-transport.pdf (stran 89) 
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Cityporto – dostava zadnje milje v Padovi 

Ključne besede: dostava z električnimi vozili in vozili na metan, konsolidacijski 
center, dostava zadnje milje  

Tip območja: staro mestno jedro 

Kraj: Padova, Benečija (Veneto), Italija 

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 več kot 60 dobaviteljev dostavlja blago, 
od tod pa ga v mestno jedro vozijo okolju prijazna vozila. 
Sodelovanje podjetij v tej shemi je prostovoljo, vozila Cityporto 
(Interporto) pa imajo širše časovno okno za dostavo v osrednje 
mestno območje omejenega motornega prometa (»low traffic 
zone«) kot druga dostavna vozila. 

Glavni cilji: manj prevoženih kilometrov, zmanjšanje porabe goriva 
in manj onesnaževanja, racionalnejša urbana logistika, zmanjšanje 
negativnih učinkov za okolje v urbanem območju.  

Izkušnje: so pozitivne – urbani konsolidacijski center je eden 
najučinkovitejših v Italiji, koncept dostave in poslovanja pa je postal 
referenčni primer za delovanje urbanih konsolidacijskih centrov v 
srednje velikih mestih in je bil uporabljen v petih drugih mestih. 

Rezultati/učinki: Projekt se je izkazal kot trajnosten (samozadosten) 
v obdobju osmih let, na dan je prihranjenih 1.216 prevoženih 
kilometrov, zmanjšanje izpustov CO2 za 219 ton, NO2 za 369 kg, 
SOx za 73 kg, VOC za 210 kg ter delcev PM10 za 51 kg.  

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Interporto Padova S.p.A. Interporto, partnerji: Comune di Padova, 
APS Mobilita, Provincia di Padova, Regione del Veneto 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

http://www.interportopd.it/en/cityporto/  

http://www.bestfact.net/cityporto-last-mile-deliveries-in-padua/  

https://civitas.eu/sites/default/files/civ_pol-an5_urban_web.pdf 
(stran 49) 
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https://thepep.unece.org/sites/default/files/2020-
04/Mobility%20Management_WEB.pdf (stran 42)  
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Brescia Ecologis: primer prenosa dobre prakse iz Cityporto Padova 

Ključne besede: urbani konsolidacijski center, omejeno dostavno časovno okno, 
dostava z električnimi vozili 

Tip območja: mestno središče 

Kraj: Brescia, Lombardija, Italija 

Povzetek: Po vzoru urbanega konsolidacijskega centra v Padovi je bil v Bresci 
ustanovljen podoben urbani konsolidacijski center. V postopku 
ustanovitve centra v Bresci so se deležniki dogovorili o lokaciji 
centra, naboru storitev, ceni, finančni odgovornosti in sofinanciranju 
začetnih stroškov, shranjevanju blaga v centru, označevanju 
trgovin, ki sodelujejo s centrom, ter vrsti tovora. Načrt za 
zmanjševanje časovnih oken za prosto dostavo je zaradi političnih 
sprememb leta 2013 zastal.  

Glavni cilj ustanovitve konsolidacijskega centra je ohranjanje in 
spodbujanje turističnega potenciala v mestu ter zmanjšanje števila 
voženj dostavnih vozil v njem. Vsa tovorna vozila v mestnem jedru 
imajo na voljo časovno okno za dostavo, vozila konsolidacijskega 
centra pa imajo neomejen dostop za opravljanje dostave v 
mestnem jedru. Sodelovanje podjetij s konsolidacijskim centrom je 
prostovoljno.  

Izkušnje in učinki: Sistem je doživel skokovito rast poslovanja, v 
petih letih načrtujejo zmanjšanje števila vseh tovornjakov, ki 
vstopajo v mestno središče, za 4.220, v starem mestnem jedru 
načrtujejo prihranek 284.000 prevoženih kilometrov in prihranek 
30.919 kg izpustov CO2 ter 19.25 kg delcev PM. Začetne (start-up) 
stroške poslovanja in ustanovitve podjetja so pokrili odgovorni 
akterji. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Eco-logis, partnerji: Bresica Mobilita, OMB international, Consorzio 
Brescia Mercati s.p.a. Commune di Brescia, Regione Lombardia, 
Civitas Modern 

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  
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http://www.eco-logis.it/it/  

https://www.interreg-
central.eu/Content.Node/SULPiTER/Sustainable-Logistics-
Planning-in-Central-Europe---Outcomes-.pdf  

https://civitas.eu/es/content/modernbrm0702-2138  
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Urbani konsolidacijski center v Parmi 

Ključne besede: konsolidacijski center, živilsko blago, vozila na metanski pogon 

Tip območja: mestno središče, staro mestno jedro  

Kraj: Parma, Emilija - Romanja, Italija 

Povzetek: Leta 2008 je bil ustanovljen Agri-Food & Logistics Centre – CAL, ki 
je bil zasnovan kot urbani konsolidacijski center za upravljanje 
dostave kmetijsko-živilskega blaga znotraj mestnega središča 
Parme. Projekt sta najprej financirali regija Emilija - Romanja in 
Občina Parma, ki je tudi ustanovila podjetje EcoCity. Ustanovljen je 
bil ubrani konsolidacijski center, kamor so razni prevozniki dnevno 
pripeljali kmetijsko-živilske proizvode, to blago pa je nato bilo 
dostavljeno z vozili na metanski pogon in po optimiziranih poteh do 
prevzemnikov v mestnem jedru. Inovativna značilnost projekta je 
tudi priložnost, da lahko lokalne trgovine, ki se pridružijo konceptu, 
naročijo izdelke neposredno prek spletne platforme EcoCity, 
naročeno blago pa je do njih dostavljeno v nekaj urah naravnost v 
trgovine.  

Izkušnje: Do leta 2015 je projekt vključeval 16 dostavnih podjetij, 17 
proizvajalcev hrane in dobaviteljev svežih in suhih izdelkov, sedem 
velikih trgovcev ter 10 prodajalcev na debelo.  

Učinki: Koncept dostave zagotavlja živila približno 250 lokalnim 
živilskih dejavnostim, kar pomeni, da se približno 8 % vseh živil, 
porazdeljenih v Parmi, razdeli prek tega dostavnega koncepta. 
Koncept je pomagal pri zmanjšanju delcev PM za 29 % in izpustov 
NOx za 22 %. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Občina Parma 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPub
lic?documentIds=080166e5b8e5dced&appId=PPGMS 

https://www.eltis.org/discover/case-studies/ecologistics-parmas-
integrated-and-systemic-green-urban-delivery-scheme-italy 
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Urbani konsolidacijski center v Lucci 

Ključne besede: urbani konsolidacijski center, dostava z vozili na električni pogon 

Tip območja: staro mestno jedro 

Kraj: Lucca, Toskana, Italija 

Povzetek: Na dostopni točki cestnega omrežja ob starem mestnem jedru je bil 
ustanovljen konsolidacijski center, ki deluje kot prehodna točka za 
blago na vhodu in izhodu v mestno jedro. Spletna IT-platforma je 
omogočila upravljanje dejavnosti mestne distribucije, namenjene 
zmanjšanju kroženja vozil in povečanju učinkovitosti sistema za 
mestno dostavo. Koncept dostave uporablja tovorna vozila na 
električni pogon, s čimer se je zmanjšal promet tovornih dizelskih 
vozil. Razviti poslovni načrt poudarja, da je predlagana rešitev za 
celovito storitev v celoti upravičena in gospodarna tudi v 
najmanjšem obsegu.  

Učinki: ocenjene okoljske koristi za izvajanje pristopa na podlagi 
1/3 ali 2/3 zmanjšanja števila dizelskih tovornih vozil, ki krožijo 
znotraj zgodovinskega središča, so vključevale: 

• 24–54-odstotno zmanjšanje opaznosti dostavnih vozil v 
mestu, 

• 48–85-odstotno zmanjšanje škodljivih izpustov (CO, delci 
PM, NOx in VO), 

• 35–80-odstotno zmanjšanje dnevnih hrupnih obremenitev 
(zmanjšanje od 2,8 dBA do 8,6 dBA).  

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Občina Lucca 

CEDM – Centre for Eco Friendly City Freight Distribution 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fus
eaction=search.dspPage&n_proj_id=2877&docType=pdf 

https://www.eltis.org/discover/news/luccaport-9-years-green-
logistics-lucca-italy 
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Souporaba skladišč – Kane Logistics 

Ključne besede: souporaba skladišč, konsolidacija, znižanje stroškov 

Tip območja: mesta 

Kraj: devet mest v Združenih državah Amerike 

Povzetek: Podjetje Kane Logistics je ustvarilo mrežo skladišč, kamor lahko 
vsa podjetja pošljejo svoje izdelke, v teh skladiščih pa se 
izdelki/blago združijo (konsolidirajo) in prepeljejo do končnih 
kupcev. Skladišča so postavljena v Združenih državah Amerike. 

Glavni cilji: znižanje stroškov dostave blaga 

Izkušnje izvajanja: stroški dostave blaga se lahko znižajo do 35 %. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Kane Logistics 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://www.kanelogistics.com/public-warehousing-services-shared-
warehousing  
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Večmodalno urbano distribucijsko središče 

Ključne besede: večmodalno urbano distribucijsko središče, železniški prevoz, 
uporaba vozil na zemeljski plin, konkurenčnost 

Tip območja: mesto, mestno središče 

Kraj: Pariz, pariška regija, Francija 

Povzetek: Vrsta ukrepov: Shema, ki jo je razvilo podjetje Samada (to je 
logistična hčerinska družba Monoprixa – velike francoske verige 
supermarketov), deluje od leta 2007 in vključuje uporabo železnice 
v kombinaciji z vozili na zemeljski plin za prevoz blaga iz dveh 
skladišč v predmestjih Pariza (Combs-la-Ville in Lieusaint) do 
trgovin Monoprix v Parizu. Blago je zelo raznoliko – od tekstilnih in 
lepotnih izdelkov do brezalkoholnih pijač, ki so združene v palete v 
dveh skladiščih. Tiri na skladiščih omogočajo neposredno 
pretovarjanje na železniške vagone, ki se združijo v vlak, sestavljen 
iz približno 20 vagonov, ki vsak dan od ponedeljka do petka potuje 
približno 30 kilometrov na progi D RER (pariškega primestnega 
železniškega prometa). S tem sta skladišči povezani s trgom 
Gabriel Lamé pri železniški postaji Bercy. Blago se nato naloži na 
dostavna vozila na zemeljski plin in dostavi v trgovine Monoprix. 
Vožnja vlaka traja eno uro, tovornjaki dostavijo blago dan potem. 
Vozni park tovornjakov Monoprixovih trgovin je imel leta 2007 20 
vozil, naslednje leto pa 26. Blago je bilo leta 2007 dostavljeno 60 
trgovinam, konec leta 2008 80, leta 2009 pa skoraj 90 trgovinam.  

Samada je morala za delovanje sheme zgraditi železniške 
povezave med obema skladiščema in železniškim omrežjem ter 
sprejeti sporazum s podjetjem SNCF (francoska državna železniška 
družba) za prevoz in uporabo območja, velikega 3.700 m2 v 
Bercyju blizu železniške postaje Gare de Lyon. 

Da bi zagotovili razpoložljivost zemeljskega plina za dostavna 
vozila, je bila oktobra 2008 v bližini obsežnega območja, 
rezerviranega za Monoprix, na trgu Gabriela Laméja pri postaji 
Bercy postavljena polnilnica za vozila na zemeljski plin. Dostavna 
vozila na zemeljski plin so opremljena s protihrupnimi napravami in 
avtomatskimi menjalniki. 

Učinki: S to shemo se prevaža 120.000 ton blaga (210.000 palet), 
kar je 30 % celotnega blaga, ki je dostavljeno Monoprixovim 
veleblagovnicam v Parizu. Ta shema je prispevala k zmanjšanju 
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negativnih vplivov zaradi distribucije mestnega tovora v pariški 
regiji. Skupna razdalja, ki jo vozijo tovornjaki v regiji Ile de France, 
je bila zmanjšana za 700.000 km/leto s posledičnim zmanjšanjem 
prometnih zastojev v mestnem in primestnem cestnem omrežju. 

Doseženo je bilo zmanjšanje onesnažujočih izpustov, privarčevanih 
je bilo tudi 70.000 litrov goriva, kar pomeni zmanjšanje izpustov 
CO2 za 340.000 ton in NOx za 25 ton. Uporaba dostavnih vozil na 
zemeljski plin za distribucijo na zadnjem kilometru (»last mile«) je 
prav tako prispevala k zmanjšanju negativnih vplivov, ki jih običajno 
ustvarja tovorni promet. Zaradi omejitev mestne uprave glede 
velikosti dostavnih vozil se je izboljšala tudi varnost in upravljanje 
teh vozil v ozkih ulicah mestnega središča. 

Izkušnje: Shema ustvarja dodatne stroške v primerjavi s 
konvencionalno shemo (to je dostava samo z uporabo tovornjakov) 
zaradi uporabe železniškega prevoza, obratovanja skladišča na 
postaji Bercy, dodatnega pretovarjanja in uporabe vozil na 
zemeljski plin. Stroški na paleto z uporabo nove sheme znašajo 
17,61 evra, stroški na paleto z uporabo običajne sheme pa 13,25 
evra. Zato se zdi, da je nova shema manj dobičkonosna s 
podjetniškega vidika, ki meri le notranje stroške, vendar je podjetje 
Monoprix prepričano, da bo v prihodnosti, ko bodo zunanji stroški 
učinkovito zaračunani, nova shema postala dobičkonosnejša od 
običajne. Pri raztovarjanju vagonov na železniški postaji Bercy se 
pojavljajo preobremenitve bližnjih stanovanjskih območij s hrupom. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Samada, Monoprix, SNCF 

Podobne sheme 

Berlin: zalaganje veleblagovnic Karstadt Gmbh s pomočjo 
zasebnega železniškega podjetja DHL prek berlinskega 
trimodalnega distribucijskega središča BEHALA Westhafen. Vsak 
dan je iz mesta Unna poslan vlak s 40 izmenljivimi kontejnerji (to so 
kontejnerji, ki se lahko naložijo na tovornjake ali na vagone). 

Rim: podjetje Omnia Logistica zalaga rimske veleblagovnice 
podjetja La Rinascente. Del prevoza blaga vključuje železniški 
prevoz iz Interporta Bologna (to je večmodalno tovorno središče v 
Bologni) do rimske železniške postaje Scalo San Lorenzo v 
središču mesta. Za dostavo od Scale San Lorenza do 
veleblagovnice se uporabljajo navadni dizelski tovornjaki. 
Prevažano blago sestoji iz vode, tekstila, izdelkov za dom in prosti 
čas, konsolidirano je na paletah in trgovskih vozičkih z mrežastimi 
stranicami. Leta 2005 se je skupno število prevoženih enot (palete 
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in vozički) gibalo od najmanj približno 1.800 enot na mesec do 
največ 5.800 enot na mesec. 

Pariz: Shema Distripolis je nadaljevanje storitve, ki jo že nudi 
podjetje Monoprix. Blago se v Pariz pripelje s tovornimi vagoni, 
dostava na zadnjem kilometru (»last mile«) pa se opravi z okolju 
prijaznejšimi tovornjaki Euro 5 ali Euro 6 ali pa s tovornjaki na 
hibridni pogon.  

Vir: 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/urban/stu
dies/doc/2012-04-urban-freight-transport.pdf (stran 83) 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://core.ac.uk/download/pdf/41174765.pdf (stran 3) 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/urban/stu
dies/doc/2012-04-urban-freight-transport.pdf (stan 81 in 83) 

Druga trimodalna ali 
štirimodalna vozlišča 

Bremen – Güterverkehrzentrum (največje nemško logistično 
središče): 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/urban/stu
dies/doc/2012-04-urban-freight-transport.pdf (stran 112) 
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MOBILNI DEPOJI 

Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Mobilni depo v Bruslju 

Ključne besede: mobilni depoji, dostava z električnimi vozili in tricikli 

Tip območja: mestno središče 

Kraj: Bruselj, regija Bruselj, Nizozemska 

Povzetek: Namen: Shema TNT Expressa je usmerjena v povečanje 
učinkovitosti operacij za dostavo paketov v središču Bruslja. Na 
začetku je več kombijev odpeljalo iz skladišča podjetja TNT (ki je 
izven mestnega jedra) v središče mesta, da so dostavili pakete. Da 
bi povečali učinkovitost operacij, je TNT začel uporabljati t. i. 
mobilno skladišče, ki je polpriklopnik, opremljen s skladiščno 
tehnologijo (nakladalnico, napravami za označevanje in vnos 
podatkov). Zjutraj ta polpriklopnik naložijo v skladišču TNT v bližini 
letališča z vsemi pošiljkami za ta dan in ga prepeljejo na centralno 
mestno lokacijo. Nato se za dostavo na zadnjem kilometru (»last 
mile«) uporabljajo električna vozila in električno podprti tricikli. 

Rezultati/učinki: 

• zmanjšana kilometrina tovornjakov; 
• znižani stroški dostave; 
• dobavni časi in točnost za operacije v notranjem mestu so 

ohranjeni ali izboljšani; 
• zmanjšane izpustov CO2 za 24 % in izpustov delcev PM10 

za 22 %; 
• zadovoljstvo zaposlenih in raven hrupa sta ohranjena ali 

izboljšana. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

TNT, Tehnična univerza Delft 

Povezava  

(URL; če obstaja): 
http://www.straightsol.eu/demonstration_B.htm 
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Mobilni depo v Hamburgu 

Ključne besede: mobilni depoji, dostava z električnimi kolesi in tricikli 

Tip območja: mestno središče 

Kraj: Hamburg, hamburška regija, Nemčija 

Povzetek: UPS je razvil dostavni koncept, ki je nadomestil njihova velika 
dostavna vozila z manjšim mestnim voznim parkom. Paketi za 
dnevno dostavo se naložijo v kontejner, ki se dostavi v center 
mesta v zgodnjih jutranjih urah. Vozniki UPS dostavljajo pakete iz 
kontejnerja po celotnem centru mesta in v pešconah kot pešci ali z 
uporabo električnih triciklov, namenjenih za vožnjo po ozkih ulicah.  

Rezultati/učinki: projekt je bil sprva zasnovan kot pilotni, zdaj se 
izvaja tudi v drugih evropskih mestih, nazadnje v Dublinu in 
Münchnu. Rešitve preizkušajo tudi v mestih ZDA, kot sta eBikes v 
Pittsburghu in Fort Lauderdale. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

UPS 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://ssir.org/articles/entry/delivering_sustainable_urban_logistics
#  
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Mini dostavno vozilo v Parizu 

Ključne besede: električno dostavno vozilo manjših dimenzij 

Tip območja: mestno središče 

Kraj: Pariz, pariška regija, Francija 

Povzetek: Podjetji Libner in Dachser sta ustvarili majhno avtonomno 
električno vozilo, imenovano BIL, ki je povezano in prevažano z 
večjim tovornjakom prevoznika. BIL namesto večjega prevoznega 
tovornjaka dostavlja blago v središče mesta in je hkrati okolju 
prijazno, tiho, hitro, manj naporno za vožnjo ter se lažje »prebije« v 
središča mest, kjer veljajo razne omejitve za dostavo s tovornimi 
vozili. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Libner, Dachser 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://www.aveq.ca/actualiteacutes/livraison-du-dernier-kilometre-
une-solution-electrique-en-test-a-paris 
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LOKALNA DOSTAVNA OBMOČJA 

Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: 
Uporaba javnih površin in remiz javnega potniškega prometa kot 
mini distribucijskih središč 

Ključne besede: terminali javnega potniškega prometa, dostava zadnje milje, 
dostava s tovornimi kolesi  

Tip območja: mesto, mestno središče 

Kraj: Dunaj, dežela Dunaj, Avstrija 

Povzetek: Sodelujoči v pilotnem projektu uporabljajo dunajsko avtobusno 
garažo in železniški postaji za mini distribucijska središča (angl. 
»hubs«). Omenjene površine so izven koničnih časov bolj prazne in 
zato omogočajo dopolnitev z mini distribucijskim središčem. Glavno 
distribucijsko središče je še vedno na robu mesta, od koder so 
paketi dostavljeni do mini distribucijskih središč, od tam pa s 
tovornimi tricikli v dostavi »zadnje milje« do končnega uporabnika.  

Glavni cilj: skrajšanje dostavnih poti v zadnji milji, zmanjšanje 
škodljivih izpustov in hrupa. 

Rezultati: pilotni projekt je prejel nagrado Innovation in Politics 
Awards 2020 v kategoriji kakovost življenja. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Remihub, Tbw resarch, TU Wien, Wiener Linien, Heavy Pedals, 
DPD, FMS Frishenlogistik, Thinkport Vienna, Aspern Mobil LAB. 

Povezava  

(URL; če obstaja): 
https://www.remihub.at/  
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Lokalno dostavno območje v Bordeauxu 

Ključne besede: lokalno dostavno območje, okolju prijazna vozila 

Tip območja: mestno središče  

Kraj: Bordeaux, Nova Akvitanija, Francija 

Povzetek: V Bordeauxu so leta 2003 z uvajanjem lokalnih dostavnih območij 
(Espace de livraison de proximité – ELP) vzpostavili sistem za 
olajšanje dostave blaga v mestnem središču. Sistem zajema 
postavitev ploščadi (platforme) za pretovarjanje v urbanem 
območju, kjer osebje pomaga pri odpremi pošiljk končnim 
prejemnikom (dostava zadnje milje). Pripeljano blago razložijo z 
vozil in za končno dostavo naložijo na cize, vozičke, električna 
vozila in kolesa. Poleg temeljnih funkcij lokalno dostavno območje 
nudi tudi dodatne storitve (npr. dostava na dom, kratkotrajno 
skladiščenje itd.) 

Učinki: zaradi pozitivnih izkušenj se lokalna dostavna območja 
uvajajo tudi v drugih francoskih mestih. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

/ 

Povezava (URL; če 
obstaja): 

http://www.bestufs.net/download/BESTUFS_II/good_practice/Slove
ne_BESTUFS_Guide.pdf (stran 17) 

https://civitas.eu/sites/default/files/civ_pol-an5_urban_web.pdf 
(stran 38) 

Podobna shema 

Mestna uprava Pariza je spremenila nekatera parkirišča v 
podzemnih garažah v središču mesta in jih opredelila kot urbane 
logistične prostore, ki jih oddaja logističnim operaterjem. Vir: 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/urban/stu
dies/doc/2012-04-urban-freight-transport.pdf (stran 83) 
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Mikro distribucijske ploščadi (platforme) v Barceloni 

Ključne besede: lokalno dostavno območje 

Tip območja: mestno središče 

Kraj: Barcelona, Katalonija, Španija 

Povzetek: S pomočjo mikro platforme NOVELOG, razvite v okviru projekta 
Interreg SMILE, se izvaja dostava zadnje milje z električnimi in 
mehanskimi vlečnimi kolesi ali tricikli. Mikro platforma na Estació de 
Françi je bila dodeljena logističnemu operaterju vanAPEDAL, 
operater Ecopol pa je prevzel koncesijo na tržnici El Ninot. Občina 
je mikro platformo zasnovala v obliki koncesije javnih prostorov, ki 
operaterje prevozov v zadnji milji finančno ne obremenjujejo. V 
zameno je moral biti operater platforme nevtralen operater, ki je 
odprt za sodelovanje z vsemi prevozniki. Poleg tega morajo 
operaterji občini zagotavljati vse podatke, da lahko slednja nadgradi 
svoje znanje in sistem. Platforma El Ninot je začela delovati poleti 
leta 2016, medtem ko je bila lokacija Estació de França pripravljena 
na zagon šele januarja 2017.  

Izkušnje: od januarja do maja 2017 je bilo vsak delavnik opravljenih 
kar 14 krožnih dostavnih voženj, predvsem s tovornimi tricikli. 
Povprečno je bilo na dan med vsako krožno dostavno vožnjo 
dostavljenih 56 paketov. Skupaj je bilo dostavljenih več kot 80.000 
paketov (mesečno povprečje znaša 16.301 paketov).  

Učinki: koncept dostave z mikro distribucijskimi ploščadmi je 
pozitivno prispeval k ciljem zmanjšanja izpustov toplogrednih 
plinov, izboljšanju kakovosti zraka na ulicah z visoko koncentracijo 
pešcev in na splošno k ciljem Barcelone na področju trajnostne 
urbane mobilnosti. Izboljšanje je posledica uporabe ničemisijskih 
vozil in zmanjšane uporabe vozil na dizelski pogon. Do danes so 
kolesa in tricikli z obeh platform prevozila 19.000 km, prihranek 
izpustov CO2 pa je ocenjen na 9.472 kg. Za enake pošiljke bi bilo 
porabljenih približno 36.000 kilometrov, prevoženih s tovornjaki na 
dizelski pogon. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Mestna uprava Barcelone 
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Povezava  

(URL; če obstaja): 

http://novelog.eu/wp-content/uploads/2018/08/05287-Polis-
Novelog-Brochure-06-WEB.pdf (stran 5) 
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OKOLJU PRIJAZNE DOSTAVNE POVRŠINE 

Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Uvedba okolju prijaznih dostavnih površin v Bremnu 

Ključne besede: dostavne površine, Euro 5, dostavno okno, bližina pešcone, 
električna vozila, omejitev dolžine in skupne mase vozila 

Tip območja: mesto, mestno središče, staro mestno jedro 

Kraj: Bremen, zvezna dežela Bremen, Nemčija 

Povzetek: V Bremnu je mesto vzpostavilo okoljevarstveno dostavno površino, 
ki je blizu osrednje mestne pešcone. Dostop do tega nakladalnega 
območja je na voljo samo za dizelska vozila Euro 5 ali električna 
vozila do dolžine do 8,5 metra in do 7,5 tone skupne mase vozila. 
Na dostavni površini je poleg tega dostava dovoljena izven 
običajnega dostavnega časovnega okna. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Mestna občina Bremen 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/urban/stu
dies/doc/2012-04-urban-freight-transport.pdf (stran 79) 
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VEČNAMENSKE PARKIRNE IN DOSTAVNE POVRŠINE 

Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Večnamenske parkirne in dostavne površine v Chestru 

Ključne besede: površine za dostavo blaga, invalidi 

Tip območja: mesto, mestno središče 

Kraj: Chester, regija Cheshire West and Chester, Združeno kraljestvo 

Povzetek: V Chestru so površine namenjene dostavi blaga na voljo voznikom 
invalidom ali potnikom med 10.30 in 16.30.  

Izkušnje: Sheme, kot omenjena v Chestru, niso drage, saj 
zahtevajo samo ureditev vertikalnih in horizontalnih prometnih 
oznak. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Mestna občina Chester 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/urban/stu
dies/doc/2012-04-urban-freight-transport.pdf (stran 80) 

 

  



 

 
 

131 
 

PREVZEMNO PREDAJNE TOČKE 

Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Paketne prevzemne točke na alternativnih mestih 

Ključne besede: trgovina, olajšanje dostave, paketna prevzemna točka 

Tip območja: mesto 

Kraj: posebna lokacija ni opredeljena 

Povzetek: Dostava zadnje milje je najtežji in najdražji del logističnega 
procesa. Za olajšanje dostav podjetja vzpostavljajo alternativne 
prevzemne točke: 

Amazon vzpostavlja paketne prevzemne točke v trgovinah, 
večstanovanjskih stavbah itd. 

Amazon ponuja tudi dostavo v prtljažnike avtomobilov. 

Podjetje Decathlon je vzpostavilo 1.500 paketnih prevzemnih točk 
pri svojih trgovinah. 

Sicer pa si lahko tudi uporabniki stavb sami nabavijo »poštne 
predale« za prevzem paketov in tako zmanjšajo nevarnost za 
neuspešen prevzem pošiljk. 

Glavni cilj: večje udobje za kupca, zmanjšanje zamud zaradi 
dostave zadnje milje, optimizacija dostav. 

Izkušnje: prevzemne točke morajo biti postavljene na kraje z velikim 
številom pešcev, morajo vzbujati občutek varnosti in biti dobro 
varovane. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Decathlon, Amazon 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://parcelhive.net/how-parcel-lockers-can-improve-last-mile-
delivery/  

https://www.amazon.com/primeinsider/tips/amazon-locker-qa.html  

https://postandparcel.info/107816/news/decathlon-rolls-out-parcel-
lockers-in-belgium/  

https://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=17051031011  
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: e-zemljevid prevzemno-predajnih točk v Veliki Britaniji 

Ključne besede: prevzemne točke  

Tip območja: mesto, mestno središče, manjša naselja  

Kraj: naselja v Veliki Britaniji 

Povzetek: Večina državljanov Velike Britanije živi v radiju 1 km do petih 
prevzemno-predajnih točk (točke PP), do ene točke imajo 500 
metrov razdalje. Največja koncentracija točk PP je v Angliji, glede 
na število prebivalcev pa je boljša koncentracija v nekaterih manjših 
mestih in na podeželju. Prednosti uporabe prevzemno-predajnih 
točk sta predvsem dostava blaga, ko lastnika stanovanja ni doma, 
in vračanje napačnih nakupov (povratna logistika). 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Citizens Advice 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

http://cita.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=332
a24b3475a4110a069fe6c63ebf995  
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Berlinski Bentobox – prevzemno-predajna točka 

Ključne besede: prevzemno-predajna točka za pakete 

Tip območja: mesto 

Kraj: Berlin, berlinska regija, Nemčija 

Povzetek: Bentobox je paketna postaja, prvič preizkušena v okviru projekta 
CITYLOG v Berlinu leta 2012. Namesto da bi sistem uporabljal en 
sam dostavljavec (lastnik), temelji na prilagodljivem kontejnerskem 
sistemu skupaj z uporabniškim vmesnikom. 

Omarice je mogoče namestiti v stanovanjskih četrtih, nakupovalnih 
središčih ali na transportnih točkah – kjer koli lahko dovolj velika 
kritična masa strank hitro dostopa do paketnih postaj. Naprava za 
sledenje paketom na zadnji milji obvesti prevzemnika paketa, ali je 
bila njegova pošiljka dostavljena Bentoboxu. Stanovalci in lastniki 
trgovin lahko pakete dostavijo tudi v Bentobox, v tem primeru je o 
oddani pošiljki obveščen izbrani logistični operater. Sistem 
Bentobox je zaradi svoje uporabnosti povečal obseg poslovanja 
kolesarskih kurirjev. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

BentoBox 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://www.bentobox-berlin.de/  

https://civitas.eu/sites/default/files/civ_pol-an5_urban_web.pdf 
(stran 41) 
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Odprta prevzemno-predajna točka SoWAS 

Ključne besede: prevzemno-predajna točka za pakete 

Tip območja: mesto 

Kraj: Gradec, avstrijska Štajerska, Avstrija 

Povzetek: SoWAS je paketna prevzemno-predajna točka, ki je na voljo 
kurirjem, dostavljavcem paketov in tudi fizičnim osebam, 
postavljena v ulici Stremayr v Gradcu.  

S paketno postajo se upravlja s pomočjo aplikacije in QR-kode. 
Paketna postaja obratuje vse ure in vse dni v tednu, poleg tega 
lahko ponudnika paketnih storitev DPD in GLS uporabljata tudi 
paketno postajo kot alternativno dostavno točko, če je naslovnik 
paketa doma nedosegljiv. Komunikacija med ponudniki dostavnih 
storitev paketov in naslovniki poteka neposredno s pomočjo 
tehnoloških pripomočkov. Zbiranje teh paketov je za stranke 
brezplačno. 

Glavni cilj: zmanjšanje količine prevoženih kilometrov dostavnih 
vozil in s tem znižanje stroškov dostavne storitve, zmanjšanje 
onesnaževanja okolja ter povečanje delovne učinkovitosti. 

Rezultati/učinki: Po zaključku projekta SoWAS junija 2021 bodo na 
podlagi anket in raziskav po možnosti odprte še druge lokacije 
znotraj mesta. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

A1, Inštitut tehnične logistike Tehniške univerze Gradec, Oddelek 
za prometno načrtovanje mesta Gradec, Direktorat za gradnjo 
mesta Gradec, KEBA AG, Prime Software GmbH 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://www.graz.at/cms/beitrag/10361288/8107209/Offenes_Paket
boxen_System_spart_leere_Kilometer.html 
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PODPIRANJE UPORABE TOVORNIH KOLES 

Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Dovoljenje za uporabo tovornih koles v pešconi Bolzana 

Ključne besede: uporaba tovornih koles v pešconi kljub prepovedi kolesarjenja 

Tip območja: mestno središče 

Kraj: Bolzano/Bozen, Južna Tirolska/Tridentinsko – Zgornje Poadižje, 
Italija 

Povzetek: V bolzanski pešconi je kolesarjenje prepovedano. Dostava z vozili 
znotraj nje je dovoljena samo od 6. do 10. ure. Leta 2014 je bila 
dodana izjema, da je v tej pešconi dopustna tudi dostava s 
tovornimi kolesi, in sicer do 20. ure. V nekaterih enosmernih ulicah 
lahko prav tako tovorna kolesa vozijo v obratni (sicer prepovedani) 
smeri. 

Učinki: olajšana kolesarska dostava v središču mest  

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Mestna uprava Bolzana 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

http://www.gemeinde.bozen.it/mobilita_context02.jsp?ID_LINK=424
0&page=1&area=123&id_context=23568 

http://www.cleanair-europe.org/en/projects/vcd/ebc/cargo-bikes-in-
commercial-transport/#c1766  
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Dovoljenje za uporabo tovornih koles v pešconi Vitorie-Gasteiz 

Ključne besede: uporaba tovornih koles v pešconi kljub prepovedi kolesarjenja 

Tip območja: mestno središče 

Kraj: Vitoria-Gasteiz, Baskija, Španija 

Povzetek: V pešconi Vitorie-Gasteiz je del dneva prepovedano kolesarjenje, v 
skladu z odlokom iz leta 2014 pa je kolesarjenje znotraj pešcone 
dovoljeno za tovorna kolesa, dovoljeno je tudi dvosmerno tovorno 
kolesarjenje v dveh ključnih enosmernih ulicah.  

Dostava z motornimi vozili je v pešconi dovoljena do 11. ure, na 
robovih pešcone je dostava dopustna še med 8. in 14. ter med 16. 
in 20. uro.  

Učinki: olajšana kolesarska dostava v središču mesta 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Mestna uprava Vitorie-Gasteiz 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://www.vitoria-
gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/33/57/5335
7.pdf  

http://www.cleanair-europe.org/en/projects/vcd/ebc/cargo-bikes-in-
commercial-transport/#c1766  
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: 
Sodelovanje občine Brighton and Hove s podjetjem, ki dostavlja s 
tovornimi kolesi 

Ključne besede: dostava s tovornimi kolesi 

Tip območja: mestno središče, obmorsko mesto 

Kraj: Brighton in Hove, Vzhodna Anglija, Velika Britanija 

Povzetek: Mestna uprava Brighton in Hove se je odločila, da svoje notranje 
dostave pošiljk izvajajo s pomočjo podjetja, ki te pošiljke dostavlja s 
tovornimi kolesi.  

Učinki: promet z občinskimi motornimi dostavnimi vozili je upadel za 
eno sedmino, zmanjšali so se izpusti škodljivih plinov, hitrost 
dostave pošiljk pa se je povečala. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Mestna uprava Brighton in Hove 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://www.youtube.com/watch?v=gb79TP0xrgM&feature=youtu.b
e  

http://www.cleanair-europe.org/en/projects/vcd/ebc/cargo-bikes-in-
commercial-transport/#c1766  
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: V Strasbourgu občinske službe uporabljajo tovorna kolesa 

Ključne besede: tovorna kolesa 

Tip območja: mesto, mestno središče 

Kraj: Strasbourg, regija Veliki vzhod, Francija 

Povzetek: Zaradi izboljšanja dostopnosti, prihranka stroškov in potreb trženja 
uporabljajo tovorna kolesa v službi za čiščenje ulic, javnih 
knjižnicah ter na oddelku za prometno varnost.  

Učinki: izboljšanje dostopnosti, prihranek stroškov in boljše trženje 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Mestna uprava Strasbourga 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

http://www.cleanair-europe.org/en/projects/vcd/ebc/cargo-bikes-in-
commercial-transport/#c1766  
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SOFINANCIRANJE NAKUPA TOVORNIH KOLES 

Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Mestna občina Oslo sofinancira nakupe tovornih koles 

Ključne besede: sofinanciranje nakupa tovornih koles 

Tip območja: mesto 

Kraj: Oslo, regija Oslo 

Povzetek: Mestna občina Oslo je vsakemu občanu ponudila subvencijo v 
višini 950 EUR za nakup električnega tovornega kolesa. Delež 
sofinanciranja kolesa znaša do 25 %, kar pomeni, da bodo občani 
še vedno morali prispevati 1.900 do 4.800 evrov svojih sredstev. 

Glavni cilj: zmanjšanje deleža poti, opravljenih z motornimi vozili, 
čistejši zrak. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Mestna občina Oslo 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-31/oslo-offers-
free-money-to-buy-electric-cargo-bikes  

https://www.treehugger.com/oslo-norway-giving-residents-toward-
purchasing-electric-cargo-bike-4852380  
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Mestna občina Dunaj sofinancira nakupe tovornih koles 

Ključne besede: sofinanciranje nakupa tovornih koles 

Tip območja: mesto 

Kraj: Dunaj, dunajska regija, Avstrija 

Povzetek: Mestna občina Dunaj v mestu registriranim podjetjem sofinancira 
nakup tovornih koles. Sofinanciranje znaša do 4.000 evrov. Za ta 
namen je pripravljenih 800.000 evrov sredstev. Sofinanciranje je na 
voljo do konca leta 2021. 

Tovorna kolesa z nosilnostjo od 40 do 100 kg lahko prejmejo 50-
odstotno subvencijo do višine 2.000 evrov, tovorna kolesa z 
nosilnostjo nad 100 kg pa lahko prejmejo 30-odstotno subvencijo 
do višine 4.000 evrov.  

Glavni cilj: povečanje deleža poti, opravljenih v logistični zadnji milji 
s tovornimi kolesi, in pospešitev razogljičenja prometa do leta 2030. 

Izkušnje: v prvem tednu je bilo oddanih 500 vlog za sofinanciranje. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Mestna občina Dunaj, 

UIV Urban Innovation Vienna GmbH  

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://www.bikecitizens.net/cargo-bike-subsidisation/  

http://www.cyclelogistics.eu/index.php/news/city-vienna-will-
subsidise-e-cargo-bikes-companies  
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Spodbujanje uporabe tovornih koles v deželi Berlin 

Ključne besede: sofinanciranje nakupa tovornih koles 

Tip območja: mesto 

Kraj: Dežela Berlin, Nemčija 

Povzetek: Sredstva za sofinanciranje nabave so znašala 90.000 evrov. 
Sofinancira se tretjina višine cene tovornega kolesa, vendar največ 
1.000 evrov na kolo z električnim motorjem. Za tovorna kolesa brez 
elektromotorja je subvencija znašala največ 500 evrov na tovorno 
kolo. Prijavitelji so morali pokazati fotografije dveh ponudb za 
nabavo tovornih koles.  

Glavni cilj: opuščanje izvajanja prevozov z do okolja neprijaznimi 
vozili in prehod na tiha in prostorsko varčna kolesa. 

Izkušnje/učinki: Sredstva za sofinanciranje tovornih koles so pošla 
v prvem dnevu delovanja sheme. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Deželna vlada Berlina 

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  
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Mesto Hamburg sofinancira nakupe tovornih koles 

Ključne besede: sofinanciranje nakupa tovornih koles 

Tip območja: mesto, mestno središče, staro mestno jedro, obmorsko mesto 

Kraj: Hamburg, zvezna dežela Hamburg, Nemčija 

Povzetek: Glavni cilji: spodbujanje okolju prijazne mobilnosti, zmanjšanje 
velikega števila avtomobilov na mestnih ulicah, zmanjševanje 
potrebe po lastništvu avtomobila, povečanje deleža koles v 
mestnem prometu.  

Vrste ukrepov: sofinanciranje nakupa zasebnih in poslovnih 
električnih tovornih koles do 33 %, in sicer največ do višine 2.000 
evrov (za nakup neelektričnih tovornih koles ali tovornih prikolic pa 
do višine 500 evrov). Progam ima za sofinanciranje na voljo 
700.000 evrov. Sofinanciranje je na voljo prebivalcem mesta. 

Rezultati/učinki: Leta 2019 je bilo za sofinanciranje namenjenih 1,5 
milijona evrov, ki so kmalu pošli. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Hamburgische Investitions- und Förderbank (IFB) 

Povezava  

(URL, če obstaja): 
https://moinzukunft.hamburg/lastenrad-programm/ 
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Mesto Gydnia sofinancira nakupe tovornih koles 

Ključne besede: sofinanciranje nakupa tovornih koles 

Tip območja: mesto, mestno središče, staro mestno jedro, obmorsko mesto 

Kraj: Gdynia, Vzhodno Pomorjansko, Poljska 

Povzetek: Namen: spodbujanje trajnostne mobilnosti. 

Glavni cilji: izboljšanje kakovosti okolja s spodbujanjem 
nizkoogljičnih načinov prevoza, izboljšanje kakovosti zraka, 
zmanjšanje hrupnega onesnaževanja 

Vrste ukrepov: Mesto bo občanom povrnilo do 50 % stroškov 
nakupa tovornega kolesa, vendar ne več kot 5.000 zlotov (1.100 
evrov). V letu 2020 je za sofinanciranje nabave tovornih koles 
namenjenih 50.000 zlotov. 

Rezultati/učinki: Anketa med najemniki tovornih koles kaže, da bi 
se 92 % najemnikov odločilo za nakup tovornega kolesa s pomočjo 
občinskega sofinanciranja. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

CityChangerCargoBike projekt, mesto Gdynia, Horizon 2020 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

http://cyclelogistics.eu/news/gdynia-city-council-passes-cargo-bike-
funding-scheme-citizens 

https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/po-gdyni-wlasnym-cargo-
miasto-dotuje-zakup-rowerow,550273 
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Mesto Gradec sofinancira nakupe tovornih koles 

Ključne besede: sofinanciranje nakupa tovornih koles 

Tip območja: mesto, mestno središče 

Kraj: Gradec, Štajerska, Avstrija 

Povzetek: Mesto Gradec omogoča pridobitev subvencije za nabavo tovornega 
kolesa. Mesto subvencionira 50 % nabave kolesa v vrednosti do 
1.000 evrov. 

Do subvencije so upravičena podjetja in ustanove, kot so npr. 
dostavljavci, šole, univerze, podjetja za upravljanje nepremičnin. 
Mesto opredeljuje upravičene namene za dodelitev subvencij in 
omejuje število subvencij na eno kolo na ustanovo ali podjetje. 
Merila za upravičenost do te subvencije so bila izdelana v okviru 
projekta EU CycleLogistics. Subvencije se dodelijo za tovorna 
kolesa z dvema ali tremi kolesi, mesto pa priporoča nakup koles v 
specializiranih trgovinah. Postopek uveljavitve subvencije je zelo 
enostaven:  

podjetja na občinsko upravo pošljejo poravnani račun, pisno vlogo 
in kopijo svojega dovoljenja za trgovanje ali izpisek iz registra 
družb.  

Učinki: od leta 2011 je program podprl nakup 34 tovornih koles. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Mesto Gradec 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

http://www.sootfreecities.eu/sootfreecities.eu/public/download/best-
practice/cargo-bikes.pdf (stran 3) 

https://civitas.eu/sites/default/files/civ_pol-an5_urban_web.pdf 
(stran 34) 
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SOUPORABA TOVORNIH KOLES 

Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: 
TINK – Transportrad Initiavive Nachhaltiger Kommunen/Pobuda 
trajnostnih občin za souporabo tovornih koles 

Ključne besede: souporaba tovornih koles 

Tip območja: mesto, mestno središče 

Kraj: Občini Konstanz (Baden-Wutemberg) in Norderstedt (hamburška 
regija), Nemčija 

Povzetek: Sistem izposoje tovornih koles deluje v dveh nemških mestih 
Konstanz in Nordestedt. Prvih 30 minut je uporaba tovornega 
kolesa brezplačna, nato znaša cena najema 1 evro na uro, dnevna 
izposoja pa stane 9 evrov. Kolesa se lahko vrnejo na drugih točkah 
za izposojo.  

Izkušnje: število uporabnikov je preseglo pričakovanja (1.500) po 
treh mesecih uporabe (1.750). Dokupujejo električna tovorna 
kolesa.  

Rezultat: po koncu projekta (2018) sta občini prevzeli financiranje in 
upravljanje projekta. Projekt je finančno uspešen. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Ministrstvo za promet (DE), Občina Konstanz in Občina Norderstedt 

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  
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Lastenradkollektiv/kolektiv tovornih koles v souporabi 

Ključne besede: izposoja tovornih koles 

Tip območja: mesto, mestno središče 

Kraj: Dunaj, dunajska regija, Avstrija 

Povzetek: Lastenradkollektiv je neprofitna organizacija, ki izposojevalcem z 
vplačano kavcijo omogoča izposojo tovornih koles na Dunaju. Če 
so kolesa vrnjena nepoškodovana, dobijo izposojevalci vrnjeno 
kavcijo. Na voljo je zemljevid lokacij izposoje koles.  

Izkušnje: na prošnjo za izposojo odgovorijo v treh dneh. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Lastenradkollektiv 

Povezava  

(URL; če obstaja): 
https://www.lastenradkollektiv.at/  

Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Kasimir – dein Lastenrad/Souporaba tovornih koles Kasimir 

Ključne besede: izposoja tovornih koles 

Tip območja: mesto, mestno središče 

Kraj: Köln, Severno Porenje – Vestfalija, Nemčija 

Povzetek: Kasimir je neprofitna organizacija, ki v Kölnu brezplačno oddaja 
tovorna kolesa. Iščejo tudi gostitelje za hrambo tovornih koles. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Wielebenwir e.V. 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://www.kasimir-lastenrad.de/en/  

https://www.wielebenwir.de/  
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Carvelo2go – souporaba tovornih koles 

Ključne besede: izposoja tovornih koles 

Tip območja: mesto, mestno središče 

Kraj: Bern in Basel, kantona Bern in Basel – mesto, Švica 

Povzetek: Organizacija se ukvarja z upravljanjem sistema izposoje tovornih 
koles v Bernu in vzdrževanjem teh koles. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Mobilitätsakademie AG – eine Tochtergesellschaft des TCS  

Povezava  

(URL; če obstaja): 
https://www.carvelo.ch/de/index.php  

Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Rowery towarowe/souporaba tovornih koles 

Ključne besede: izposoja tovornih koles 

Tip območja: mesto, mestno središče 

Kraj: Mesto Varšava, Mazovsko vojvodstvo, Poljska 

Povzetek: Sistem izposoje tovornih koles je za uporabnike brezplačen, tovor 
lahko obsega največ 100 kg, izposoja traja največ en dan. Najprej 
se rezervira datum in kraj izposoje (kontaktira se izposojevalca). 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Mestna občina Varšava 

Povezava  

(URL; če obstaja): 
http://rowery.um.warszawa.pl/rowery-towarowe  
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Das Lastenrad/tovorno kolo za souporabo 

Ključne besede: izposoja tovornih koles 

Tip območja: mesto, mestno središče 

Kraj: Gradec, Celovec, Salzburg, Linz, Beljak (Koroška, Štajerska, 
Solnograška, Gornja Avstrija), Avstrija 

Povzetek: Sistem izposoje tovornih koles je za uporabnike brezplačen. 
Ponudniki so zasebna podjetja, občine, javna podjetja, cerkvena 
fara, nevladne organizacije. Podjetja in organizacije uporabijo 
izposojo lastnih tovornih koles kot reklamo in gradnjo pozitivnega 
(zelenega) videza podjetja. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Verein zur Förderung von Lastenrädern 

Povezava 

(URL; če obstaja): 
https://www.das-lastenrad.at/ 
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DOSTAVA Z NAVADNIMI ALI TOVORNIMI KOLESI 

Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Uporaba električnih tovornih štirikolesnikov Cubicycle  

Ključne besede: dostava s tovornimi kolesi, električno tovorno kolo 

Tip območja: mesto, mestno središče 

Kraj: Utrecht (regija Utrecht), Nizozemska; Frankfurt ob Majni, zvezna 
dežela Hesse, Nemčija 

Povzetek: Povzetek: Električni štirikolesnik Cubicyle je kolo, na katerega je 
možno namestiti kontejner velikosti 1 m3, največja nosilnost 
kontejnerja pa znaša 125 kg. Dostavna kolesa naložijo kontejnerje 
na dostavnih vozliščih (»City hubs«). Tovorni štirikolesniki opravijo 
dostavo zadnje milje znotraj mestnih središč. S kolesi se izvaja tudi 
povratna logistika. 

Glavni cilj: zmanjšanje ogljičnega odtisa podjetja, podpirati mestno 
upravo pri razogljičenju prometa. 

Izkušnje: po uspešni izvedbi v Frankfurtu in Utrechtu se je dostava 
s Cubicycli razširila še na druga nizozemska mesta (Njimegen, 
Alkmaar). Vsako dostavno vozlišče lahko nadomesti uporabo dveh 
dostavnih kombijev. 

Učinki: zmanjšanje izpustov pri dostavi, s kolesom se lahko 
dostavlja v mestnem jedru, zmanjšanje števila voženj s tovornjaki. 
S tem ukrepom se prihrani 16 ton izpustov CO2 na leto. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

DHL, Flevobike 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://www.dhl.com/en/press/releases/releases_2015/express/dhl_
introduces_cubicycle_an_innovative_cargo_bike.html  

https://thepep.unece.org/sites/default/files/2020-
04/Mobility%20Management_WEB.pdf (stran 40) 

https://www.youtube.com/watch?v=qdL3fYU1Moc  
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: CityServiceBike – prestopne točke iz kombijev na tovorna kolesa  

Ključne besede: električno tovorno kolo, prestopna točka, serviserji 

Tip območja: mesto, mestno središče 

Kraj: Utrecht (regija Utrecht), Nizozemska 

Povzetek: Mehaniki iz podjetij Coca Cola, Douwe Egberts, Stedin in KPN 
lahko svoje kombije parkirajo na robu mesta Utrecht, naložijo svoj 
tovor in orodje na električno tovorno kolo (CityServiceBike) in 
odkolesarijo na svoja delovišča v strogem mestnem jedru. 

Tudi v Amsterdamu se gradbinci iz podjetja BAM in mehaniki iz 
podjetja Van den Beld odpravijo na delovišča z električnimi 
tovornimi kolesi. Tudi tam je bila narejena prestopna točka, kjer 
lahko obrtniki prestopijo iz kombijev na tovorna kolesa. 

Glavni cilj: zmanjšanje števila dostavnih kombijev v mestnem jedru, 
zmanjšanje izpustov CO2. 

Rezultat: obrtniki prihranijo čas (ni jim treba iskati parkirnih mest) in 
parkirne stroške 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Coca Cola, Douwe Egberts, KPN, BAM, Stedin, Mobian, Van den 
Beld, Feenstra, Mestna občina Utrecht, Univerza v Amsterdamu 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://www.ad.nl/utrecht/monteurs-voortaan-op-de-bakfiets-naar-
binnenstad~a6933932/  

https://goedopweg.nl/en/nieuws/stedin-ebakfiets  

https://www.cobouw.nl/duurzaamheid/nieuws/2019/10/stoere-
bouwvakkers-pakken-gewoon-de-bakfiets-
101277150?_ga=2.174089377.202013278.1610374083-
1904785698.1610374083  

https://www.parool.nl/amsterdam/ook-onderhoudsmonteurs-
moeten-eraan-geloven-een-bakfiets-in-plaats-van-een-
bestelbus~b18338b5/  
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Logistika s tovornimi tricikli – projekt City Changer 

Ključne besede: tovorni tricikli, dostava zadnje milje, logistika 

Tip območja: mesto 

Kraj: mesta v Veliki Britaniji, Amsterdam, Berlin, Gradec, Plovdiv, San 
Sebastian, Strasbourg 

Povzetek: Tovorna kolesa imajo možnost prevzeti dobršen delež tovora od 
motornih vozil in tako prispevati k čistejšemu zraku, manj 
prometnim zastojem, zmanjšanju hrupa ter povečanju prometne 
varnosti. Tovorno kolo City Changer spodbuja uporabo tovornih 
koles med javnimi, zasebnimi in poslovnimi uporabniki.  

Primeri uporabe 

Podjetje Zedify iz Velike Britanije uporablja tovorne tricikle City 
Changer na devetih lokacijah znotraj države. 

DHL je v Amsterdamu s 33 tovornimi kolesi zamenjal 33 dostavnih 
kombijev. 

Fietskoriers dostavlja s pomočjo tovornih koles v nizozemskih 
mestih. 

Londonski mesar Drings s tovornim kolesom dostavlja meso do 
svojih strank. 

Amazon v Berlinu uporablja tovorna kolesa za hitro dostavo na dom 
(v eni uri). Izhodišče je njihov mestni distribucijski center. 

Amsterdamsko podjetje Foodlogica dostavlja pokvarljivo blago 
(surovine za restavracije). Kmetje dostavijo blago v kontejnerje, 
zadnja milja pa je opravljena s tovornimi kolesi (ki so čez noč tudi 
parkirani v kontejnerjih). 

V Gradcu, Plovdivu, San Sebastianu in Mariboru se tovorna kolesa 
uporabljajo pri pometanju in čiščenju ulic. 

Strasbourška mestna knjižnica uporablja tovorne tricikle v sklopu 
mobilne knjižnice. 

Mestni svet Cambridgea uporablja tovorna kolesa za interno 
dostavo pošte (s čimer so nadomestili uporabo kombija). 

Tovorna kolesa uporabljajo tudi vodovodarji, čistilci oken, pleskarji, 
serviserji koles, zatiralci škodljivcev, cestni pometači, upravljavci 



 

 
 

152 
 

parkov, zbiralci odpadkov, izposojevalci tovornih koles, gostinci (za 
catering, pivo, osvežilne pijače in kavo) in upravljavci informacijskih 
točk. 

Učinki: v londonskem pilotnem projektu je uporaba tovornih koles 
znižala izpuste CO2 za 55 %, za 14 % pa se je zmanjšala količina 
prevoženih km. 

V Torinu je ocenjeno, da nadomestitev motornega vozila s tovornim 
kolesom zniža izpuste CO2 za 250 g/km.  

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Horizon 2020, Zedify (Velika Britanija), DHL, Drings, Amazon, 
Foodlogica, Snaga, Cambriški Mestni svet, Fietskoeriers 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

http://cyclelogistics.eu/index.php/about  

https://www.zedify.co.uk/  

http://drings.co.uk/  

https://foodlogica.com/  

https://www.fietskoeriers.nl/  
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Mestna brezemisijska dostava v Stuttgartu 

Ključne besede: kolesarska dostava v mestnem jedru, e-mobilnost 

Tip območja: mestno središče 

Kraj: Stuttgart, Baden-Württemberg, Nemčija 

Povzetek: V Stuttgartu so od leta 2019 vpeljane 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 pešcone in drugih 
najpomembnejših nakupovalnih ulic. To območje obsega 4 km2. 
Podjetje upravlja deset električnih tovornih koles (Pedelecsi). Eno 
tovorno kolo lahko sprejme tudi evropaleto z 250 kg tovora. 

Glavni cilj: ohranjanje dostave v središču mesta kljub omejitvam 
glede izpustov CO2. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Dachser 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://www.dachser.de/de/mediaroom/Emissionsfrei-in-die-City-
773  
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Dostava pošiljk z električnimi tovornimi kolesi 

Ključne besede: električna tovorna kolesa 

Tip območja: mestno središče 

Kraj: Pariz, pariška regija, Francija 

Povzetek: La Petite Reine se uporablja predvsem za dostavo živil in paketov, 
kupljenih v velikih trgovinah, na dom. Tovorna kolesa so parkirana 
čez noč v treh mestnih logističnih skladiščih v Parizu. Zjutraj se 
dostavni vozniki zapeljejo v trgovino, od koder začnejo dostavo. 
Dostava poteka ves dan v »krogih/rundah«. Ko je konec prvega 
kroga oziroma runde, se voznik vrne nazaj v trgovino in naloži nove 
pakete.  

Tovorne tricikle z električnim pogonom izdeluje podjetje Lovelo. 
Električna pogonska pomoč ne onesnažuje ozračja in je popolnoma 
prilagojena urbanemu okolju. Kolo prenese tovor do 180 kg, tehta 
110 kg, ima prostornino 1,5 m³ in lahko vozi po cestah, avtobusnih 
pasovih in kolesarski infrastrukturi. Tricikli razvijejo tipično hitrost 
približno 15 km/h, njihova baterija pa se polni štiri ure. 

Shema obratuje tudi v francoskih mestih Bordeaux, Rouen, Dijon in 
Lyon. Franšizno podjetje obratuje tudi v Ženevi. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

La Petite Reine 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://lapetitereine.com/ 

http://www.bestfact.net/wp-
content/uploads/2016/01/CL1_091_QuickInfo_La-Petite-Reine-
16Dec2015.pdf 

http://www.sugarlogistics.eu/pliki/handbook.pdf (stran 37) 
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DOSTAVA Z ROBOTI 

Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Dostava z roboti v Združenih državah Amerike 

Ključne besede: dostava z roboti 

Tip območja: univerzitetni kampus v mestu, mesto 

Kraj: Washington, District of Columbia, ZDA 

Povzetek: Namen: znotraj washingtonskega univerzitetnega kampusa GMU in 
v samem mestu hrano in pakete razvažajo roboti. 

Glavni cilji: razviti nov način dostave paketov. 

Vrste ukrepov: razvoj in vpeljava dostavnih robotov, sprememba 
zakonodaje na način, da je robotska dostava izvedljiva. 

Izkušnje izvajanja: študenti so dostavo hrane z roboti zelo dobro 
sprejeli. 

Rezultati/učinki: v dveh mesecih od vpeljave na univerzitetnem 
kampusu so roboti že dostavili 1.500 zajtrkov. Cena dostave v 
zadnji milji se z uporabo robotov lahko zniža za do 40 %. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Starship Technologies 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://www.npr.org/sections/alltechconsidered/2017/03/23/520848
983/hungry-call-your-neighborhood-delivery-
robot?t=1609924428096  

https://www.washingtonpost.com/technology/2019/03/25/how-gmu-
students-eating-habits-changed-when-delivery-robots-invaded-
their-campus/  
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SOUPORABA TOVORNIH OZIROMA DOSTAVNIH VOZIL 

Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: van2share – souporaba kombijev 

Ključne besede: izposoja kombijev 

Tip območja: urbana in ruralna območja 

Kraj: ni določena, po dogovoru 

Povzetek: Sistem omogoča izposojo kombijev brez uporabe ključa (s 
pametnim telefonom), kadar koli in osebam, ki jih določi 
izposojodajalec. Glavna prednost souporabe je boljši izkoristek 
voznega parka kombijev, prednosti so tudi centralizirano omrežje 
voznikov, kombijev in naročil, sistem rezervacije, pregled nad 
podatki, odklepanje vozil z mobilnim telefonom itd. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Mercedez Benz Ag 

Povezava  

(URL; če obstaja): 
https://van2share.net/  
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: VULePartages/VULedelitev – souporaba dostavnih kombijev 

Ključne besede: izposoja električnih dostavnih kombijev 

Tip območja: mesto, mestno središče 

Kraj: Pariz, pariška regija, Francija 

Povzetek: Sistem souporabe dostavnih kombijev poleg deljenja le-teh 
omogoča brezplačen dostop do pariške veletržnice Rungis 
(namenjene prodaji hrano na debelo – ta leži na 232 hektarjih – to 
je največja prodajalna hrane na debelo na svetu), brezplačno 
polnjenje na električnih polnilnicah, prvi dve uri parkiranja v Parizu 
sta brezplačni, podpora 24/7. Storitev je rezervirana za obrtnike in 
trgovce, ki jim ni treba imeti kombija ves čas na razpolago.  

Cena uporabe sistema: 

• do 2 uporabi na mesec: ni članarine;  
• do 4 uporabe na mesec + občasna uporaba: 70 evrov 

namesec;  
• do 2 uporabi in več na teden: 200 evrov na mesec. 

Izposoja kombijev poteka na šestih mestih. Na voljo sta še eno 
tovorno vozilo na vodik in en hladilni kombi. Čiščenje kombija 
opravi upravnik sistema. Cilja vzpostavitve sistema sta opustitev 
uporabe vozil na dizelski pogon v Parizu in zmanjšanje 
onesnaženosti zraka. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Mairie de Paris (Mestna občina Pariz), Ile de France (regija), 
Peugeot, Citroen, Moveo, Clem, CCI Paris, Symbio 

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/  
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SUBVENCIJA ZA UPORABO DOSTAVNIH VOZIL NA ELEKTRIČNI ALI ALTERNATIVNI 
POGON 

Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Britanska subvencija za nabavo električnh dostavnih vozil  

Ključne besede: dostavna vozila na električni pogon, sofinanciranje nakupa 

Tip območja: urbana in ruralna območja 

Kraj: celotna Velika Britanija 

Povzetek: Namen: Shema 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 1.000 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 ter vodikov pogon tudi v 
obliki zasebnih in podjetniških kombijev, zmanjšanje zastojev na 
cestah ter izboljšanje kakovosti zraka. 

Rezultati/učinki: od leta 2011 so sofinancirali nakup 160.000 
električnih hibridnih vozil 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Vlada Velike Britanije 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://www.gov.uk/government/news/reformed-plug-in-car-grant-
extended-into-next-decade  
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Stockholmska subvencija za nakup električnh dostavnih vozil  

Ključne besede: dostavna vozila na električni pogon, sofinanciranje nakupa 

Tip območja: urbana in ruralna območja 

Kraj: Stockholm, stockholmska regija, Švedska 

Povzetek: V Stockholmu program čistih vozil vodi Uprava za okolje in zdravje 
mesta Stockholm od leta 1994.  

Cilj: pospešiti prehod na uporabo čistih vozil in obnovljivih goriv. 
Shema je uvedla denarne spodbude za nakup čistih vozil, v drugi 
fazi pa je mesto uvedlo subvencijo za prevozna podjetja, da si tudi 
ta priskrbijo vozni park čistih vozil. 

Razprave z nacionalno vlado, drugimi mesti in nevladnimi 
organizacijami so pripeljale do davčnih popustov na vozila in goriva 
– najprej poskusno za nekaj let in na koncu v obliki dolgoročnega 
ukrepa.  

Ukrep: Mesto je ponujalo subvencije za nekaj izbranih modelov 
čistih vozil, vendar so kljub subvencijam ta še vedno ostala draga. 
Stroški nakupa čistih vozil so se s pomočjo subvencije znižali za 10 
do 50 %. Mesto je zagotovilo tudi brezplačna parkirna mesta za 
čista vozila v lasti stanovalcev ali podjetij, ki se uporabljajo v 
poslovne namene (za kar pa je treba pridobiti posebno dovoljenje). 

Učinki: kupljenih je bilo 3.000 dostavnih kombijev, ki so vozili na 
etanol.  

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Uprava za okolje in zdravje mesta Stockholm 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://clean-fleets.eu/home/  

https://www.c40.org/case_studies/stockholms-clean-vehicles-are-
slashing-200000-tons-co2-annually  

https://civitas.eu/sites/default/files/civ_pol-an5_urban_web.pdf 
(stran 31) 
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: 
Znižanje davka na tovorne operacije v Madridu za električna in 
hibridna vozila 

Ključne besede: nižji davek za uporabo električnih in hibridnih dostavnih vozil 

Tip območja: mesto, mestno jedro 

Kraj: Madrid, madridska regija, Španija 

Povzetek: Cilj: zmanjšanje onesnaženosti zraka. 

Ukrep: podjetja, ki v mestu dostavljajo s tovornimi vozili, so 
oproščena davka na tovorne operacije, če uporabljajo električno 
dostavno vozilo, upravičena pa so do znižanja tega davka, če 
uporabljajo vozilo na hibridni pogon. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Mestna uprava Madrida 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://www.c40.org/case_studies/switching-to-an-alternative-clean-
transportation-the-promotion-of-electric-vehicles-in-madrid-
1a3accf7-d347-4099-a848-ccc74fa30039  

https://civitas.eu/sites/default/files/civ_pol-an5_urban_web.pdf 
(stran 32) 
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DOSTAVNA VOZILA NA ELEKTRIČNI POGON 

Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Dostava Picnic z električnimi vozili manjših dimenzij 

Ključne besede: dostava z električnimi vozili manjših dimenzij 

Tip območja: vsa naselja 

Kraj: večja mesta na Nizozemskem 

Povzetek: Dobro oblikovano dostavno vozilo je ključnega pomena za hitro 
dostavo. Večina dostavnih podjetij ima preveč zahtev: želijo vozila, 
ki lahko vozijo na velike razdalje z visokimi hitrostmi, izvajati pa 
želijo tudi dostavo v mestih. V idealnih primerih bi v mestih 
dostavna vozila postala manjša, pogon pa bi bil električen. 

Ker so distribucijski centri Picnic skoraj znotraj območij, v katerih 
potekajo dostave, je Picnicov vozni park električnih dostavnih 
tovornjakov v celoti prilagojen mestnemu okolju.  

Dostavna vozila so majhna, zato lahko dostavljavci ob vsaki hiši 
pravilno parkirajo in s tem ne ovirajo prometa. 

Rezultati/učinki: dostavni model podjetja je bil razglašen za 
najučinkovitejšega na svetu. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Picnic 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://medium.com/lifes-a-picnic/picnic-the-modern-milkman-
transforming-urban-distribution-bae975749a12  
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: FedEx uporablja ničemisijska električna dostavna vozila v Belgiji 

Ključne besede: električno dostavno vozilo 

Tip območja: mesto, mestno središče 

Kraj: Gent, Bruselj, Antwerpen, več regij v Belgiji 

Povzetek: Namen: 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 povečanja izrabe goriva za 30 % 
(cilj za leto 2020 glede na leto 2005). Njihov pristop sestoji iz treh 
»R«: Reduce, Replace & Revolutionize (zmanjšaj, zamenjaj, obrni): 
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 na voljo 447 hibridnih vozil, 
1.176 električnih vozil in 55 vozil na vodikov pogon. 

Glavni cilj: zmanjšanje onesnaževanja okolja z izpušnimi plini. 

Vrste ukrepov: nakup petih električnih vozil (znotraj voznega parka 
150 vozil). 

Rezultati/učinki: povečanje izrabe goriva za 30 % (med letoma 
2005 in 2020). 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

FedEx 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://about.van.fedex.com/newsroom/fedex-introduces-zero-
emission-electric-nissan-e-nv200-vehicles-belgium/  

https://www.marketcrumbs.com/post/gm-debuts-brightdrop-to-
electrify-logistics  

https://www.rtvslo.si/zabava-in-slog/avtomobilnost/nov-trend-
dostava-po-plocnikih/548894  
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: 
Kraljeva pošta uporablja več kot 190 električnih kombijev v 
Londonu 

Ključne besede: električni kombiji 

Tip območja: mesto, mestno središče, obmorsko mesto,  

Kraj: London, Velika Britanija 

Povzetek: Namen: Angleška državna pošta bo dodala 190 električnih 
dostavnih vozil (kombijev) svojim že obstoječimstotim električnim 
kombijem. Polnjenje vozil z elektriko traja od šest do osem ur, z 
njimi je mogoče prevoziti med 93 in 106 milj. 

Glavni cilji: zmanjševanje negativnega vpliva na okolje 

Vrste ukrepov: nakup 100 in pozneje še 190 električnih kombijev ter 
njihova uporaba 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Royal Mail 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://www.electrive.com/2019/07/20/royal-mail-rolls-out-another-
190-electric-vans/ 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/syste
m/uploads/attachment_data/file/739460/road-to-zero.pdf (stran 55) 
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: UPS-ova strategija za električna vozila 

Ključne besede: enaka cena električnih in dizelskih vozil, nižanje cen električnih 
baterij, vozila iz lažjih kompozitnih materialov 

Tip območja: mesto, obmorsko mesto 

Kraj: Los Angeles, zvezna država Kalifornija, ZDA 

Povzetek: Namen: UPS že ima 9.000 vozil na alternativni pogon (znotraj 
voznega parka 112.000 vozil), od teh ima večina pogon na 
zemeljski plin, 1.000 pa jih poganja elektrika ali pa elektrika s 
pomočjo hibridnega pogona. Poraba goriva je petkrat manjša z 
električnimi dostavnimi kombiji kot z dizelskimi, njihova cena je že 
zdaj enaka kot cena dizelskih vozil (šele ko je cena enaka, se 
začnejo ostala dostavna podjetja odločati za nakup električnih 
kombijev), njihovo vzdrževanje je cenejše (ker imajo manj sestavnih 
delov), blagovni znamki nudijo večji ugled, so čisti in bodo s 
pomočjo tehnoloških dodatkov še učinkovitejši (npr. s programi za 
optimizacijo poti). UPS načrtuje, da bo njegov vozni park v Londonu 
100 % na električni pogon. Ena tehnološka inovacija je tudi 
omogočila polnjenje vseh električnih vozil brez nadgradnje 
napajalne 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: manjša poraba goriva, nižji vzdrževalni stroški, večja 
učinkovitost pri dostavi, višji ugled blagovne znamke. 

Vrste ukrepov: nakup in uporaba električnih dostavnih kombijev. 

Rezultati/učinki: petkrat manjša poraba goriva, za 20 % nižji 
vzdrževalni stroški, za 30 % večja učinkovitost pri dostavi. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

UPS 

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  
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: 
UPS-ovo skladišče v Cambdenu je bazna postaja za električna 
dostavna vozila 

Ključne besede: dostava z električnimi vozili 

Tip območja: mesto, mestno središče, obmorsko mesto 

Kraj: London, Velika Britanija 

Povzetek: Namen: UPS ima že 300 e-vozil, ki obratujejo v Evropi in ZDA, ter 
700 hibridnih vozil. Nabavna cena e-tovornjakov bo kmalu cenovno 
podobna nabavi klasičnih dizelskih tovornjakov. Polnjenje e-vozil v 
Camdenu (del Londona) poteka ponoči, ko so potrebe po električni 
energiji manjše. Svoj vozni park 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 podjetja od fosilnih goriv 

Vrste ukrepov: povečanje voznega parka dostavnih e-vozil s 50 na 
70, uredili bodo vse potrebno, da bodo imeli 150 e-vozil. 

Izkušnje izvajanja: dostavna vozila polnijo ponoči, ko so potrebe po 
električni energiji manjše. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

UPS Europe, Arrival (tehnološko podjetje v UK), UK Power 
Networks Innovation Team, Workhorse Group, Inc. (oblikovanje 
vozil), Innovate UK 

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 
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: 
Mercedesov eActros opravlja prevoze v Stuttgartu in regij Ren – 
Majna 

Ključne besede: zelena logistika, vozila na električni pogon, izobraževanje voznikov 

Tip območja: mesto  

Kraj: Stuttgart, Baden-Württemberg, Nemčija 

Povzetek: V Stuttgartu Mercedesov eActros oskrbuje konsolidacijsko 
skladišče (»mikrohub«). Na dan prevozi 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«.  

Izkušnje: Tovornjak lahko opravi 200 km vožnje brez vmesnega 
polnjenja baterij. Baterije se polnijo ponoči. Tovornjak je tiha in čista 
alternativa klasičnim tovornjakom v mestni logistiki. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Martin Kehnen, vodja CharterWay Rental & Großkundenmanagement 
Deutschland pri Mercedes-Benz Lkw, Dachser 

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  
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SMETARSKA VOZILA NA ELEKTRIČNI POGON 

Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Električna smetarska vozila v Parizu 

Ključne besede: smetarska vozila na električni pogon 

Tip območja: mesto 

Kraj: Coubervoie, Pariz, pariška regija, Francija 

Povzetek: Električna smetarska vozila uporabljajo v Coubervoie, to je okrožje 
v zahodnem Parizu s 70.000 prebivalci. Ta vozila so velika, vendar 
imajo manjši vpliv na okolje kot klasična smetarska vozila. Vsa 
neelektrična smetarska vozila bodo zamenjana z električnimi. Tudi 
v drugih francoskih mestih so bila električna smetarska vozila 
poskusno vpeljana, vendar se uporaba ni »prijela« zaradi njihove 
počasnosti in omejenega dosega. 

Glavni cilj je zmanjšanje vpliva vozil na okolje. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

/ 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://www.reuters.com/article/us-france-garbage/all-electric-
garbage-trucks-to-sweep-french-streets-idUKTRE7445LF20110505 
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Peking uporablja 1060 električnih smetarskih vozil 

Ključne besede: smetarska vozila na električni pogon 

Tip območja: mesto 

Kraj: Peking, prestolnična regija, Kitajska 

Povzetek: Od leta 2011 obratuje v Pekingu 1060 smetarskih vozil na električni 
pogon, 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. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

BGTDC (Beijing Guoqiang Global Technology Development Co., 
Ltd.) 

ABAT (Advanced Battery Technologies, Inc.) 

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  
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Smetarska vozila na električni pogon v Riu de Janeiru 

Ključne besede: smetarska vozila na električni pogon 

Tip območja: mesto, mestno središče, obmorsko mesto 

Kraj: Rio de Janeiro, zvezna država Rio de Janeiro, Brazilija 

Povzetek: Namen: Naročenih je 200 električnih smetarskih tovornjakov, ki 
bodo čistili ulice Ria de Janeira. Polnjenje tovornjaka traja dve uri. 
Baterije tega tovornjaka bi lahko zdržale 30 let. To vozilo stane 
štirikrat več kot tradicionalno vozilo na dizelski pogon.  

Glavni cilji: Zmanjšanje izpustnih plinov, onesnaženja, hrupa, 
stroškov uporabe vozil. 

Vrste ukrepov: Nakup in uporaba električnih smetarskih vozil. 
Cadeg – upravljavec vozil je na svojo streho namestil sončno 
elektrarno, s katero pokriva potrebe po polnjenju baterij teh vozil. 

Izkušnje izvajanja: Električno smetarsko vozilo stane štirikrat več 
kot tradicionalno vozilo na dizelski pogon. 

Rezultati/učinki: Načrtuje se, da bo Rio de Janeiro drugo največje 
mesto na svetu po številu električnih smetarskih vozil. V Clean 
Ambientalu (največjem podjetju za zbiranje in odvoz smeti v Riu de 
Janeiru) načrtujejo, da bodo dolgoročno naročili dodatnih 40 
električnih smetarskih vozil. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

BYD (proizvajalec vozila), Cadeg (upravljavec vozil), Clean 
Ambiental (največje smetarsko podjetje v Riu de Janeiru) 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://america.cgtn.com/2019/08/21/chinese-made-electric-trash-
trucks-make-debut-in-brazil 
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Električna smetarska vozila v Aucklandu na Novi Zelandiji 

Ključne besede: smetarska vozila na električni pogon 

Tip območja: mesto, mestno središče, obmorsko mesto 

Kraj: Auckland, regija Auckland, Nova Zelandija 

Povzetek: Namen: 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. 

Glavni cilji: zmanjšanje izpustnih plinov, hrupa in stroškov 

Vrste ukrepov: nakup in uporaba električnega smetarskega vozila 

Izkušnje izvajanja: Vozniki pravijo, da je tovornjak odličen. Je 
enostaven in varen za uporabo, hkrati pa je tišji od običajnih 
smetarskih tovornjakov. 

Rezultati/učinki: Nižja izpostavljenost hrupu. Napovedano je bilo, da 
bodo v petih letih dizelska smetarska vozila v celoti nadomeščena z 
električnimi vozili. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Civic Contractors 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://www.greengorilla.co.nz/evs-are-humming-around-auckland/ 

https://idealog.co.nz/urban/2018/04/are-electric-rubbish-trucks-
future-auckland-and-new-zealand 

https://www.stuff.co.nz/business/96541958/waste-management-
launches-first-electric-rubbish-truck 
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IZOBRAŽEVANJE DELEŽNIKOV V LOGISTIČNEM PROCESU 

Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: 
Zmanjšanje porabe goriva s pomočjo tehnologije in izobraževanja 
šoferjev 

Ključne besede: prosti tek motornih vozil, izobraževanje, nasveti 

Tip območja: mesto in podeželje 

Kraj: London, londonska regija, Velika Britanija 

Povzetek: Transport za London je razvil orodje za zmanjševanje trajanja 
prostega teka motornih vozil (»anti-idling«) v okviru programa 
»Clean Air Fund Programme«. Orodje ponuja praktične nasvete za 
pomoč pri zmanjšanju pogostosti nastavljanja vozil v prosti tek. 
Izogibanje prostemu teku prihrani denar, hkrati pa pomaga 
zmanjšati škodljive izpuste. Več podjetij je sprejelo smernice 
promocijske kampanje. 

Izkušnje na primeru: Skupina Travis Perkins je največji dobavitelj 
gradbenih materialov v Združenem kraljestvu za trgovino, gradbeno 
industrijo in samograditelje. Upravljajo 3.000 vozil po vsej državi. 
Sicer to podjetje nikoli ne bo moglo popolnoma odpraviti prostega 
teka svojih vozil, ampak so z upoštevanjem prejetih nasvetov: 

• zmanjšali čas prostega tega za okoli 70 minut na vozilo na 
dan; 

• prihranili več kot milijon litrov goriva med letoma 2009 in 
2011; 

• med letoma 2009 in 2011 prihranili več kot 2.440 ton CO2. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

City of London Corporation, uprava okrožja Cambden, Mayor's Air 
Quality Fund 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://idlingaction.london/  

https://civitas.eu/sites/default/files/civ_pol-an5_urban_web.pdf 
(stran 49) 

Podobne sheme 

Berger Beteiligungsgesellschaft GmbH - 
https://www.iru.org/apps/cms-filesystem-
action?file=en_Best_Industry_Practices/berger.pdf; 
https://www.clecat.org/media/sr005osust101201clecatsustlogbpg2n
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ded.pdf 

H.P. Therkelsen - https://www.iru.org/apps/cms-filesystem-
action?file=en_Best_Industry_Practices/Therkelsen.pdf ; 
https://www.clecat.org/media/sr005osust101201clecatsustlogbpg2n
ded.pdf 

Metzger Spedition GmbH - https://www.iru.org/apps/cms-
filesystem-action?file=en_Best_Industry_Practices/metzger.pdf; 
https://www.clecat.org/media/sr005osust101201clecatsustlogbpg2n
ded.pdf (stran 63) 

Nijman / Zeetank Holding BV - https://www.iru.org/apps/cms-
filesystem-action?file=en_Best_Industry_Practices/nijman.pdf; 
https://www.clecat.org/media/sr005osust101201clecatsustlogbpg2n
ded.pdf (stran 63) 

Otto Görgens Spedition-Transportlogistik / Lübeck - 
https://www.iru.org/apps/cms-filesystem-
action?file=en_Best_Industry_Practices/nijman.pdf; 
https://www.clecat.org/media/sr005osust101201clecatsustlogbpg2n
ded.pdf (stran 64) 

Transportes Campiloo SA - https://www.iru.org/apps/cms-
filesystem-action?file=en_Best_Industry_Practices/campillo.pdf; 
https://www.clecat.org/media/sr005osust101201clecatsustlogbpg2n
ded.pdf (stran 64) 

Transportes Luis Simoes - https://www.iru.org/apps/cms-filesystem-
action?file=en_Best_Industry_Practices/simoes.pdf; 
https://www.clecat.org/media/sr005osust101201clecatsustlogbpg2n
ded.pdf (stran 65) 

VSV Frak AB - https://www.iru.org/apps/cms-filesystem-
action?file=en_Best_Industry_Practices/vsv.pdf; 
https://www.clecat.org/media/sr005osust101201clecatsustlogbpg2n
ded.pdf (stran 65) 

Wullkotte & Hackmann Trucking & Transport GbR - cms-filesystem-
action (iru.org) 
(https://www.clecat.org/media/sr005osust101201clecatsustlogbpg2
nded.pdf (stran 65) 

REC Drivers - 
https://postconflict.unep.ch/humanitarianaction/documents/02_08-
04_06-04_02-22.pdf 

Ministrstvo za promet Nove Zelandije - https://safednz.govt.nz/wp-
content/uploads/2010/08/Saving-fuel-tips-booklet1.pdf 
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Ministrstvo za promet Velike Britanije - 
http://www.dataacademy.co.uk/files/ww/Fuel%20Efficency%20best
%20practice.pdf 
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POVEZOVANJE PREVOZA IN PROIZVODNJE 

Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Optimizacija proizvodnih procesov za olajšanje logističnih operacij 

Ključne besede: optimizacija proizvodnih procesov, olajšana logistika, odpadne 
kovine, reciklaža 

Tip območja: tovarna 

Kraj: Ranshofen, Gornja Avstrija, Avstrija 

Povzetek: Namen: S pomočjo tehnologije se v proizvodnem procesu 
prestrežejo kovinski odpadki, ki so poslani neposredno k ponudniku 
reciklažnih storitev. S tem se tovarna izogne skladiščenju kovinskih 
odpadkov in njihovemu mešanju z manj kakovostnimi kovinami.  

Glavni cilji: optimizacija proizvodnega postopka v tovarni. 

Rezultati/učinki: zabeleženi so okoljevarstveni učinki, ker je 
potrebnega manj ravnanja z odpadnimi kovinami. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Lkr Leichtmetall Kompetenzzentrum Ranshofen Gmbh 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://trimis.ec.europa.eu/entityprint/node/34321 

https://www2.ffg.at/verkehr/projekte.php?id=1505&lang=de&browse
=programm 

 

  



 

 
 

175 
 

CERTIFICIRANJE 

Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Shema za priznavanje operaterjev vozil 

Ključne besede: certifikat za operaterje tovornih vozil, ponudbe za tehnične 
nadgradnje 

Tip območja: mestna in izvenmestna območja 

Kraj: vse regije, Velika Britanija 

Povzetek: Shema za priznavanje operaterjev vozil (Fleet Operator 
Recognition Scheme – FORS) je akreditacija, katere cilj je 
izboljšanje delovanja prevozniških podjetij po vsem Združenem 
kraljestvu in širše. Članstvo v FORS je prostovoljno in odprto za 
vsako podjetje, ki upravlja vozne parke motornih vozil, vključno s 
kombiji, tovornjaki, mini avtobusi in avtobusi. Shema se ponaša s 
87 »z zlatom« akreditiranimi podjetji po vsej državi, ki upravljajo več 
kot 21.700 vozil. 

FORS nudi akreditiranim operaterjem ugodne ponudbe za 
najnovejšo tehnologijo, vključno s senzorji za bližino, opozorilnimi 
alarmi pri zavijanju, Fresnelovimi lečami in vzvratnimi kamerami, 
izobraževalnimi programi ter 50-odstotnim popustom pri 
vsakoletnem podaljševanju vozniškega dovoljenja. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

FORS Fleet Operator Recognition Scheme 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://civitas.eu/sites/default/files/civ_pol-an5_urban_web.pdf 
(stran 53) 

https://www.fors-online.org.uk  
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ZGOSTITVENE TAKSE 

Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Zgostitvena taksa v mestu Durham 

Ključne besede: zgostitvena taksa, konični čas 

Tip območja: mesto, mestno središče, staro mestno jedro 

Kraj: Durham, severovzhodna Anglija, Velika Britanija 

Povzetek: Zaradi povečanja 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 
ukrepa so: zmanjšanje obsega motornega prometa (zastojev), 
izboljšanje prometne varnosti, zmanjšanje vpliva na okolje 
(izboljšanje kakovosti zraka), spodbujanje motornega prometa 
izven prometnih konic. 

Ukrep: motornim vozilom se zaračuna 2 funta za dostop na 
območje zgostitvene takse med ponedeljki in sobotami od 10. do 
16. ure, razen med prazniki. 

Učinek: zmanjšanje motornega prometa na območju za 85 % 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Durham County Council 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://www.durham.gov.uk/article/3437/Durham-Road-User-
Charge-Zone-congestion-charge  
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Zgostitvena taksa v Londonu 

Ključne besede: zgostitvena taksa, zmanjšanje prometnih obremenitev in 
onesnaženja zraka 

Tip območja: mestno središče, staro mestno jedro, obmorsko mesto 

Kraj: London, Združeno kraljestvo 

Povzetek: 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. 

Vrste ukrepov: Uvedba zgostitvene takse na osrednjem območju 
Londona 

Rezultati/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 od uvedbe sistema (tj. leta 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, kot 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 for London (TfL) 
predvideva, da je omenjeno zmanjšanje onesnaženja le enkratni 
dogodek (zaradi uvedbe takse) ter da nadaljnja zmanjšanja 
onesnaženja zraka niso predvidena. Poleg tega je onesnaženje 
zraka posledica tudi lokalne industrije in vremena 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, 
sploh pri postajah podzemne želenice, 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. 
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Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Transport for London (TfL) 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://tfl.gov.uk/modes/driving/congestion-charge 

https://www.weitwanderwege.com/panoramaweg-sudalpen-
karnten-steiermark-slowenien/ (stran 64 in 66) 
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Davek za zastoje v Stockholmu in Göteborgu 

Ključne besede: zgostitvena taksa, davek za zastoje 

Tip območja: mesto, mestno središče, staro mestno jedro, obmorsko mesto 

Kraj: Stockholm in Göteborg, regiji  Stockholm in Västra Götaland, 
Švedska 

Povzetek: Namen: Namen davka za zastoje je izboljšati pretok prometa in 
varnost na cesti ter zmanjšati škodljiv vpliv na okolje, hkrati pa tudi 
pomagati pri investicijah v cestno infrastrukturo na drugih območjih. 
Davki za zastoje so utemeljeni z dejstvom, da ljudje, ki povzročajo 
zastoje in škodijo okolju, družbi povrnejo stroške, ki jih s tem 
povzročajo. 

Glavni cilji: zmanjšanje prometnih zastojev, izboljšanje prometne 
varnosti ter zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. 

Vrste ukrepov: V jedru Stockholma in Göteborga 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. V Göteborgu se v 60 minutah obračuna samo prvi prevoz 
mimo plačne postaje. Tudi cena prevoza je nekoliko nižja.  

Izkušnje izvajanja: Dobiček je štet kot državni davek, saj občine na 
švedskem ne smejo uvesti lastnih novih davkov. Prometne 
obremenitve v Stockholmu so se povečale kljub uvedbi tega 
sistema. 

Rezultati/učinki: Dobiček od izvajanja sistema se vlaga v gradnjo 
novih cest v Stockholmu in njegovi okolici. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Švedski parlament je sprejel zakon o obračunavanju tega davka. 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://transportstyrelsen.se/en/road/Congestion-taxes-in-
Stockholm-and-Goteborg/ 

https://www.transportstyrelsen.se/en/Other-languages/Slovenina-
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Slovenian/Davki-za-zastoje-v-Stockholmu-in-Goteborgu/ 

https://civitas.eu/sites/default/files/civ_pol-an5_urban_web.pdf 
(stran 29) 

https://www.weitwanderwege.com/panoramaweg-sudalpen-
karnten-steiermark-slowenien/ (stran 66) 
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Area C (Milano) – zgostitvena taksa v Milanu 

Ključne besede: zgostitvena taksa, zmanjšanje prometnih obremenitev in 
onesnaženja zraka 

Tip območja: mestno središče 

Kraj: Milano, Lombardija, Italija 

Povzetek: Milano je drugo mesto v Evropi po lastništvu avtomobilov na osebo 
(prvo je Rim). Mesto se je odločilo omejiti onesnaženost zraka in 
posledične zdravstene težave prebivalstva. Zgostitvena taksa se je 
začela leta 2008 s študijsko izvedbo »Ecopass«, leta 2012 pa je 
sistem bil posodobljen in preimenovan v »Area C«.  

Glavni cilj: zmanjšanje onesnaženja zraka zaradi motornega 
prometa, zmanjšanje obremenitev s hrupom ter zmanjšanje 
prometnih zastojev. Dobiček sheme se usmerja v spodbujanje 
trajnostne mobilnosti in ukrepe za zmanjšanje onesnaženja zraka in 
izboljšanje distribucije blaga.  

Area C obratuje med 7.30 do 19.30 od ponedeljka do petka, ob 
četrtkih do 18. ure, ob praznikih sistem ne obratuje. 

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 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Comune di Milano 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/mobilita/area-c  

https://civitas.eu/sites/default/files/civ_pol-an5_urban_web.pdf 
(stran 30) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Milan_Area_C  
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NIZKOEMISIJSKE CONE 

Vsebina in podatki primera dobre prakse 

Okvirni naslov: 
Nizkoemisijske cone (LEZ) in ultra nizkoemisijska cona (ULEZ) v 
Londonu  

Ključne besede: plačevanje vstopa v mesto za vozila, ki ne izpolnjujejo ekoloških 
standardov glede izpustov 

Tip območja: mesto, mestno središče, staro mestno jedro, obmorsko mesto  

Kraj: London, Velika Britanija 

Povzetek: Namen: Ultra nizkoemisijska cona (ULEZ) v Londonu je davek, ki 
ga za vožnjo v mestnem središču 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 

Vrste ukrepov:  

V ultra nizkoemisijski coni (ULEZ) plačajo 12,5 funta za vstop: 

• motorji pod standardom Euro 3, 
• avti, kombiji, minibusi, večji kombiji pod standardom Euro 4 

(bencinski pogon) in standardom Euro 6 (dizelski pogon), 
• tovornjaki pod standardom Euro 6. 

V nizkoemisijski coni (LEZ) plačajo: 

• večji kombiji pod standardom Euro 3 (dizelski pogon) 
100 funtov,  

• tovornjaki pod standardom Euro 4 (dizelski pogon) 
200 funtov,  

• tovornjaki po 26. oktobru 2020 za nedoseganje standarda 
Euro 4 (dizelski pogon) 300 funtov ali 100 funtov, če ne 
dosegajo standarda Euro 6. 

Izkušnje izvajanja: 72 % Londončanov podpira to shemo in njene 
cilje. 

Rezultati/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 
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izpolnjujejo zahtevane standarde, pa se je povečalo z 61 % (marca 
2019) na 74 % (september 2019). Zelo se spodbuja dostava na 
alternativni način (hibridna vozila, kolesarska dostava, električna 
vozila itd.). 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

župan Londona 

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  

Podobne sheme 

Aalborg (dizel – min. Euro 4) 

Bremen (min. Euro 3) 

Hamburg (dizel – min. Euro 6) 

Berlin in Regensburg (dizel min. Euro 4, bencin min. Euro 1) 

Bruselj: 2019 dizel min. Euro 3, bencin min. Euro 2, 2025: dizel 
min. Euro 6, bencin min. Euro 3. 

Gradec in mesta na avstrijskem Štajerskem: (min. Euro 3 za 
tovornjake) 

Pordenone: (tovornjaki min. Euro 4 med 14. in 20. uro) 

Bolzano: (tovornjaki min. Euro 2 ali Euro 3 dizel med 7. in 10. in 16. 
do 19. uro) 

Göteborg: tovornjaki nad 3,5 tone min. Euro 4; ostala Švedska 
mesta z LEZ so: Helsingborg, Lund, Malmö, Molndal, Stockholm, 
Umea in Uppsala. 

Milano: dizel min. Euro 5; bencin min. Euro 0 na 72 % površin 
mesta od ponedeljka do petka med 7.30 do 19.30. Do leta 2030 
bodo dizelska vozila v mestu prepovedana. 

Nizozemska: v največjih 30–40 občinah se bodo do leta 2025 
uvedle ničemisijske cone. 

Povezave na spletne 
strani za druga mesta 

Mesta, v katerih veljajo LEZ in druge omejitve, so prikazana na 
strani: https://urbanaccessregulations.eu/ 

Aalborg: https://civitas.eu/sites/default/files/civitas-plus-innovative-
urban-transport-solutions-www-final.pdf (stran 26); 

Bremen: 
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https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/urban/stu
dies/doc/2012-04-urban-freight-transport.pdf (stran 111) 

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/ 

Göteborg:  

https://civitas.eu/sites/default/files/civ_pol-an5_urban_web.pdf 
(stran 25); https://civitas.eu/content/environmental-zone-heavy-
goods-vehicles 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/urban/stu
dies/doc/2012-04-urban-freight-transport.pdf (stran 60); 

Milano: 

https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/mobilita/area-b 
https://thepep.unece.org/sites/default/files/2020-
10/Handbook%20on%20Sustainable%20Urban%20Mobility%20an
d%20Spatial%20Planning.pdf (stran 48),  

https://thepep.unece.org/sites/default/files/2020-
10/Handbook%20on%20Sustainable%20Urban%20Mobility%20an
d%20Spatial%20Planning.pdf (stran 69) 

Povezave na nacionalne 
spletne strani za 
pridobitev emisijskih 
nalepk 

Avstrija: https://www.umwelt-pickerl.at/ 

Belgija: https://www.lez-belgium.be/ 

Češka: https://www.emisni-plaketa.cz/ 

Danska: https://www.ecosticker.dk/de/ 

Francija: https://www.lez-france.fr/ 

Nemčija: https://www.umwelt-plakette.de/ 

Španija: http://www.distintivo-ambiental.es/ 

Število mest z 
nizkoemisijskimi conami 

Velika Britanija: 13, Danska: 4, Švedska: 8, Belgija: 5, Nizozemska: 
12, Nemčija: pribl. 64, Češka: 1, Avstrija: 5, Francija 5, Španija: 2, 
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Portugalska: 1, Italija: pribl. 80 
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Program čistih tovornjakov v pristanišču Los Angeles 

Ključne besede: preprečevanje vstopa v pristanišče vozilom, ki ne izpolnjujejo 
ekoloških stadndardov glede izpustov 

Tip območja: obmorsko mesto 

Kraj: Los Angeles, Kalifornija, ZDA 

Povzetek: V losangeleškem pristanišču je bil uvedeno pravilo, ki na območju 
pristanišča dovoljuje vožnjo samo tistim tovornjakom, ki izpolnjujejo 
okoljevarstvena merila. 

Učinki: V Los Angelesu so z uvedbo omejitev dostopa tovornih vozil 
do pristanišča z okolju neprijaznimi vozili izpuste tovornih vozil v 
letu 2012 zmanjšali za 80 %. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Port of Los Angeles 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://www.portoflosangeles.org/environment/air-quality/clean-
truck-program 
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OMEJEVANJE NAJVIŠJE DOPUSTNE SKUPNE MASE VOZIL 

Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Omejitev najvišje dopustne skupne mase tovornih vozil v Pragi 

Ključne besede: najvišja dopustna skupna masa, tranzit, tovorna vozila 

Tip območja: mesto, mestno središče, staro mestno jedro 

Kraj: Praga, Praški okraj, Češka 

Povzetek: V Pragi sta dve območji z omejitvami največje dopustne skupne 
mase tovornih vozil. Zunanja cona, ki zajema okoli 17 km2 površine 
mesta, dopušča vožnjo tovornjakov do najvišje skupne mase 6 ton, 
osrednja cona (površina 5 km2) pa ima najvišjo dopustno maso 
postavljeno nižje, pri 3,5 tone. Za potrebe gradbišč ali drugih 
dejavnosti je mogoče pridobiti posebna dovoljenja za prevoz težjih 
vozil. 

Izkušnje in učinki: Mestne oblasti so od leta 1999, ko je bila 
uvedena shema, opazile 85-odstotno zmanjšanje prometa 
tovornjakov na osrednjih mestnih območjih, tovorna vozila so se 
preusmerila na mestno obvoznico. Dostavljavci so za dostavo 
tovora začeli uporabljati kombije namesto tovornjakov. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Mestna občina Praga 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/urban/stu
dies/doc/2012-04-urban-freight-transport.pdf (stran 58) 
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ELEKTRONSKO UPRAVLJANJE PROMETA 

Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: V Amsterdamu promet ureja »Virtual Traffic Manager« 

Ključne besede: skupno prometno upravljanje, avtomatsko upravljanje prometa, 
prometni sistem, upravljanje prometa 

Tip območja: mesto, mestno središče, staro mestno jedro, obmorsko mesto 

Kraj: Amsterdam, regija Severna Nizozemska, Nizozemska 

Povzetek: Namen: 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 bilo potrebno sodelovanje med 
vsemi prometnimi upravljavci. 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.  

Glavni cilji: Skupno in samodejno upravljanje prometa v regiji. 

Vrste ukrepov: Uvedba in uporabljanje sistema Mobimaestro 
Technolution. 

Rezultati/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 pomaga 
optimizirati prometni tok v celotni regiji. Od pobude za regionalno 
sodelovanje in izvajanje inteligentnega upravljanja prometa se je 
odstotek »izgubljenih ur« vožnje na območju Amsterdama zmanjšal 
za 10 odstotkov. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Amsterdam Smart City 

Povezava  

(URL; če obstaja): 
https://amsterdamsmartcity.com/projects/smart-traffic-management 
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Elektronsko usmerjanje tovornega prometa na Dunaju 

Ključne besede: elektronsko usmerjanje tovornega prometa 

Tip območja: mesto, mestno središče 

Kraj: Dunaj, dunajska regija, Avstrija 

Povzetek: ILOS (inteligentna logistika v mestnih območjih) je projekt 
optimizacije usmerjanja tovornega prometa na Dunaju. 

Glavni cilj: razvoj kazalnikov za prikaz možnih prihrankov časa in/ali 
razdalje na podlagi informacij o prometnih tokovih.  

Program omogoča: 

• izbiro optimalnih poti in izogibanje situacijam, ki bi terjale 
prekinitev vožnje (zaustavitev vozila); 

• zmanjševanje izpustov in zmanjševanje stroškov in 
• optimizacijo poti in zmanjšanje potovalnih časov. 

Učinki: Prva faza projekta je dosegla:  

• 60-odstotno zmanjšanje potovalnih časov; 
• 15-odstotno zmanjšanje potovalnih razdalj;  
• 20-odstotno zmanjšanje porabe goriva in  
• 30-odstotno zmanjšanje izdatkov. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

AIT Austrian Institute of Technology, ECONSULT 
Betriebsberatungsges.m.b.H. 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

http://www.bestfact.net/wp-
content/uploads/2016/01/CL1_029_QuickInfo_ILOS-
16Dec2015.pdf  

https://civitas.eu/sites/default/files/civ_pol-an5_urban_web.pdf 
(stran 45) 
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TEHNOLOŠKE IZBOLJŠAVE 

Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Dvonivojska tovorna vozila 

Ključne besede: tovorno vozilo z dvema nivojema 

Tip območja: območje ni opredeljeno 

Kraj: lokacija ni opredeljena 

Povzetek: Podjetje Emons Cargo je razvilo tovorno vozilo, v katerem je lahko 
tovor shranjen v dveh nivojih. Vsak tovornjak je opremljen s 
potrebno opremo za nakladanje in razkladanje. Učinek: prevozna 
zmogljivost se je tako povečala s 33 na 52 evropalet, kar pomeni 
52-odstotno povečanje prevozne zmogljivosti. S pomočjo 
tovornjaka se lahko količina prevoženih poti zmanjša za 34 %. V 
Evropi bi bilo 5 % pošiljk primernih za prevoz s tem tovornjakom.  

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Emons Cargo 2WIN 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://www.2win.eu/ 

https://www.iru.org/apps/cms-filesystem-
action?file=en_Best_Industry_Practices/emons.pdf 

https://www.clecat.org/media/sr005osust101201clecatsustlogbpg2n
ded.pdf (stran 19) 

Podobni izdelki: 

Don-bur: https://donbur.co.uk/gb-en/products/double-deck-
trailers.php 

Lawrence David Ltd: 
https://www.lawrencedavid.co.uk/trailers/double-deck/ 
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Dostavna tovorna vozila iz ogljikovih vlaken 

Ključne besede: tovorno vozilo iz ogljikovih vlaken 

Tip območja: mesto, primestje 

Kraj: lokacija ni opredeljena 

Povzetek: Trgovsko podjetje ASDA je uvedlo dostavo s tovornimi vozili iz 
ogljikovih vlaken. Ogljikova vlakna so narejena iz recikliranih 
plastenk. Kombiji vozijo do bolj oddaljenih prevzemnikov na redkeje 
poseljenih območjih. 

Glavni cilj: znižanje izpustov toplogrednih plinov in števila 
prevoženih kilometrov 

Učinek: vozni park dostavnih vozil porabi 30 % manj goriva in lahko 
prepelje 30 % več blaga do prejemnikov pošiljk, kar pomeni tudi 
manjše število prevoženih kilometrov in manj izpustov toplogrednih 
plinov. Dostavni kombiji so za 300 kg lažji od klasičnih dostavnih 
vozil, namesto običajnih 850 kg tovora lahko prepeljejo 1.250 kg 
tovora. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

ASDA 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://corporate.asda.com/newsroom/2020/08/12/asda-launches-
the-first-fleet-of-sustainable-delivery-vans-which-will-help-drive-
down-carbon-emissions 

https://www.commercialfleet.org/news/van-news/2020/08/19/penso-
delivers-first-carbon-fibre-home-delivery-fleet-into-service 

https://www.commercialfleet.org/news/van-news/2020/05/21/penso-
offers-50-extra-payload-for-home-delivery-fleets-with-carbon-fibre-
body 
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DOSTAVNI IN SERVISNI NAČRTI 

Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Dostavni in servisni načrti – Delivery and Servicing Plan  

Ključne besede: načrti dostave, optimizacija dostav za posamezna podjetja 

Tip območja: mestno središče 

Kraj: London, londonska regija, Velika Britanija 

Povzetek: Londonska mestna uprava spodbuja lokalna podjetja, da izvedejo 
in sprejmejo dostavne in servisne načrte, kjer so določeni 
potencialni ukrepi za upravljanje dostav z zmanjševanjem števila 
dostavnih voženj, prilagajanjem dostavnega povpraševanja z 
zmogljivostjo tovornega omrežja (npr. med prometnimi konicami) in 
zmanjševanjem vpliva dostavnih voženj (hrup, emisije 
onesnaževal). Večja uporaba pametnih tehnologij lahko vpliva na 
možnosti za upravljanje dostavnih voženj v urbanih okoljih. Za 
gradnjo stavb, večjih od 1.000 m2, je priprava dostavnega in 
servisnega načrta obvezen del pri pridobivanju gradbenih dovoljenj. 
V načrtu so na voljo tudi smernice za upravljanje objektov (tudi za 
stavbe z več najemniki), ravnanje z odpadki, dostavo hrane in 
pijače ter gradbeno logistiko. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Transport for London 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

http://content.tfl.gov.uk/delivery-and-servicing-plans.pdf 

http://www.citylogistics.info/policies/london/ 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/urban/doc
/ump/swd%282013%29524-communication.pdf (stran 7) 
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Londonske smernice za dostavo »ob robniku« 

Ključne besede: smernice za načrtovanje dostavnih površin 

Tip območja: mesto, mestno središče 

Kraj: London, londonska regija, Velika Britanija 

Povzetek: Namen smernic za dostavo »ob robniku« je zagotavljanje informacij 
vsem, ki sodelujejo pri izvajanju dostav »ob robniku« na 
londonskem cestnem omrežju. Omogočanje dostav »ob robniku« 
na pravem mestu in ob pravem času s kombinacijo ustrezne 
infrastrukture in prometnimi predpisi izboljša pretok prometa in 
koristi lokalnemu gospodarstvu. 

Cilj: zmanjšanje prometnih zastojev in cestnoprometnih prekrškov 
(npr. v obliki parkiranja dostavnih vozil na avtobusnih pasovih) 

Za območje Kentish Town v londonskem okrožju Camden je bil 
razvit program »smernic za čakanje in nalaganje« z namenom 
poenostaviti nadzor parkiranja in, kjer je mogoče, povečati površine 
za kratkoročno parkiranje in dostavo. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Transport for London 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

http://content.tfl.gov.uk/kerbside-loading-guidance.pdf  

https://civitas.eu/sites/default/files/civ_pol-an5_urban_web.pdf 
(stran 36) 
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OLAJŠANJE DOSTAVE PREKO ZMANJŠANJA OSEBNEGA MOTORNEGA PROMETA 

Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Mesto Oslo je ustvarilo brezavtomobilsko mestno jedro 

Ključne besede: brezavtomobilsko mesto 

Tip območja: mesto, mestno središče, staro mestno jedro, območje ob jezeru 

Kraj: Oslo, regija Oslo, Norveška 

Povzetek: Namen: ustvariti brezavtomobilsko mestno jedro in umakniti 
tranzitni promet iz mestnega jedra na obvoznice 

Glavni cilji: Iiboljšanje kakovosti zraka, omilitev podnebnih 
sprememb 

Vrste ukrepov: ukinitev 700 parkirnih mest in nadomestitev le-teh s 
kolesarskimi površinami, zazelenitvijo, parki in urbano opremo. 
Prepoved uporabe avtomobilov na nekaterih ulicah. V centru so 
ostala parkirna mesta za gibalno ovirane in parkirne hiše na 
obrobju središča mesta. Nekatere ulice so dostopne za jutranje 
dostave blaga. Intervencijska vozila lahko dostopajo v center. 
Uvedba novih pešcon. Uvedba novih tramvajskih in podzemnih 
železniških prog. Uvedba sofinanciranja nakupov električnih koles, 
izboljšanje povezanosti kolesarske mreže. 

Izkušnje izvajanja: V strogem mestnem jedru je odslej nemogoče 
najti parkirno mesto za osebno vozilo, malo ljudi še uporablja 
avtomobil v mestnem jedru. Kakovost bivanja v mestu se je 
izboljšala. 

Rezultati/učinki: čistejši zrak, ljudje uporabljajo ulice tudi za druge 
namene, ne več samo za promet. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Mestna uprava Osla 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

http://cyclelogistics.eu/news/what-happened-when-oslo-decided-
make-its-downtown-basically-car-free 

https://www.fastcompany.com/90294948/what-happened-when-
oslo-decided-to-make-its-downtown-basically-car-free 
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: 
Zmanjšanje osebnega motornega prometa v Sint Niklaasu s 
pomočjo e-tržnice 

Ključne besede: zmanjševanje osebnega motornega prometa 

Tip območja: mestno središče 

Kraj: Sint Niklaas, Vzhodna Flamska, Belgija 

Povzetek: Občina Sint-Niklaas je organizirala spletno tržnico, kjer lahko 
prebivalci oddajo naročila lokalnim trgovinam, ki nato kupljeno 
blago dostavijo na dom.  

Če je naročilo oddano pred 13. uro, ga bo zvečer istega dne 
dostavil kurir Bpost. Strošek dostave je 9,95 evra ne glede na 
velikost naročila. Hladna veriga 7 stopinj se lahko vzdržuje brez 
motenj, prazne škatle pa lahko potrošniki vrnejo v Bpost. Za lokalna 
podjetja je uporaba storitve brezplačna.  

Glavni cilj: zmanjšanje prometa z avtomobili v središču mesta, kajti 
večina nakupov je bila v središču mesta opravljena z uporabo 
osebnih avtomobilov. 

Izkušnje: lokalne trgovine zaradi spletne storitve poročajo o okoli 
500 evrov dodatnih prihodkov. Nekatere stranke obiščejo tudi 
trgovino, potem pa jim njihov nakup dostavijo naravnost na njihov 
dom. Ponudba je privlačna tudi za ljudi z zmanjšano mobilnostjo ali 
pomanjkanjem prostega časa. 

Učinki: po priljubljenosti pilotnega projekta, ki je obsegal 50 trgovin 
in 275 gospodinjstev, je bil projekt nastavljen kot stalna služba s 
povprečno približno 330 naročili na mesec. Vse več prebivalcev je 
začelo uporabljati to shemo, ki ima zdaj že 4000 uporabnikov. 
Shema se širi in bo dostopna za prebivalce sosednjih naselij 
Waasmunster in Beveren. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Občina Sint Niklaas 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://www.eltis.org/discover/news/online-shopping-reduce-traffic-
sint-niklaas-belgium-0  

 



 

 
 

196 
 

Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Ustvarjanje »superblokov« 

Ključne besede: superbloki, lažja dostava, tranzit, dostava 

Tip območja: mesto, mestno središče 

Kraj: Vitoria Gasteiz, Baskija, Španija 

Povzetek: Namen: v mestu Vitoria Gasteiz je uveden sistem superblokov z 
namenom umirjanja prometa in povečevanja deleža pešcev, 
kolesarjev ter uporabnikov javnega potniškega prometa. Sistem 
superblokov deluje tako, da se znotraj širšega mestnega območja 
ukinejo tranzitne ceste, prednost na območju pa se da t. i. mehki 
mobilnosti (pešcem, kolesarjem) in javnemu potniškemu prometu. 
Območje ostaja dostopno za intervencijska in dostavna vozila. 
Stranski učinek ukrepa je bil olajšanje izvajanja dostave, saj so 
prometne obremenitve osebnih motornih vozil znotraj območja 
superblokov manjše. Vzpostavitev superblokov nadzoruje stalna 
delovna skupina načrtovalcev, tehnikov in politikov. 

Glavni cilji: sprememba prometa, da ta postane bolj trajnosten – 
sprememba strukture načinov prevoza (»modal splita«), ustvarjanje 
živahnih, privlačnih urbanih prostorov 

Vrste ukrepov: uvedba superblokov – onemogočanje tranzitnega 
prometa skozi določeno mestno območje 

Rezultati/učinki: lažji pogoji za izvajanje dostave, prijetnejše bivalno 
okolje, povečan delež pešcev, kolesarjev in uporabnikov motornega 
prometa. Površine za pešce so se povečale s 47 % na 74 %, 
obremenitve s hrupom so se zmanjšale s 65 dBA na 61 dBA, 
emisije so se zmanjšale pri CO2 in NOx za 42 % ter za 38 % za 
delce PM.  

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Mestna občina Vitora Gasteiz 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://www.eltis.org/sites/default/files/linking_transport_and_health
_in_sumps_0.pdf (stran 39) 

https://www.youtube.com/watch?v=_h7BvDDf4u8  
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DOSTAVA PO NOTRANJIH PLOVNIH POTEH 

Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Konsolidacijska ladja v Stockholmu 

Ključne besede: prevoz odkopanega materiala z gradbišč z ladij, zmanjšanje 
izpustov CO2 

Tip območja: mesto 

Kraj: Stockholm, stockholmska regija, Švedska 

Povzetek: Glavni cilj: uporaba ladij za odvoz gradbiščnih materialov, 
zagotavljanje privlačnejšega mestnega okolja za prebivalce in 
obiskovalce mest. 

Ukrepi: na ladji se zbirajo agregati, ki nastaja pri kopanju mestnih 
predorov. 

Učinki: zmanjšanje števila tovornjakov, ki odkopani material 
prevažajo po cestah. Isti material lahko prepelje 400 tovornjakov ali 
pa samo dve ladji. Zato se tudi izpusti CO2 znižajo za 66 %. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Mestna občina Stockholm, Civitas Eccentric 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://www.youtube.com/watch?v=VlM6B5jvM_M&list=PLKldy-
wh6SBOFd8j4-wYDzpzwgA-RnNEz&index=28  

https://civitas.eu/eccentric/stockholm  
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Dostava po amsterdamskih plovnih kanalih 

Ključne besede: prevoz blaga po rečnih kanalih 

Tip območja: mesto 

Kraj: Amsterdam, Severna Holandija, Nizozemska 

Povzetek: 25 % površine Amsterdama pokriva voda. Mokum Mariteam 
opravlja dostavo z rečno ladjo. Dostavljajo tudi gradbeni material 
(cisterne, pilote za temeljenje), skulpture, večje klimatske naprave, 
blago na evropaletah, zabojnike. Ladja je opremljena z žerjavom, 
poganja jo električna energija. Podjetje z ladjo izvaja tudi povratno 
logistiko. 

Izkušnje in učinki: delovanje ladje je tiho, z njeno uporabo se 
zmanjša potreba po cestnih tovornih prevozih ter posledičnih 
negativnih učinkih mestnega cestnega tovornega prometa.  

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Mokum Mariteam 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://mokummariteam.nl/ 

https://www.researchgate.net/figure/Review-of-city-logistics-
solutions-using-inland-navigation_tbl1_269197589  
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Ladijsko-kolesarska dostava v Amsterdamu 

Ključne besede: prevoz blaga po rečnih kanalih, dostava s tovornimi kolesi 

Tip območja: mesto, mesno jedro, obmorsko mesto 

Kraj: Amsterdam, Severna Holandija, Nizozemska 

Povzetek: Ponoči je ladja Hollands Glorie privezana na obrobju mesta, kjer se 
natovori s pošiljkami za naslednji dan. Pošiljke dostavi električni 
kombi, ki prispe iz shippolskega letališča. Ko je ladja natovorjena s 
pošiljkami, odpluje po mestnih plovnih kanalih do centra 
Amsterdama (Kongsplein). Tam pošiljke prevzamejo dostavni tricikli 
na električni pogon. Ladja se vrne na obrobje mesta, kjer se 
popoldne celotni postopek ponovi. 

Izkušnje: na običajen delovni dan opravi 21 kolesarskih kurirjev 250 
dostav. Pošiljke so lahko majhne (dokumentacija) ali večje (npr. 
obleke, kupljene po spletu). 

Učinki: ocenjuje se, da bi s kombiji v Amsterdamu lahko izvedli 
največ šest dostav na uro, v tej večmodalni kombinaciji (e-kombi, 
ladja, e-tricikli) lahko v uri dostavijo do 17 pošiljk. 

S to shemo se prihrani 150.000 prevoženih kilometrov z motornimi 
vozili in 12.000 litrov dizelskega goriva na leto. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

DHL 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://www.linkedin.com/pulse/dhl-express-netherlands-clear-
sailing-last-mile-john-lawler/  

https://www.dhlexpress.nl/sites/default/files/City%20Logistics%20D
HL%20Express.pdf  

https://www.researchgate.net/figure/Review-of-city-logistics-
solutions-using-inland-navigation_tbl1_269197589  
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Odvoz smeti po reki Temzi in londonskih kanalih 

Ključne besede: rečni odvoz smeti 

Tip območja: mesto, obmorsko mesto 

Kraj: London, londonska regija, Velika Britanija 

Povzetek: V prvem primeru (Cory Riverside Energy) barke po Temzi 
prenašajo odpadke iz zbirališč smeti ob tej reki v elektrarno, ki za 
gorivo uporablja odpadke. Učinek prevoza z barkami je 70 manj 
voženj smetarskih vozil po londonskih cestah. 

V drugem primeru (Powerday) pa barke prevzamejo smeti iz tržnice 
Cambden Market in jih po plovnih kanalih dostavijo do zbirališča 
odpadkov v severnem Londonu. Razdalja po plovnih poteh je za 
dve tretjini krajša kot po cestnem omrežju, kar pomeni manj 
škodljivih izpustov. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Cory Riverside Energy, Powerday 

 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://www.letsrecycle.com/news/latest-news/cory-to-invest-in-
thames-barge-fleet/  

https://www.letsrecycle.com/news/latest-news/powerday-offers-
commercial-waste-service-by-water/  
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Dostava blaga do trgovin po reki Seni 

Ključne besede: rečna dostava 

Tip območja: mestno središče  

Kraj: Pariz, pariška regija, Francija 

Povzetek: Koncept dostave je bil razvit leta 2012 in je sofinanciran z javnimi 
sredstvi (iz sredstev EU, proračuna države, pariške regije in mesta 
Pariz). Uporablja ga trgovsko podjetje Franprix, ki na ta način 
dostavlja blago 135 trgovinam od svojih 350 pariških trgovin. Blago 
se naloži v kontejnerje v rečnem pristanišču Bonneuil-sur-Marne (v 
bližini je tudi Franprixovo skladišče) in se z rečnimi ladjami prepelje 
v pariško rečno pristanišče, od koder se opravi zadnji del cestnega 
prevoza kontejnerjev do trgovin. S to shemo je prihranjenih 300.000 
prevoženih kilometrov s tovornjaki. 

Učinki: prihrani se lahko do 450.000 prevoženih kilometrov 
motornih vozil, izpusti CO2 v celotni dobavni verigi pa se lahko 
zmanjšajo do 37 %. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Franprix 

 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://www.theguardian.com/cities/2016/mar/01/paris-french-
retailer-franpix-delivers-goods-by-boat-river-seine-transport-water-
future-urban-logistics 

https://www.researchgate.net/figure/Review-of-city-logistics-
solutions-using-inland-navigation_tbl1_269197589  
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Dostava blaga po reki Seni z ladjo in e-kolesi 

Ključne besede: rečna dostava, e-tovorna kolesa 

Tip območja: mestno središče  

Kraj: Pariz, pariška regija, Francija 

Povzetek: Od začetka leta 2011 Vert chez Vous (ekološka, zelena dostava) 
uporablja nenavadno rešitev za dostavo tovora v Parizu. S 
kombinacijo rečne barke in e-triciklov vsak dan dostavijo do 2.500 
paketov v mestnem središču. Ladja deluje kot plavajoče skladišče, 
ki pluje po reki Seni, s petimi vnaprej določenimi postajališči na 
dan. Medtem ko kolesarji dostavljajo pakete, ladja odpluje do 
naslednjega postajališča, kamor pridejo kolesarji po naslednje 
pošiljke. 

Vsak tovorni tricikel premore prostor za 2 metra pošiljk, tovorni del 
ladje pa je dolg 120 m. Tako se lahko vsak dan opravi dostava 
skupno 60 polno natovorjenih koles. Premikajoče »skladišče« 
postane dodana vrednost, saj je ladja s tovorom pomična, običajno 
skladišče pa ne.  

Učinki: ukrep prihrani 15 voženj tovornjakov na dan in 208 kg 
izpustov CO2 na dan (52.000 kg na leto) 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Vert Chez Vous 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://www.vertchezvous.com/en/vert-chez-vous-sur-france-info/  

https://www.vertchezvous.com/en/  

https://civitas.eu/sites/default/files/civ_pol-an5_urban_web.pdf 
(stran 51) 

 

  



 

 
 

203 
 

Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Prevoz gradbenega materiala po reki Seni 

Ključne besede: rečna dostava, povratna logistika 

Tip območja: mestno središče, mesto, primestje 

Kraj: Pariz, pariška regija, Francija 

Povzetek: Point.P upravlja dve barki (Andromeda in Freedom). Ti prevzemata 
gradbeni material od dobaviteljev in ga dostavita do mestnih ali 
primestnih rečnih pristanišč. Opravljata tudi povratno logistiko: od 
gradbincev prevzemata gradbene odpadke.  

Učinki: barke lahko prevažajo 300 ton gradbenega materiala, zaradi 
ukrepa pa je na cestah 300 tovornjakov manj, prihranjenih je tudi 
92.000 ton izpustov CO2 na leto. Barke prevozijo 100.000 ton 
gradbenih odpadkov na leto. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Point.P 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://www.pointp.fr/infos-agence/paris-javel-point-p-3247  

https://www.batirama.com/article/26537-point.p-inaugure-une-
agence-modele-en-bord-de-seine-a-paris.html 

https://www.haropaports.com/en/node/2937  

https://www.researchgate.net/figure/Review-of-city-logistics-
solutions-using-inland-navigation_tbl1_269197589  
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Prevoz paletnega tovora po mestnih plovnih poteh 

Ključne besede: rečna dostava 

Tip območja: mestna središča, mesta, primestja 

Kraj: Beneluks in severna Francija: Pariz, Lille (Francija), Amsterdam 
(Nizozemska), Bruselj (Belgija) 

Povzetek: Podjetje uporablja posebne vrste bark (Pallet Shuttle Barge – PSB), 
njihova prednost je, da se tovor prevaža na palubi in ga je mogoče 
hitro natovoriti in raztovoriti, ladjo pa upravlja samo ena oseba. Te 
barke imajo dostop do mestnih jeder, v katerih so tudi plovne poti. 
Tovor se nalaga in razlaga na prevzemnih točkah, od koder se 
opravi dostava zadnje milje. Barke lahko prevažajo paletni tovor 
(gradbeni material, kot so opeke, vreče cementa, suhomontažne 
plošče, toplotna izolacija – na paletah), manjše kontejnerje, kesone, 
vozila in tovor v velikih vrečah. 

Učinki: barke so bile uspešno preizkušene v Parizu, Bruslju in 
Amsterdamu. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Blue Line Logistics 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

http://www.bluelinelogistics.eu/  

https://www.lavoixdunord.fr/526858/article/2019-01-24/et-si-livrait-
les-centres-villes-par-bateau-la-solution-belge  

https://zulu-associates.com/  

https://www.researchgate.net/figure/Review-of-city-logistics-
solutions-using-inland-navigation_tbl1_269197589  
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Prevoz recikliranega in odpadnega papirja po Seni 

Ključne besede: rečna dostava, povratna logistika, recikliranje 

Tip območja: mesto 

Kraj: Pariz, pariška regija, Rouen, Normandija, Francija 

Povzetek: UPM upravlja barko, ki se v Parizu natovori s 750 tonami 
odpadnega papirja. Papir se na barki prepelje v tovarno papirja v 
Rouenu, kjer ga predelajo v reciklirani papir. Ta se z isto barko 
prepelje nazaj v Pariz. Tako se prepelje 1500 ton papirja v obe 
smeri.  

Učinki: s tem ukrepom se iz prometa izloči 4500 voženj s tovornjaki 
na leto, poraba goriva se zmanjša za 40 %, za 40 % se tudi znižajo 
izpusti CO2. 

Izkušnje: letni promet se je povečal s 17.000 ton papirja na leto 
(2005) na 113.000 ton papirja na leto 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

UPM-Kymmene France 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://www.actualites-news-environnement.com/18102-upm-ligne-
transport-fluvial-papier.html  

https://www.researchgate.net/figure/Review-of-city-logistics-
solutions-using-inland-navigation_tbl1_269197589 
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Sortiranje odpadkov (ekološki otok) na reki Seni 

Ključne besede: ekološki otok, povratna logistika, prevoz po reki, recikliranje 

Tip območja: mesto 

Kraj: okrožje Deux Rives, Pariz, pariška regija, Francija 

Povzetek: Prebivalci in podjetja v pariškem okrožju Deux Rives lahko 
nekatere svoje odpadke (manjše pohištvo, papir, elektronske in 
gradbene odpadke itd.) prinesejo do barke, kjer se ti sortirajo in 
naložijo na različne predele barke. Natovorjena barka nato odpadke 
prepelje do sortirnih centrov. Barka, ki je dolga 65 m in ima pet 
predelov za sortiranje odpadkov, lahko sprejme 20 m3 odpadkov. 

Glavni cilj: zbiranje vseh odpadkov, ki se jih ne da zbrati po sistemu 
»od vrat do vrat« na okolju prijaznejši način. 

Učinki: izrazito znižanje izpustov CO2, znižanje stroškov, 
zmanjšanje prometne obremenitve cest. 

Izkušnje iz drugih mest: vsako soboto v Lyonu na nabrežju 
Fulcheron (na reki Tri), kjer so na začetku izvajanja sheme zbrali 3 
tone odpadkov na dan, zdaj zberejo že 8 ton odpadkov, kar je 
največ, kar barka prenese. Sortiranje odpadkov na rekah so že 
preizkusili tudi v Bordeauxu in Rouenu. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

RATP, Občina Pariz, Uprava za francoske plovne poti 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://lesjoyeuxrecycleurs.com/recyclage-a-paris/le-tri-des-
dechets-dans-la-seine-decouvrez-la-dechetterie-fluviale/  
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Sortiranje odpadkov na ladji Ecoboot v Utrechtu 

Ključne besede: ekološki otok, povratna logistika, prevoz po reki, recikliranje 

Tip območja: mesto, staro mestno jedro 

Kraj: Utrecht, regija Utrecht, Nizozemska 

Povzetek: Mesto Utrecht je nabavilo električno plovilo Ecoboot, ki je 
opremljeno z žerjavom (dvigalom) za prevzemanje smeti iz 
zabojnikov, postavljenih na mestnih nabrežjih. 

Glavni cilj: zmanjšanje onesnaževanja in zmanjšanje poškodb 
cestišč v starem mestnem jedru. 

Učinki: izrazito znižanje izpustov CO2, znižanje stroškov, 
zmanjšanje prometne obremenitve cest. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Občina Utrecht 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://www.citizenports.eu/intro/optimisation-of-the-organisation-of-
freight-logistics/project-of-the-province-of-utrecht/  

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/urban/doc
/ump/swd%282013%29524-communication.pdf (stran 7) 
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Pivska ladja v Utrechtu 

Ključne besede: dostava po rečnih kanalih 

Tip območja: staro mestno jedro 

Kraj: Utrecht, regija Utrecht, Nizozemska 

Povzetek: Po rečnih kanalih starega utrechtskega mestnega jedra vozi ladja 
na električni pogon, ki gostinskim obratom ob rečnih kanalih 
dostavlja pivo. Ker ima ladja isto zmogljivost kot pet dostavnih vozil, 
je manj potreb po dostavi s cestnimi tovornimi vozili. Prav tako se 
zmanjša potreba po uličnem prostoru ob raztovarjanju cestnih 
tovornih vozil. Ladja je tudi »tiha« oziroma ne povzroča veliko 
hrupa. Dostavljajo šestkrat na dan štiri dni v tednu ne glede na 
vreme, blago pa dostavljajo 60 podjetjem. 

Cilji: zmanjšati obremenitev s tovornim prometom v mestnem jedru, 
izboljšati dostavo blaga v mestno jedro po plovnih kanalih. 

Rezultati: ukrep se izvaja od leta 1996, zmanjšanje izpustov CO2 
znaša 74 % (17 ton manj izpustov), NOx je 85 % manj (35 kg 
manj), 35 kg manj je PM delcev, manjša je obremenjenost središča 
mesta z motornimi vozili, izvaja se hitra, učinkovita in tiha dostava. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Občina Utrecht (kupila ladjo), projekt MIMOSA, štiri pivovarne, 65–
70 končnih kupcev 

 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://bicycledutch.wordpress.com/2012/03/28/because-we-dont-
want-large-trucks-in-the-city-center/ 

https://civitas.eu/measure/city-distribution-boat 

https://civitas.eu/content/civitas-case-study-taking-more-
sustainable-approach-freight-utrecht  

https://www.researchgate.net/figure/Review-of-city-logistics-
solutions-using-inland-navigation_tbl1_269197589  

https://thepep.unece.org/sites/default/files/2020-
04/Mobility%20Management_WEB.pdf (stran 38) 
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Dostava vina z ladjami 

Ključne besede: dostava, kontejnerji, rečne ladje 

Tip območja: mesto (Manchester), obmorsko mesto (Liverpool) 

Kraj: Liverpool (Merseyside), Manchester (Greater Manchester), Anglija, 
Velika Britanija 

Povzetek: Avstralsko, argentinsko, čilsko in kalifornijsko vino, namenjeno v 
Tescovo distribucijsko središče v Manchestru, je iz čezoceanskih 
tovornih ladij pretovorjeno v Liverpoolu na rečne ladje in prepeljano 
do distribucijskega središča v Manchestru. Z eno ladjo lahko 
prepeljejo 32.000 steklenic vina. Rečna ladja pluje trikrat na teden. 

Glavni cilj: znižanje emisij CO2. 

Rezultati/učinki: zaradi ukrepa je na cestah 50 manj voženj 
tovornjakov na teden, prihranjenih pa je 80 % izpustov CO2. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Tesco  

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://www.theguardian.com/environment/2007/oct/19/carbonemis
sions.uknews 

http://www.cboa.org.uk/downloads/case-study-wine-goes-by-green-
barge-to-tesco.pdf 

https://www.clecat.org/media/sr005osust101201clecatsustlogbpg2n
ded.pdf (stran 60) 
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TOVORNI TRAMVAJI 

Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Dostava s tramvajem CarGo Tram v Dresdnu 

Ključne besede: tovorni tramvaj, souporaba proge s potniškimi tramvaji, tovarna 
avtomobilov 

Tip območja: mesto 

Kraj: Dresden, zvezna dežela Saška, Nemčija 

Povzetek: Namen: V Dresdnu deluje tovorni tramvaj od marca 2001. Ta 
tramvajska storitev je bila izdelana v okviru Volkswagnove pobude, 
imenovane Transparent Factory, ki je vključevala gradnjo 
proizvodnega obrata v bližini središča mesta, da bi bila proizvodnja 
avtomobilov bolje vidna javnosti. Da bi se izognili negativnim 
prometnim vplivom, ki jih ima tovarna v bližini mesta, je bilo 
odločeno, da se do tovarne zgradi tramvajska proga, po kateri bo 
prepeljana večina tovora do tovarne. 

Glavni cilji: preprečitev negativnih vplivov tovornega prometa, ki 
poteka do tovarne avtomobilov, na mesto Dresden. Zmanjšanje 
emisij onesnaževal in prometnih zastojev zaradi tovornih vozil. 

Vrste ukrepov: Volkswagen in podjetje za javni potniški promet 
mesta Dresden (DVB AG) sta se odločila, da tovorno transportno 
središče Dresdna (Dresdner Güterverkehrszentrum, GVZ) in 
tovarno vozil povežeta s tramvajsko progo, da bi se izognili vplivom 
zaradi dodatnih tokov blaga v središču mesta. Razen avtomobilskih 
okvirjev so vse avtomobilske komponente dobavljene pravočasno 
(»just-in-time«) z uporabo tramvajskega prevoza. Dva tovorna 
tramvaja sta dolga 60 m in vsak ima zmogljivost do 214 m³ oziroma 
nosilnost 60 ton. Tovorni tramvaj uporablja isto infrastrukturo, ki se 
uporablja za javni potniški promet. Treba je bilo le ustvariti 
tramvajsko povezavo med transportnim središčem GVZ in tovarno.  

Izkušnje izvajanja: Usklajeno razporejanje potniških tramvajskih 
storitev in prevozov s tovornim tramvajem dovoljuje nemoteno 
delovanje sistema. Tramvaj je vozil vsako uro, po potrebi je lahko 
vožnjo opravil tudi na vsakih 40 minut. Če so na območju 
tramvajske proge potekali prometni zastoji, je tramvaj lahko potoval 
tudi po drugih tramvajskih koridorjih.  

Rezultati/učinki: Vsako potovanje tovornega tramvaja nadomešča 
uporabo treh tovornjakov, ki bi se do tovarne avtomobilov prebijali 
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skozi središče mesta. Posledično ni prišlo do povečanja izpustov 
onesnaževal in prometnih zastojev. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Volkswagen, DVB AG, Dresdner Güterverkehrszentrum, GVZ 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://core.ac.uk/download/pdf/41174765.pdf (stran 5) 

https://en.wikipedia.org/wiki/CarGoTram  

https://web.archive.org/web/20171108034643/http://www.metro-
report.com/news/single-view/view/freight-tram-to-support-electric-
car-production.html  

https://www.glaesernemanufaktur.de/de/news-
ergebnisseite/logisitkkonzept-id3.html  

https://www.eurogunzel.com/2018/09/freight-trams-of-europe/  

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/urban/stu
dies/doc/2012-04-urban-freight-transport.pdf (stran 82) 
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Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Reciklirni tramvaj Cargotram v Zürichu 

Ključne besede: tovorni tramvaj, zbiranje kosovnih odpadkov 

Tip območja: mesto, mestno središče, turistično območje ob jezeru 

Kraj: Zürich, kanton Zürich, Švica 

Povzetek: Namen: v Zürichu komunalno podjetje ERZ, ki je odgovorno za 
odstranjevanje in recikliranje mestnih odpadkov, sodeluje s 
podjetjem za javni potniški promet VBZ pri izvajanju tramvajske 
storitve (imenovane Cargotram) zbiranja kosovnih odpadkov v 
mestu. Čeprav podjetje ERZ omogoča prebivalcem mesta, da 
kosovne odpadke oddajo brezplačno na dveh zbirnih centrih 
podjetja ERZ ali pa jih za plačilo podjetje zbere pri njihovem domu, 
se v mestu letno soočajo s približno sto tonami nezakonito 
odvrženih kosovnih odpadkov. Cargotram je sestavljen iz za 
potniški promet izrabljenih tirnih vozil, kombiniranih z drugimi 
standardnimi deli tramvajskih vozil. Na dveh štirikolesnih ravnih 
vagonih sta pritrjena dva standardna zabojnika za odpadke. Ta dva 
vagona vleče tramvaj (lokomotiva), ki je tudi drugače obarvan kot 
potniški tramvaji zaradi hitrejše razpoznave. Cargotram je v mestu 
postavljen štirikrat mesečno in vsakič začne vožnjo z druge točke 
za prevzem odpadkov. Stanovalci lahko svoje kosovne predmete 
oddajo med 15. in 19. uro. Tramvaj je med neuporabo shranjen na 
postaji Werdhölzli ob ERZ-jevem zbirnem centru. 

Glavni cilji: zmanjšati pojav nezakonitega odmetavanja kosovnih 
odpadkov v mestu. 

Izkušnje izvajanja: Izvedba projekta je potekala samo dva meseca 
in je stala okoli 20.000 evrov, saj so bila uporabljena že stara, za 
potniški promet izrabljena vozila, kombinirana z drugimi 
standardnimi deli tramvajskih vozil. Pilotna faza projekta je potekala 
aprila 2003, stalna pa je postala novembra 2003. Potem so bile 
dodane nove tramvajske zbirne točke za odpadke, januarja 2006 
pa je bil po uspehu Cargotrama uveden E-tramvaj za zbiranje 
električnih in elektronskih odpadkov. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

ERZ, VBZ 
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Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://core.ac.uk/download/pdf/41174765.pdf (stran 5) 

https://www.eurogunzel.com/2018/09/freight-trams-of-europe/  

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/urban/stu
dies/doc/2012-04-urban-freight-transport.pdf (stran 82) 
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POVEZOVANJE POTNIŠKEGA IN TOVORNEGA PROMETA 

Vsebina in podatki primera dobre prakse  

Okvirni naslov: Integracija potniškega in tovornega prometa v Beneški laguni 

Ključne besede: integrirani potniški in tovorni promet, vodni avtobusi 

Tip območja: obmorsko mesto 

Kraj: Občini Benetke in Cavallino-Treporti ter beneški otoki Murano, 
Burano in Sant'Erasmo; Benečija, Italija 

Povzetek: Namen: Narejena je bila študija, v kateri sta progi »vodnih 
avtobusov« št. 12 in 13, ki povezujeta kraje znotraj Beneške 
lagune, uporabljeni tudi za prevoz tovora. Upoštevane so bile 
operativne značilnosti prevoza potnikov in tovora ter obstoječi 
vzorci (čas vožnje, zasedenost plovil).  

Glavni cilji: izboljšanje operacijskega, okoljskega in socialnega 
delovanja integriranega prevoza potnikov in tovora. 

Rezultati/učinki: Kazalniki uspešnosti so pokazali pozitivne 
operativne rezultate pri integraciji javnega potniškega in tovornega 
prometa, in sicer: 

boljšo uporabo obstoječih zmogljivosti, 

manjši obseg preplutih kilometrov v laguni, 

manjši obseg preplutih kilometrov je povzroči zmanjšanje eksternih 
stroškov, ne da bi bila prizadeta mobilnost ljudi na območju, 

boljšo tovorno povezavo z oddaljenimi otoki zaradi uporabe plovil 
javnega potniškega prometa za distribucijo blaga. 

Odgovorni akterji 
(oblikovanje politike in 
izvajanje): 

Azienda del Consorzio Trasporti Veneziani (ACTV), Univerza v 
Benetkah, Politehnična univerza v Torinu 

Povezava  

(URL; če obstaja): 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0967070X20309
082#sec5 
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4 Pojmovnik 
Mesto je urbano naselje, ki je gospodarsko, družbeno in kulturno središče širšega območja 
in ima status mesta, pridobljen po predpisih, ki urejajo lokalno samoupravo. Ima kulturne, 
zgodovinske, urbanistične in arhitektonske značilnosti, ki ga ločijo od drugih naselij, in 
opravlja več funkcij.  

Zelena mestna logistika pomeni trajnostno upravljanje logističnih procesov v mestih, pri 
čemer se izvajajo ukrepi za zmanjšanje okoljskih vplivov logistične dejavnosti (promet, 
skladiščenje idr.) s ciljem zagotoviti gospodarsko in okoljsko učinkovitost. 

Oskrbna veriga (angl. »supply chain«) je skupina podjetij (dobavitelji, proizvajalci, 
ponudniki), ki so logistično in informacijsko povezana za učinkovito oskrbo kupca. Podjetja 
razvijajo oskrbne verige, da lahko zmanjšajo svoje stroške in ostanejo konkurenčna v 
poslovnem okolju. Na ravni mesta obstaja več oskrbnih verig, ki se delijo po dejavnostih 
(npr. trgovina, gostinstvo, gradbeništvo, predelovalne dejavnosti itd.). 

Zadnji kilometer (angl. »last mile« – zadnja milja) pomeni zadnji del poti, lahko tudi prvi 
(»first mile«), vsakega sestavljenega potovanja/prevoza (oskrbne verige) od zadnjega 
vozlišča (npr. distribucijskega centra) do »vrat« oziroma praga kupca in obratno. 

Multimodalnost pomeni možnost uporabe različnih prevoznih sredstev na posamezni 
izbrani poti. 

Tovor je blago ali izdelek, ki se prevaža iz enega v drugi kraj (z različnimi načini prevoza). 

Logistični center je logistično območje za dejavnosti, povezane s skladiščenjem, prevozom 
in distribucijo blaga v notranjem in tranzitnem prometu, v katerem se blago začasno hrani in 
pretovarja med različnimi prevoznimi načini. 

Urbani konsolidacijski center je logistična infrastruktura, locirana praviloma na obrobju 
mestnega središča. Njegova osnovna funkcija je ponuditi prostor za sortiranje in 
združevanje pošiljk, namenjenih v določen del mesta, prevoz do strank ali do dostavnih 
vozlišč se nato opravi z okolju prijaznimi in dobro izkoriščenimi vozili.  

Konsolidacijski center za čas gradnje je infrastruktura, ki se uporablja za združevanje 
gradbenega materiala, namenjenega na eno gradbišče ali več gradbišč na različnih 
lokacijah. Lahko je začasen (le za čas gradnje na določenem gradbišču) ali trajen (za vsa, 
tudi prihodnja gradbišča na nekem širšem območju). Do končnega uporabnika se material 
dostavi pravočasno (»just-in-time«). Takšna organizacija omogoča učinkovit pretok 
materialov skozi oskrbno verigo, zmanjšuje količino odpadkov in prometne zastoje.  

Dostavno vozlišče (angl. »hub«) je locirano v neposredni bližini (minivozlišča) ali v gosto 
(mikrovozlišča) pozidanih mestnih območjih na prometno dobro dostopni lokaciji. Vezano je 
na določeno območje, lahko tudi na določene ustanove. Namenjeno je dekonsolidaciji 
mestnih dobav z razdruževanjem tovora za dostave v zadnjem kilometru. Običajno so 
dostavna vozlišča stacionarna (npr. v garažah, neuporabljenih površinah), lahko pa so tudi 
mobilna (posebna vozila oziroma prikolice, kontejnerji). Prevoz do strank se nato opravi z 
majhnimi, okolju prijaznimi in dobro izkoriščenimi vozili. 
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Infrastruktura zadnjega kilometra je infrastruktura, ki je zasnovana tako, da podpira 
končni del mestne dostave. Pomembna je predvsem zaradi izogibanja neuspešnih dostav in 
zmanjšanja prometnih zastojev. Gre za celo vrsto objektov in opreme, kot so na primer 
paketomati, prevzemne točke (npr. v pritličjih stavb ob večnamenskih javnih površinah, v 
nakupovalnih središčih, mestnih prometnih vozliščih), dostavne omarice, minidepoji (statični 
ali mobilni). 

Dostavna vozila so vozila, prilagojena za dostavo tovora v mestu oziroma na zadnjem 
kilometru. To so manjša, okolju prijazna vozila, na primer električni trikolesniki, tovorna 
kolesa (običajno na električni pogon), plovila, droni, električne samokolnice, cize, vozički. 

Časovno okno – (angl. »access restrictions/delivery time windows«) je ukrep upravljanja 
prometa z omejenim dostopom in časom, ko lahko poteka tovorna dejavnost, vključno z 
določitvijo časa dostave, dnevnimi prepovedmi dostave ali nočnimi prepovedmi dostave ipd., 
s ciljem zmanjšati zastoje v prometu in izboljšati okoljsko vzdržnost.  

Okoljska cona (imenovano tudi nizkoemisijska cona (angl. »low emission zone«), lahko tudi 
brezemisijska cona (angl. »zero emission zone«)) je okoljsko občutljivo območje, kjer je 
omejen dostop vozil (potniških in/ali tovornih). Prepove se promet vseh motornih vozil ali le 
vozil (lahko le tovornih vozil), ki ne izpolnjujejo določenih okoljskih standardov (ustrezen 
emisijski razred, ustrezno – alternativno pogonsko gorivo). 

IKT – informacijsko-komunikacijska tehnologija omogoča zbiranje in obdelavo podatkov, 
elektronsko komunikacijo in v obliki aplikacij bistveno prispeva k učinkovitosti tovornega 
prometa in logistike nasploh. Zagotavlja povezavo med akterji v oskrbni verigi, učinkovitejši 
nadzor nad časom, stroški in kakovostjo opravljene storitve. Z IKT je mogoče med drugim 
učinkovitejše voditi tovorna vozila v mestih, omogočiti spletno rezervacijo dostavnih mest, 
prikazovanje prostih/zasedenih dostavnih mest; z IKT podprto orodje za konsolidacijski 
center vsebuje bazo podatkov o pošiljateljih in sprejemnikih s ciljem optimizirati število 
dostav in zasedenost vozil. 

Deljena uporaba prevoznih sredstev (različne oblike kot na primer angl. »car sharing«, 
»bike sharing«) pomeni deljeno uporabo prevoznih sredstev, ki so v lasti pravne ali fizične 
osebe, uporabljajo pa jo lahko vsi pod določenimi pogoji, s ciljem večje izkoriščenosti vozil.  

Just in time – pravočasno, ravno ob pravem času, v logistiki pomeni postopek za 
zmanjšanje časa, potrebnega za dobavo, obdelavo, proizvodnjo, prevoz in dostavo izdelkov. 

Povratna logistika (angl. »reverse logistics«) je specializiran segment logistike, ki se 
osredotoča na premikanje in upravljanje izdelkov in virov po prodaji in dobavi kupcu. Obsega 
poprodajno logistiko, ki vsebuje vse logistične procese, ki nastanejo v zvezi s poprodajnimi 
aktivnostmi ali obveznostmi prodajalca (v zvezi z vračilom neustreznega, pokvarjenega ali 
nepravilno dostavljenega blaga, dostavo nadomestnih izdelkov, dostavo rezervnih delov in 
servisnimi storitvami), in razbremenilno logistiko, ki se ukvarja z logističnimi procesi, 
povezanimi z odstranjevanjem v postopku nabave, proizvodnje in prodaje (poprodaje) 
nastalih neuporabnih materialov ali izdelkov. 

Ekvivalent CO2 pomeni enoto preračuna količine izpustov toplogrednih plinov (TGP), ki 
upošteva razlike med toplogrednim potencialom posameznih plinov. Med TGP uvrščamo 
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ogljikov dioksid (CO2), metan (CH4), didušikov oksid (N2O), fluorirane ogljikovodike (HFC), 
perfluorirane ogljikovodike (PFC) in žveplov heksafluorid (SF6). Ta enota se uporablja zaradi 
boljše primerljivosti. 

Zunanji stroški prometa (uporabljajo se tudi izrazi eksterni stroški, mejni družbeni stroški) 
so tisti negativni vplivi prometa na družbo, katerih poravnave oziroma stroškov ne prevzema 
uporabnik prometnega sistema, ki jih je povzročil, in tako bremenijo celotno družbo. 
Obsegajo stroške za infrastrukturo, ki se ne zaračunavajo uporabnikom, stroške za 
onesnaževanje okolja, hrup, vibracije ter drugo osebno in gmotno škodo, ki jo povzroča 
promet, vključno s stroški zdravstva zaradi prometa (npr. pri prometnih nesrečah) in stroški 
zamud zaradi prometne zasičenosti in drugih prometnih zastojev. 

Okolju prijazna vozila so vozila, ki za pogon uporabljajo alternativne vire energije 
(nekonvencionalna ali napredna goriva), ki se vsaj deloma uporabljajo kot nadomestek 
fosilnim gorivom. To so na primer: električna energija, vodik, biogoriva, sintetična in 
parafinska goriva, zemeljski plin, vključno z biometanom, v plinasti obliki kot stisnjeni 
zemeljski plin in v tekoči obliki kot utekočinjeni zemeljski plin ter utekočinjeni naftni plin. 
Okolju prijazna tovorna vozila so praviloma tiha in ne povzročajo negativnih izpustov ter 
bistveno prispevajo k razogljičenju prometa in izboljšujejo okoljske parametre delovanja 
prometnega sektorja. 

Električno vozilo je motorno vozilo, opremljeno s pogonskim sklopom, ki vključuje vsaj en 
neobrobni električni stroj kot pretvornik energije z električnim sistemom za shranjevanje 
energije z možnostjo ponovnega polnjenja, ki ga je mogoče zunanje polniti. 

Polnilno mesto je vmesnik, prek katerega je mogoče polniti eno električno vozilo ali 
zamenjati baterijo enega električnega vozila, lahko je običajno polnilno mesto, ki omogoča 
prenos električne energije na električno vozilo z močjo, ki je manjša ali enaka 22 kW, razen 
naprav z močjo, manjšo ali enako 3,7 kW, ki so nameščene v zasebnih gospodinjstvih ali 
katerih prvotni namen ni polnjenje električnih vozil in ki niso dostopne javnosti, ter polnilno 
mesto visoke moči, ki omogoča prenos električne energije na električno vozilo z močjo, 
večjo od 22 kW. 

Emisijski razred vozil (Euro) opredeljuje sprejemljive meje emisij izpušnih plinov novih 
vozil, ki se prodajajo v državah članicah EU. Standardi emisij so opredeljeni v vrsti direktiv 
Evropske unije (Euro 4, Euro 5, …), ki prikazujejo postopno uvajanje vse strožjih 
standardov. Ciljni standard je Euro 7, ki naj bi zaključil postopno opuščanje vozil s fosilnimi 
gorivi. 

Celostna prometna strategija (CPS) (angl. »sustainable urban mobility plan«) je strateški 
dolgoročni razvojni dokument za doseganje ciljev trajnostne mobilnosti na ravni države, 
prometnih ali problemskih regij in občin. 

Strategija upravljanja mestne logistike (SUML) (angl. »sustainable urban logistics plan«) 
je strateški dokument za doseganje ciljev trajnostne mobilnosti na področju prevoza tovora v 
mestih. Je orodje, ki podpira lokalne odločevalce in zainteresirane strani pri upravljanju 
mestnih logističnih ukrepov in krepitvi procesov distribucije tovora za gospodarsko, družbeno 
in okoljsko trajnost ter učinkovitost. Načrt vključuje strategije, ukrepe in pravila, ki jih je 
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mogoče sprejeti s skupnim pristopom med različnimi akterji za doseganje skupnih ciljev, 
usmerjenih v splošno trajnost mesta. 

Dobra praksa je primer iz resničnega sveta (študija primera), kjer je bila uporabljena 
metoda ali tehnika, ki dosledno kaže rezultate, boljše od tistih, doseženih z drugimi sredstvi. 
Študija primera in z njo povezan pristop se zato uporabljata kot merilo, na podlagi katerega 
je mogoče meriti podobne aktivnosti. 
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5 Sklep 
Republika Slovenija s svojo sistemsko ureditvijo področij, ki so neposredno povezana z 
zeleno logistiko, na strateški ravni sledi direktivam in predpisom EU ter zavezam, ki iz njih 
izhajajo, sprejela je ključne strateške dokumente razvoja prometa, ki sledijo ciljem 
zmanjšanja obremenitve okolja z onesnaževali in dviga kakovosti bivanja. Na podlagi 
strateških odločitev je predvidenih več ukrepov, med drugim tudi za razvoj zelene logistike. 
V okviru upravljanja mestne logistike se pripravljajo smernice za izdelavo strategij 
upravljanja mestne logistike, v okviru njih pa se pripravljata dve pilotni strategiji za območja 
širših mestnih središč. V pripravi je Zakon o celostnem prometnem načrtovanju, ki vsebuje 
tudi določila, vezana na upravljanje mestne logistike. 

Slovenske občine so se v zadnjih letih ukvarjale predvsem z upravljanjem mobilnosti oseb. 
Enako velja za regije in druga posebna in občutljiva območja (narodni parki, smučišča, 
turistična območja). Pri prepoznavanju izzivov mobilnosti so bolj pereči in opaznejši problemi 
sistema mobilnosti oseb kot pa prevoza tovora zaradi dostave, gradnje ipd. Prav tako ima 
javna uprava večji nadzor in neposreden vpliv na mobilnost ljudi z izvajanjem raznovrstnih 
ukrepov. Prevoz tovora in izvajanje dejavnosti mestne logistike so večinoma v domeni 
zasebnega sektorja. Nekatere slovenske mestne občine so področje mestne logistike 
vključile v celostne prometne strategije, vendar od ukrepov izvajajo predvsem regulativne 
ukrepe omejevanja dostopa do posameznih območij in opredeljuje druge splošnejše 
omejitve za tovorna vozila in dostavo.  

V evropskih in tudi drugih tujih mestih že zadnjih trideset let logistične dejavnosti in procesi 
mestne logistike postajajo vse bolj obremenjujoči za mestna okolja. V zadnjih letih pa ukrepi 
upravljanja mestne logistike dobivajo tudi vse močnejši pospešek zaradi prizadevanj mestnih 
in državnih oblasti za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, prizadevanj mestnih oblasti 
za dvig kakovosti bivanja v mestih, zmanjšanje prometnih zastojev ter ustvarjanje 
konkurenčnega, prijetnega in turistično privlačnega okolja starih mestnih jeder. Iz dobrih 
praks je razvidno, da je trajnostno upravljanje mestne logistike najbolj razvito v mestih tistih 
držav, ki imajo višji BDP (zahodna, severna in južna Evropa), večje število prebivalcev in 
turistično zanimiva mestna središča z ozkimi ulicami v središču mesta. Ukrep, ki najbolj 
spodbuja ozelenitev mestne logistike, je uvajanje nizkoemisijskih con, ki nato vodi do 
konsolidacije dostave na robovih mest in gradbiščne konsolidacije ter dostave zadnjega 
kilometra z okolju prijaznimi in bolje izkoriščenimi vozili (dostavna kolesa, vozila na čistejši 
pogon). Zahodnoevropska obmorska in ravninska mesta znova uvajajo logistične dejavnosti 
po rekah. Ob vsem tem se vzporedno izvajajo sofinanciranje in zaračunavanje (davki, 
takse), številni regulativni ukrepi, izobraževanje, ozaveščanje, posvetovanje, oblikovanje 
platform ipd. Ne smemo zanemariti tudi pomena in uspehov oziroma učinkov pilotnih 
projektov, ki se izvajajo s finančnimi spodbudami in sofinanciranjem EU, držav, regij in mest.  

S pojavom novih razvojnih trendov, tehnologij, pričakovanj in zahtev se je še posebej na 
področju tovornega prometa pojavila vrsta novih izzivov in priložnosti. Z njimi se bodo 
morala spopasti tudi Slovenija, slovenska mesta in druga občutljiva območja v Sloveniji. 
Izboljšave oziroma povečanje učinkovitosti zadnjega kilometra pri oskrbi prebivalcev, podjetij 
in drugih ustanov v mestih je pomembna naloga upravljavcev mest in načrtovalcev pametnih 
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mest prihodnosti. Vprašanja tovornega prometa vplivajo na zasebno in javno področje, pri 
izvajanju ukrepov mestne logistike je zato potrebno sodelovanje več in različnih 
zainteresiranih strani. V Sloveniji je tako na državni kot tudi na ravni lokalnih skupnosti 
mogoče zaznati zelo šibko pripravljenost za sodelovanje in željo po usklajevanju med 
različnimi akterji, zaradi česar je ob pomanjkanju podatkov in informacij obravnava mestne 
logistike v procesih upravljanja in načrtovanja mesta preskromna, pogosto zanemarljiva. 

Ključen izziv je dvigniti raven zavedanja o pomembnosti mestne logistike za učinkovito 
delovanje urbanih območij in tudi regij ter zagotavljanje podnebne učinkovitosti sektorja. 
Vzpostaviti je treba načela sodelovanja med odgovornimi akterji v javnem in zasebnem 
sektorju. Izmenjava znanj v okviru dobrih praks in ozaveščanje vseh akterjev v procesu 
mestne logistike sta ključna za zagon ozelenitve logistike slovenskih mest. Za nadaljnji 
razvoj sistema zelene logistike je treba raziskati načine izvajanja sistema ukrepov 
upravljanja mestne logistike, ki bodo prilagojeni posebnim značilnostim mest oziroma 
območij (velikost, zgradba mestnega jedra, funkcije, prometni sistem, dejavnosti ipd.). 
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