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Analiza sistemske ureditve vključevanja 

okoljskih vsebin v logistične procese (primeri: 

Avstrija, Nizozemska in Združeno kraljestvo) – 

Povzetek 

Teme logistike so vključene v različne dokumente posameznih držav, osnovo predstavljajo 

okoljska, prostorska in prometna zakonodaja ter različni programi držav, s katerimi želijo 

izboljšati življenjsko okolje in povečati učinkovitost zgrajene (prometne) infrastrukture ter 

prilagoditi razvojne modele podnebno nevtralnim ciljem. Na podlagi predhodno opravljenih 

analiz smo izbrali tri države, ki trajnostno mobilnost razvijajo že daljše obdobje in znotraj 

tega obravnavajo tudi teme tovornega prometa in logistike. Dve državi sta za tovorni promet 

tudi izrazito mednarodno tranzitni (Avstrija in Nizozemska). 

V elaboratu Analiza sistemske ureditve vključevanja okoljskih vsebin v logistične procese 

(Avstrija, Nizozemska in Združeno kraljestvo) smo pripravili pregled zakonodaje, politik in 

ukrepov na nacionalni ravni ter dokumentov na regionalni in lokalni ravni, s katerimi izbrane 

države vključujejo okoljske vsebine v upravljanje logistike. Pregled bo podlaga za 

identifikacijo predlogov intervencij v zakonodajo. 

Izbrane države imajo različne pristope pri uvajanju učinkovitejšega logističnega sektorja, 

pristopi so usklajeni z delovanjem posameznega političnega sistema v državi. 

V Republiki Avstriji zvezna uprava določa strategije, ureja regulativni okvir ter financira in 

izvaja številne ukrepe s področja zelene logistike. Podnebno nevtralni promet načrtujejo do 

leta 2040, velik poudarek dajejo razvoju trajnostne železniške infrastrukture, kombiniranemu 

prevozu, razvoju učinkovite mestne logistike, digitalizaciji sektorja, izdelavi najrazličnejših 

študij in financiranju inovacij. Ukrepe zelene logistike aktivno izvajajo na vseh ravneh javne 

uprave. Državo tudi s tem sektorjem želijo uvrstiti med vodilne inovatorke držav EU. 

V Republiki Avstriji so poleg sprejetih zavez iz mednarodnih dogovorov (Partnerstvo za mir 

in blaginjo za vse ljudi ter za zaščito okolja in podnebja na planetu Zemlja v naslednjih 15 

letih, Kyotski protokol, Agenda 2030) izračunali stroške neukrepanja pri varstvu podnebja. 

Ker je promet, in v njegovem okviru sektor tovornega prometa, bistven onesnaževalec 

zraka, ki stalno presega ciljne vrednosti izpustov toplogrednih plinov, so z Zakonom o 

varstvu okolja iz leta 2011 pripravljeni ukrepi za sektor prometa ena pomembnih tem pri 

doseganju podnebnih ciljev. Ukrepe z leti dopolnjujejo in spreminjajo. V povezavi z zeleno 

logistiko so sprejeti ukrepi, ki se nanašajo na spodbujanje alternativnih in učinkovitih vozil in 

goriv, povečanje učinkovitosti in prehod na energetsko učinkovita vozila prek telematike, 

optimiziranje multimodalnih prometnih verig z oceno telematskih prometnih ukrepov kot 

sestavnega dela načrtovanja glede na njihov vpliv na zmanjšanje CO2, razvoj medijev za 

izmenjavo informacij in povezovanje podatkovnih baz za analizo podatkov, razvoj in 

oblikovanje okolju prijaznih prometnih konceptov, gradnjo in zagotavljanje varnosti 

železniške infrastrukture, spodbujanje gradnje priključnih železniških tirov, »ozelenitev« 

cestninskega sistema na avtocestnem omrežju (pri cestninskih tarifah se upoštevajo 
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ekološki in okoljski stroški; od začetka leta 2020 je za vozila nad 3,5 tone na električni pogon 

ali pogon na vodikove pogonske celice oblikovana lastna tarifna skupina, za katero je 

predvidena najnižja tarifa, ki je za 50 % nižja od najvišje tarife cestnine), raziskave o vplivu 

uvedbe cestnin za tovorna vozila na cestnem omrežju nižjega ranga, spodbujanje 

telematike, spodbujanje za podnebje pomembnih raziskav in razvoja tehnologij na področju 

mobilnosti, prekinitev pilotnih projektov, ki se nanašajo na zvišanje omejitve hitrosti na 

avtocestah, povečanje subvencij za izvajanje sistema RoLa, davčne ugodnosti za vozila z 

nizkimi izpusti in davčna obremenitev vozil z višjimi izpusti ter uvajanje sistema elektronskih 

dostav in podobno. V pripravi je nov Glavni načrt mobilnosti 2030, s katerim načrtujejo 

podnebno nevtralen prevoz do leta 2040. Avstrija je za učinkovitejše in preglednejše 

izvajanje projektov izvedla tudi spremembo javne uprave. V letu 2020 je z združevanjem 

nastalo Zvezno ministrstvo za varstvo podnebja, okolje, energijo, mobilnost, inovacije in 

tehnologijo. 

Avstrija je v letu 2012 sprejela tudi Strategijo za prilagajanje podnebnim spremembam in v 

letu 2018 podnebno in energetsko strategijo #mission2030, ki je podlaga za nacionalni 

energetski in podnebni načrt Avstrije (NECP) in srednje- in dolgoročne okvire za 

preoblikovanje energetskega sistema. V strategiji je ena pomembnih nalog razvoj 

infrastrukture za trajnostno Avstrijo. Načrtujejo prilagoditev infrastrukture (predvsem 

železniške) na način, da so naložbe v infrastrukturo družbeno sprejemljive in služijo 

energetskemu prehodu, da novi projekti prispevajo k doseganju podnebnih in energetskih 

ciljev, da se zagotovi varno investicijsko okolje za zasebni kapital, da se optimalno izrabi 

obstoječa infrastruktura v skladu s podnebnimi cilji, da se infrastruktura optimizira tako, da 

zagotovi gospodarnost in varnost oskrbe ter, poleg fizične, zagotovi tudi digitalna 

infrastruktura. V okviru strategije je obravnavana tudi mobilnostna infrastruktura – 

kombinirani prevoz in logistika tovornega prometa. Sprejeti so prednostni ukrepi, ki se 

nanašajo na učinkovitost logistike prevoza tovora (smernice za spodbujanje zelene logistike 

s financiranjem) in e-mobilnost. V razširitev in posodobitev omrežja prog in železniških 

postaj zvezna vlada vlaga velika sredstva, naložbe v železnico so dvakrat večje od naložb v 

ceste. Na ravni države je sprejeta tudi pobuda »Smart Urban Logistics« za učinkovit tovorni 

promet v metropolitanskih območjih. Poleg infrastrukturnih ukrepov in ukrepov za izboljšanje 

učinkovitosti tovornega prometa pa Republika Avstrija želi preiti med vodilne inovatorke 

držav EU in veliko dela, znanja in finančnih sredstev namenja za področje raziskav, 

tehnologij in inovacij, tudi na področju zelene logistike. V zaključni fazi priprave je nova 

Strategija za raziskave, tehnologijo in inovacije 2030 (RTI-Strategy 2030), ki bo prispevala k 

doseganju najbolj prednostnih podnebnih ciljev. Iz še veljavne Strategije za raziskave, 

tehnologijo in inovacije izhaja program Mobilnost prihodnosti in številni projekti, ki so 

zaključeni ali pa se še izvajajo na temo zelene logistike in podpornih področij. 

Poleg prej opisanih ukrepov izvaja Avstrija v soglasju z EU tudi finančne ukrepe za izvajanje 

kombiniranega prevoza, in sicer država finančno spodbuja operaterje kombiniranega 

prevoza, gradnjo nejavnih terminalov in železniških tirov, izvajanje inovativnih logističnih 

konceptov za vse načine prevoza, inovacije in raziskave, ob tem pa vpliva na logistični 

sektor tudi z davčnimi in regulativnimi ukrepi. 
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Na regionalni in lokalni ravni v Avstriji logistiko urejajo v okviru mobilnostnih strategij, načrtov 

mobilnosti ali posebnih načrtov za logistiko. Predvideni ukrepi za zeleno logistiko se 

nanašajo na izkoriščanje prednosti sodobnih tehnologij in digitalizacije, mestno logistiko 

(združevanje/optimizacijo mestnega tovornega prometa, opredelitve okoljskih con, kjer se 

dostava izvaja z alternativnimi oblikami prometa, spodbude za nakup električnih vozil za 

mestni tovorni promet (tovorna kolesa), časovne in prostorske omejitve dostav, vzpostavitve 

konsolidacijskih centrov, informacijskih platform, učinkovitih rešitev za dostavo paketov in 

podobno), kombinirani prevoz tovora (spodbujanje intermodalnih prevoznih verig, okrepitev 

nadzora cestnega tovornega prometa), razvoj logističnih konceptov za tovarniški in 

gradbiščni promet ter infrastrukturne projekte za zeleno logistiko (železniška infrastruktura, 

letališka infrastruktura, logistična območja) ter ozaveščanje. 

Kraljevina Nizozemska se je podnebnih problematik lotila v širokem dogovoru s strateškimi 

sektorji. Z Zakonom o podnebju so določili cilje zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov za 

49 % do leta 2030 in za 95 % do leta 2050 v primerjavi z ravnmi iz leta 1990. Vlada 

poenostavlja in združuje zakone o okolju in načrtovanju ter pripravlja okvir za hitro izvedbo 

projektov. Jasni strateški cilj vlade je ostati med desetimi najbolj konkurenčnimi državami na 

svetu. V zvezi z zeleno logistiko sprejemajo zelene dogovore s posameznimi sektorji, 

načrtujejo uvedbo 30–40 okoljskih con z ničelnimi izpusti v mestih, tovor pospešeno selijo na 

celinske plovne poti, investirajo v infrastrukturne projekte, predvsem pretovorne točke in 

pristanišča, izvajajo programe učinkovitejše rabe obstoječe infrastrukture ter digitalizacijo. 

Na vseh ravneh javne uprave imajo opredeljeno omrežje za kakovosten tovorni promet 

(ceste, železnice in vodne poti), na regionalni in lokalni ravni pa se podrobneje ukvarjajo še 

s sistemom urbane zelene logistike. 

Kraljevina Nizozemska je zaradi gospodarskih sektorjev, ki pomembno vplivajo na podnebje 

(promet, intenzivno kmetijstvo, gradbeni sektor), in podnebnih sporazumov ter zahtev 

državljanov prisiljena pomembno zmanjšati vplive na podnebje, zato je v široki razpravi z 

gospodarskimi sektorji sprejela Podnebni zakon in pripadajoči Podnebni sporazum. Hkrati 

prilagaja okoljsko in načrtovalsko zakonodajo tako, da bo olajšala zagon novih projektov. 

Zakon o prometnem in državnem načrtovanju določa obveznost izdelave prometnega in 

prevoznega načrta na ravni province in občine, ki vključuje tudi vsebine mobilnostne politike, 

pomembne za tovorni promet. 

Za zagotavljanje bolj trajnostne logistike bodo poleg uporabe trajnostnega vira energije 

izvajali tudi druge ukrepe: v letu 2023 bo uveden davek za tovorna vozila, sprejeti so 

sporazumi o vzpostavitvi srednje velikih območij ničelnih izpustov za 30 do 40 večjih občin 

do leta 2025, sporazumi o gradbiščnem prometu brez izpustov, razpise za izvajanje 

zemeljskih in vodnogospodarskih del bodo pripravljali tako, da se zagotovi podnebna 

nevtralnost in krožnost, izvajajo se »zeleni dogovori« z različnimi sektorji za krepitev 

energetske učinkovitosti, na primer zeleni dogovor o ničemisijski urbani logistiki, zeleni 

dogovor za pomorski ladijski promet, zeleni dogovor za plovbo po celinskih plovnih poteh in 

pristanišča ter »zeleni dogovori« s podjetji, drugimi interesnimi organizacijami, lokalnimi in 

regionalnimi upravami ter interesnimi skupinami pri sodelovanju z nacionalno vlado na 

projektih zelene rasti in reševanja socialnih vprašanjih. Več pozornosti bodo sektorju 

logistike namenili tudi v strategijah s področja inovativnosti. Poleg tega so državni ukrepi 
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usmerjeni na hitrejšo in bolj kakovostno izgradnjo infrastrukture, upravljanje prometa, 

učinkovitejši tovorni promet in zagotavljanje pretočnosti na avtocestah, optimizacijo uporabe 

obstoječe infrastrukture (poseben program »Beter Benutten«), inteligentne prometne 

sisteme in pametno mobilnost (preizkušajo »platooning« – avtonomno in omrežno povezano 

vožnjo tovornih vozil v konvoju) ter preusmeritev prevoza tovora po celinskih plovnih poteh. 

Nizozemska je svoj državni prometni in prevozni načrt vključila v prostorsko načrtovanje s 

strukturno vizijo infrastrukture in prostora, ki vsebuje prihodnjo politiko in ambicije glede vseh 

prostorskih vprašanj na Nizozemskem. Vanjo so vključene ceste, železnice, ladijski promet, 

stanovanja, glavne ekološke strukture in druge prostorske sestavine. Vizija ima obzorje do 

leta 2040 z jasnim ciljem države: ostati med desetimi najbolj konkurenčnimi državami na 

svetu. 

Na regionalni in lokalni ravni izvajajo ukrepe zelene logistike z vizijami mobilnosti, programi 

in načrti, predvsem z načrtovanjem, ohranjanjem in omogočanjem širitev območij za 

pretovor z vodnega na cestni in železniški promet ter razvijanjem kakovostnega cestnega 

omrežja za tovorni promet, katerega cestne smeri so izbrane tako, da vodijo tovorni promet 

tekoče in varno z najmanjšim vplivi na okolje. Mobilnost prepletajo s politikami varstva 

okolja, prostorskega načrtovanja, ekonomije in kakovosti življenja.  

Mesto Utrecht kot eno naprednejših mest na Nizozemskem na področju urejanja mestne 

logistike poleg omrežja in pretovornih točk načrtuje ukrepe tudi na področju uporabe vodnih 

poti v mestu, integrirane in učinkovite dostave (leta 2025 bodo v mestnem središču izvajali 

logistiko z vozili z ničelnimi izpusti), krmiljenja gradbiščnega prometa ter digitalne 

infrastrukture. 

Združeno kraljestvo ima sprejeto okvirno zakonodajo, ki omogoča izvajanje strategije vlade, 

s katero načrtujejo do leta 2027 za 50-odstotno zmanjšanje izpustov ogljika v primerjavi z 

ravnmi iz leta 1990. Logistični ogljik bodo zmanjševali z izboljšano učinkovitostjo tovornega 

prometa in prestavitvijo tovora na železnice, načrtujejo inovacije na področju zagotavljanja 

tehnologij izjemno nizkih izpustov (trajnostna biogoriva, električne, vodikove ali hibridne 

tehnologije), izvajajo spodbude za gradnjo infrastrukture (železniške) in razvoj trga 

električnih in drugih ultra nizkoemisijskih vozil, vlada zagotavlja subvencije (Mode Shift 

Revenue Support and Waterborne Freight Grant schemes za Anglijo in Wales) za premik 

tovora na način, ki ni komercialno izvedljiv za upravljavca, ter financira gradnjo infrastrukture 

(na primer za izboljšanje zmogljivosti pristanišč za kontejnerske terminale). Poleg tega je 

vlada na podlagi Zakona o okolju v letu 2016 izdala Vodnik za lokalno upravljanje kakovosti 

zraka, ki zahteva od lokalnih oblasti, da periodično ocenjujejo kakovost zraka na svojem 

območju in določijo območja upravljanja kakovosti zraka (Air Quality Management Areas, 

AQMAs), če je to potrebno, in primerne ukrepe. Odgovornost vlade in lokalnih skupnosti je 

kategorizacija lokalnih cest, s katero se opredelijo smeri za tovorna vozila in ceste, na 

katerih je prepovedan tovorni promet, značilno pa je tudi skupno upravljanje vlade in lokalnih 

skupnosti na strateški infrastrukturi. Večino ukrepov izvajajo na regionalni in lokalni ravni. 

Sprejemajo lokalne prometne načrte ali akcijske načrte za tovorni promet, v katerih se 

določijo ukrepi za trajnostni tovorni promet, kot so: razvijanje in spodbujanje mreže poti za 

tovorni promet, uveljavljanje omejitve teže, širine in višine vozil na lokalnem avtocestnem 

omrežju, spodbujanje trajnostnega tovornega prevoza po železnici ali vodi, parkirišča za 
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tovornjake, satelitski navigacijski sistem, načrti za dostavo in servisiranje (Delivery & 

Servicing Plans), gradbeni logistični načrti (Construction Logistics Plans), različni 

konsolidacijski centri in podobno. 

Tradicionalni pristop Združenega kraljestva z veljavno zakonodajo in jasnimi politikami, ki se 

nanašajo na načrtovanje prostora, zmanjšanje izpustov in izvajanje trajnostnega lokalnega 

prometa, sprejema ukrepe za krepitev vloge lokalnih oblasti pri reševanju teh vprašanj in za 

to zagotavlja podporo centralne vlade lokalnim oblastem, tudi prek lokalnih skladov za 

trajnostni promet. Dodatno centralna vlada ali vlade posameznih držav (Škotska, Wales) 

subvencionirajo prevoze blaga po vodnih poteh (obalna in mala obalna plovba ter rečna 

plovba) in železnici ter za to potrebno infrastrukturo, poleg tega se subvencionira tudi nakup 

električnih tovornih vozil. V letu 2013 je bila uvedena cestnina za težka tovorna vozila, od 

leta 2012 do leta 2022 pa centralna vlada izvaja tudi pilotni projekt preizkušanja daljših 

polpriklopnikov za daljša zglobna tovorna vozila, kar naj bi Združenemu kraljestvu prineslo 

velike gospodarske in okoljske koristi. Število daljših polpriklopnikov je na območju 

Združenega kraljestva omejeno, sodelovanje je prostovoljno. 

Lokalne oblasti na ravni okrajev (county) in okrožij (local government district) cilje, politike in 

ukrepe za zmanjšanje vplivov prometa opredelijo v različnih dokumentih, ki jih lahko 

sprejemajo, nekateri so obvezni, in ki se nanašajo splošno na trajnostni razvoj mesta, 

zmanjšanje izpustov, načrte za izboljšanje zraka, temeljne razvojne strategije, načrte za 

upravljanje ogljika, prometne strategije ter strategije za tovorni promet. V okviru slednje 

pripravljajo tudi karte želenih poti za tovorni promet do glavnih ciljev v okrožju, proučujejo pa 

tudi primernost uveljavitve načrtov za dostavo in servisiranje za urejanje posameznih 

območij. Poleg dokumentov naročajo tudi strokovna gradiva, s katerimi proučujejo možnosti 

izboljšanja tovornega prometa na svojem območju. 

Vse izbrane države stavijo na umik večjega dela tovornega prometa s ceste in razvoj 

multimodalnih vozlišč ter učinkovito upravljanje mestne logistike ob uvajanju alternativnih 

pogonskih goriv, novih tehnologij in inovacij. 
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Analysis of the system arrangement of 

incorporating environmental content to 

logistical processes (Austria, the Netherlands 

and the United Kingdom) - Summary 

The topics of logistics are included in various documents of individual countries, based on 

environmental, spatial and transport legislation and various programs of countries with which 

they want to improve the living environment and increase the efficiency of built (transport) 

infrastructure and adapt development models to climate-neutral goals. Based on previous 

analysis, we have highlighted three countries that have been developing sustainable mobility 

for a long time and also address the topics of freight transport and logistics. Two countries 

are also highly international transit countries for freight transport (Austria and the 

Netherlands). 

In the study "Analysis of the system of integration of environmental content into logistics 

processes (Austria, the Netherlands and the United Kingdom)" we prepared an overview of 

legislation, policies and measures at the national level and documents at regional and local 

level with which selected countries include environmental content in logistics management. 

The review will provide a basis for identifying proposals for intervention in legislation. 

Selected countries have different approaches to the introduction of a more efficient logistics 

sector, each approach is influenced by the functioning of the political system in the country. 

In the Republic of Austria, the Federal Administration sets out strategies, regulates the 

framework and finances and implements a number of measures in the field of green 

logistics. Climate-neutral transport is planned until 2040, with a strong emphasis on the 

development of sustainable railway infrastructure, combined transport, the development of 

efficient urban logistics, the digitalisation of the sector, the production of a wide variety of 

studies and the financing of innovation. Green logistics measures are actively implemented 

at all levels of public administration. Through this sector, they also want to rank the country 

among the leading innovators in the EU. 

In the Republic of Austria, in addition to the commitments made in international agreements 

(Partnership for Peace and Prosperity for All People and for the Protection of the 

Environment and Climate on Planet Earth for the Next 15 Years, Kyoto Protocol, Agenda 

2030), the costs of inaction on climate protection have been calculated. As transport, and in 

its framework the freight transport sector, is a significant air pollutant that constantly exceeds 

the target values for greenhouse gas emissions, the 2011 Environmental Protection Act 

measures for the transport sector are one of the important topics in achieving climate goals. 

Measures have been supplemented and changed over the years. In connection with green 

logistics, measures have been taken to promote alternative and efficient vehicles and fuels, 

increase efficiency and switch to energy efficient vehicles via telematics, optimize 

multimodal transport chains by assessing telematic transport measures as an integral part of 

planning according to their impact on CO2 reduction, develop of media for information 

exchange and interconnection of databases for data analysis, develop and create 

environmentally friendly transport concepts, for construction and safety of railway 
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infrastructure, for promotion of construction of connecting railway tracks, "greening" of toll 

system on motorway network (toll tariffs where ecological and environmental costs are taken 

into account, from the beginning of 2020 an own tariff group has been set up for vehicles 

over 3.5 tonnes powered by electricity or hydrogen powered cells, with a minimum tariff of 

50% lower than the maximum toll tariff ), research on the impact of the introduction of tolls 

for lorries on the lower-level road network, promotion of telematics, promotion of climate-

relevant research and development of technologies in the field of mobility, suspension of 

pilot projects related to the increase of speed limits on motorways, to increase of subsidies 

for RoLa implementation, tax benefits for low-emission vehicles and the tax burden on 

higher-emission vehicles, and for the introduction of an electronic delivery system and the 

like. A new Mobility Master Plan 2030 is being prepared, with which they plan climate-neutral 

transport by 2040. Austria has also implemented a change in public administration to 

implement projects more efficiently and transparently. In 2020, they merged the Federal 

Ministry of Climate Protection, Environment, Energy, Mobility, Innovation and Technology. 

In 2012, Austria also adopted the Climate Change Adaptation Strategy and in 2018 the 

Climate and Energy Strategy # mission2030, which forms the basis for the Austrian National 

Energy and Climate Plan (NECP) in the medium-term framework for the transformation of 

the energy system. In the strategy, one of the most important tasks is to develop 

infrastructure for a sustainable Austria. They plan to adapt infrastructure (especially rail) in 

such a way that investment in infrastructure is socially acceptable and serves the energy 

transition, that new projects contribute to the achievement of climate and energy goals, to 

ensure a safe investment environment for private capital, to make optimal use of existing 

infrastructure in line with climate goals, to optimize infrastructure to ensure economy and 

security of supply and, in addition to the physical, to provide also digital infrastructure. The 

strategy also addresses infrastructure mobility - combined transport and freight logistics. 

Priority measures have been taken concerning the efficiency of freight transport logistics 

(guidelines for promoting green logistics through funding) and e-mobility. The federal 

government is investing heavily in the expansion and modernization of the network of lines 

and railway stations, and investments in railways are twice as large as investments in roads. 

At the national level, the "Smart Urban Logistics" initiative for efficient freight transport in 

metropolitan areas has also been adopted. In addition to infrastructure measures and 

measures to improve the efficiency of freight transport, the Republic of Austria wants to 

become one of the leading innovators in the EU and devotes a lot of work, knowledge and 

financial resources to research, technology and innovation, including green logistics. In the 

final phase of preparation is the new Strategy for Research, Technology and Innovation 

2030 (RTI-Strategy 2030), which will contribute to achieving the highest priority climate 

goals. From the current Strategy for Research, Technology and Innovation derives the 

Mobility of the Future program and a number of projects that are being completed or are still 

being implemented on the topic of green logistics and support areas. 

In addition to the measures described above, Austria, in agreement with the EU, also 

implements financial measures for the implementation of combined transport, the country 

financially encourages combined transport operators, construction of non-public terminals 

and railway tracks, implementation of innovative logistics concepts for all modes of transport, 

innovation and research, at the same time, Austria also affects the logistics sector through 

fiscal and regulatory measures. 
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At the regional and local level in Austria, logistics are regulated through mobility strategies, 

mobility plans or special logistics plans. The envisaged measures for green logistics relate to 

taking advantage of modern technologies and digitalization, urban logistics 

(aggregation/optimization of urban freight transport, definition of environmental zones where 

delivery takes place with alternative forms of transport, incentives for the purchase of electric 

vehicles for urban freight transport (bicycles), time and space constraints on deliveries, 

establishment of consolidation centres, information platforms, efficient package delivery 

solutions, etc.), combined freight transport (promotion of intermodal transport chains, 

strengthening of road freight controls), development of logistics concepts for factory and 

construction transport and infrastructure projects for green logistics (railway infrastructure, 

airport infrastructure, logistics areas) and awareness raising. 

The Netherlands has approached climate issues in broad agreement with strategic sectors. 

The Climate Act has set targets for reducing greenhouse gas emissions by 49% by 2030 

and 95% by 2050 compared to 1990 levels. The government is simplifying and merging 

environmental and planning laws and preparing a framework for rapid project 

implementation. The government’s clear strategic goal is to remain among the ten most 

competitive countries in the world. With regard to green logistics, they are making green 

agreements with individual sectors, planning to introduce 30-40 zero-emission 

environmental zones in cities, moving freight to inland waterways, investing in infrastructure 

projects, especially transhipment points and ports, implementing programs to use existing 

infrastructure more efficiently and carry out digitization. At all levels of public administration, 

they have defined network for quality freight transport (roads, railways and waterways), and 

at the regional and local level they also deal in more detail with the system of urban green 

logistics. 

Due to economic sectors that have a significant impact on the climate (transport, intensive 

agriculture, construction sector), climate agreements and citizens' demands, the Netherlands 

has been forced to significantly reduce its climate impact and has, in a broad discussion with 

the economic sectors, adopted the Climate Act and the associated Climate Agreement. At 

the same time, it is adapting environmental and planning legislation in a way that will 

facilitate the launch of new projects. The Transport and National Planning Act stipulates the 

obligation to prepare a transport and traffic plan at the level of the province and municipality, 

which also includes the contents of the mobility policy that are important for freight transport. 

In addition to the use of a sustainable energy source, other measures will be taken to ensure 

more sustainable logistics: a truck tax will be introduced in 2023, agreements on the 

establishment of medium-sized zero-emission zones for 30 to 40 major municipalities will be 

adopted by 2025, emission-free construction agreements, tenders for earth and water 

management will be prepared in such a way as to ensure climate neutrality and circularity, 

"green agreements" will be implemented with various sectors to enhance energy efficiency, 

such as the Green Agreement on Zero Emission Urban Logistics, the Green Agreement for 

maritime shipping, the Green Inland Navigation Agreement and ports, and the Green 

Agreements with companies, other stakeholders, local and regional administrations and 

other stakeholders in working with the national government on green growth projects and 

projects for addressing social issues. More attention will also be paid to the logistics sector 

in innovation strategies. In addition, national measures are aimed at faster and better 

infrastructure construction, traffic management, more efficient freight transport and traffic 



 

 
 
 

12 
 

Grajska 7,2000 Maribor
tel.: 02/250 53 00 
fax.: 02/251 60 94 

e-pošta: zum@zum-mb.si

flow on motorways, optimization of the use of existing infrastructure (special program "Beter 

Benutten"), intelligent transport systems and smart mobility (testing platooning of trucks ) 

and the diversion of freight transport by inland waterways. 

The Netherlands has integrated its national transport and traffic plan into spatial planning 

with a structural vision of infrastructure and space, which includes future policy and 

ambitions on all spatial issues in the Netherlands. It includes roads, railways, shipping, 

housing, major ecological structures and other spatial components. The vision has a horizon 

until 2040 with a clear goal for the country: to remain among the ten most competitive 

countries in the world. 

At the regional and local level, they implement green logistics measures through mobility 

visions, programs and plans, mainly by planning, maintaining and enabling the expansion of 

transhipment areas from water to road and rail transport and developing a quality road 

network for freight transport, to keep freight traffic running smoothly and safely with minimal 

impact on the environment. Mobility is intertwined with policies of environmental protection, 

spatial planning, economics and quality of life. 

The city of Utrecht, as one of the most advanced cities in the Netherlands, in the field of 

urban logistics, in addition to the network and transhipment points, plans measures in the 

use of waterways in the city, integrated and efficient delivery (in 2025, zero-emission freight 

vehicles will be implemented in the city center), construction traffic control and digital 

infrastructure. 

The UK has adopted framework legislation with a framework that allows the government to 

implement a strategy to reduce carbon emissions by 50% by 2027 compared to 1990 levels. 

Logistical carbon will be reduced by improving freight efficiency and shifting freight to 

railways, by innovation in the provision of extremely low-emission technologies (sustainable 

biofuels, electric, hydrogen or hybrid technologies), by providing incentives for infrastructure 

construction (rail) and by development of the market for electric and other ultra-low-emission 

vehicles, also the government provides subsidies (Mode Shift Revenue Support and 

Waterborne Freight Grant schemes for England and Wales) to move cargo in a way that is 

not commercially feasible for the operator and to finance the construction of infrastructure 

(for example, to improve the capacity of ports for container terminals). In addition, under the 

Environmental Act, the government issued a Guide to Local Air Quality Management in 

2016, which requires local authorities to periodically assess air quality in their area and 

determine air quality management areas (AQMAs), if necessary, and appropriate measures. 

The responsibility of the government and local communities is the categorization of local 

roads, which defines directions for trucks and roads on which freight traffic is prohibited, also 

the joint management of the government and local communities with strategic infrastructure 

is characteristic for the UK. Most measures are implemented at regional and local level. 

They adopt local freight transport plans or action plans setting out measures for sustainable 

freight transport, such as: developing and promoting a network of freight routes, enforcing 

weight, width and height limits on the local motorway network, promoting sustainable freight 

transport by rail or water, truck parking lots, satellite navigation system, Delivery & Servicing 

Plans, Construction Logistics Plans, various consolidation centres, etc. 

The UK's traditional approach through existing legislation and clear policies relating to 

spatial planning, emission reductions and the implementation of sustainable local transport, 
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takes steps to strengthen the role of local authorities in addressing these issues by providing 

central government support to local authorities, including through local sustainable transport 

funds. In addition, the central government or the governments of individual countries 

(Scotland, Wales) subsidize the transport of goods by water (coastal and small-scale coastal 

and inland waterway) and rail and the necessary infrastructure, in addition to subsidizing the 

purchase of electric trucks. A toll for heavy goods vehicles was introduced in 2013, and from 

2012 to 2022 the central government is also implementing a pilot project to test longer semi-

trailers for longer articulated lorries, which are expected to bring major economic and 

environmental benefits to the UK. The number of longer semi-trailers is limited in the UK, 

participation is voluntary. 

Local authorities at the county and district level define objectives, policies and measures to 

reduce the impacts of traffic in various documents that they can adopt, some of which are 

mandatory, and which relate generally to the sustainable development of the city, to the 

reduction of emissions, air improvement plans, core development strategies, carbon 

management plans, transport and freight strategies (as part of this strategy, they are also 

preparing maps of desired freight routes to the main destinations in the district) and examine 

the suitability of implementation of delivery and servicing plans for the management of 

individual areas. In addition to documents, they also order other professional materials to 

study the possibilities of improving freight transport in their area. 

All selected countries are betting on the withdrawal of most freight traffic from the road and 

the development of multimodal hubs and efficient management of urban logistics, with the 

introduction of alternative fuels, new technologies and innovations. 
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1 Uvod 

1.1 Splošno o nalogi 

V analitičnem delu, ki smo ga opravili do zdaj, sta bila pripravljena dva izročka. V prvem 

izročku Analiza dokumentacije je bil predstavljen pregled relevantne slovenske in evropske 

zakonodaje, evropskih projektov, znanstvenih in strokovnih prispevkov ter primerov dobre 

prakse iz dostopnih virov (svetovni splet), v drugem izročku Analiza sistema zelene logistike 

v Republiki Sloveniji – državna raven pa sistem, ki je vpeljan v Republiki Sloveniji. V analizi 

je bilo ugotovljeno, da države različno vključujejo teme v svojo zakonodajo in da je smiselno 

analizirati posamezne uspešne sisteme za opredelitev ravni in vsebin ukrepanja na 

nacionalni in lokalni ravni. 

Splošno prepričanje je, da je tovorni promet v urbanih območjih socialno (javno zdravje, 

prometna varnost, hrup, vibracije, smrad in vizualna obremenitev), ekonomsko 

(neučinkovitost zaradi regulacije, prometnih zastojev in poslabšane dostopnosti v mestu) in 

okoljsko (veliki izpusti CO2, prašnih delcev) neučinkovit ter eden glavnih krivcev za izpuste 

toplogrednih plinov v urbaniziranih območjih. 

Ukrepi za obvladovanje podnebnih sprememb in zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov so 

prednostna naloga EU. Voditelji EU se zlasti zavzemajo za preoblikovanje Evrope v 

energetsko visoko učinkovito nizkoogljično gospodarstvo. Med drugim je zastavljen tudi cilj, 

da do leta 2050 zmanjšamo izpuste toplogrednih plinov za 80–95 % glede na vrednosti iz 

leta 1990. 

Na evropski ravni je širšo razpravo o trajnostni mobilnosti odprla bela knjiga iz leta 2011, ki 

je načrt za enotni evropski prometni prostor in jo je sprejela Evropska komisija. Načrt 

vsebuje 40 konkretnih pobud in 131 akcijskih točk za izgradnjo konkurenčnega prometnega 

sistema, ki bodo povečale mobilnost, odpravile večje ovire na ključnih področjih ter 

spodbudile rast in zaposlovanje. Hkrati naj bi predlogi močno zmanjšali odvisnost Evrope od 

uvožene nafte in zmanjšali izpuste ogljika v prometu za 60 % do leta 2050. Do leta 2050 so 

opredeljeni naslednji ključni cilji: (1) v mestih ne bo več avtomobilov s konvencionalnim 

gorivom, (2) 40-odstotna uporaba trajnostnih nizkoogljičnih goriv v letalstvu, (3) vsaj 40-

odstotno zmanjšanje izpustov pri ladijskem prometu, (4) 50-odstotni premik medkrajevnih 

potniških in tovornih prevozov na srednjih razdaljah s cest na železniški in vodni promet ter 

(5) vse zgoraj našteto bo prispevalo k 60-odstotnemu zmanjšanju izpustov v prometu. Leta 

2015 je Evropski parlament izdal poročilo o izvajanju načrtov bele knjige. Poročilo med 

drugim predlaga, naj Komisija oceni, koliko 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 vsebine, ki so neposredno povezane z upravljanjem logistike: 

1) optimizacija oskrbne verige v mestnih območjih, 
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2) urejanje težav zaradi mestnih tovornih vozil, ki nesorazmerno prispevajo k onesnaževanju 

zraka in hrupu ter povzročajo zastoje, 

3) mestna logistika mora spodbujati optimizacijo prometa in stroškovno učinkovito uvajanje 

novih vrst operacij, tehnologij in poslovnih modelov, 

4) izboljšanje izbire načinov in vozil, ki lahko zagotovi, da se prometna rešitev optimalno 

ureja s posebnimi potrebami pošiljke in lokacije dostave, ter 

5) poudarjen pomen logističnih skladišč na robu mestnih območij, ki omogočajo usklajeno 

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

prevoza. 

S temi izzivi se države in nekdanje države članice EU različno spopadajo. V nalogi so 

predstavljene analize sistemov držav z različnimi kulturnimi temelji družbene ureditve, ki 

prednjačijo pri reševanju obravnavane tematike. 

1.2 Namen elaborata 

Elaborat je pregled zakonodaje, politik in ukrepov na nacionalni ravni ter dokumentov na 

regionalni in lokalni ravni, s katerimi izbrane države vključujejo okoljske vsebine v 

upravljanje logistike. 

Cilj naloge je pripraviti pregled ravni dokumentov in vsebin, ki so pomembne za zeleno 

logistiko. 

Pregled bo podlaga za identifikacijo predlogov intervencij v zakonodajo in tudi pri izvajanju 

pilotnih projektov. 

2 Metodologija dela 

2.1 Področje dela 

Teme logistike so vključene v različne dokumente posameznih držav, osnova so okoljska, 

prostorska in prometna zakonodaja ter različni programi držav, s katerimi želijo izboljšati 

življenjsko okolje in povečati učinkovitost zgrajene (prometne) infrastrukture ter prilagoditi 

razvojne modele podnebno nevtralnim ciljem. 

Na podlagi analiz smo izbrali tri države, ki trajnostno mobilnost razvijajo že daljše obdobje in 

znotraj tega obravnavajo tudi teme tovornega prometa in logistike. Dve državi sta za tovorni 

promet tudi izrazito mednarodno tranzitni (Avstrija in Nizozemska). 
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2.2 Metoda dela 

Analitično gradivo je dokumentacija o izvajanju ukrepov zelene logistike v izbranih državah 

na vseh ravneh upravljanja. Pridobljeno gradivo se je nanašalo na okoljske, prostorske, 

prometne in druge sektorje, povezane z razvojem zelene logistike. 

Vir podatkov so aktivnosti, izvedene v okviru akcije C3.3 Life Care4Climate: informacije in 

prejeta gradiva vključenih tujih strokovnjakov, ki so sodelovali na sestankih, delavnicah in 

spletnih delavnicah v okviru izvajanja projekta, ter svetovni splet, predvsem spletne strani 

pristojnih državnih, regionalnih in lokalnih organov. 

Pridobljeno gradivo je bilo pregledano po posameznih sklopih, in sicer zakonodaja, vladne 

politike, načrtovani ukrepi in projekti ter dokumentacija na regionalni in lokalni ravni za 

posamezno obravnavano državo. Primeri z regionalne in lokalne ravni so regionalne in 

lokalne skupnosti, ki so po številu prebivalcev primerljive s Slovenijo. 

Predstavljeni so povzetki delov gradiv, ki se nanašajo na zeleno logistiko. 

2.3 Zgradba elaborata 

V uvodu je opredeljen predmet analize, povzeti so ključni evropski cilji na temo zelene 

logistike in opisan je namen tega elaborata. 

V delu z naslovom Metodologija dela so opisana področja analize, vrsta analizirane 

dokumentacije, metoda dela in opisana struktura elaborata. 

V tretjem, četrtem in petem delu je pripravljena analiza dokumentacije za Republiko Avstrijo, 

Kraljevino Nizozemsko in Združeno kraljestvo. 

V šestem delu so zgoščeno predstavljene glavne značilnosti ukrepanja na področju zelene 

logistike v izbranih državah. 

V sedmem delu so zbrani uporabljeni viri. 

 

  



 

 
 
 

21 
 

Grajska 7,2000 Maribor
tel.: 02/250 53 00 
fax.: 02/251 60 94 

e-pošta: zum@zum-mb.si

3 Republika Avstrija 

3.1 Zakonodajna ureditev 

Z Agendo za trajnostni razvoj do leta 2030 je Republika Avstrija skupaj s 192 članicami 

Združenih narodov v letu 2015 sklenila Partnerstvo za mir in blaginjo za vse ljudi ter za 

zaščito okolja in podnebja na planetu Zemlja v naslednjih 15 letih. 

V skladu s Kyotskim protokolom in notranjo delitvijo bremena v EU je imela Avstrija 

postavljen cilj zmanjšanje izpustov za 13 % v obdobju 2008–2012 glede na leto 1990. V 

obdobju 2013–2020 ima zastavljen cilj zmanjšanje izpustov (sektorjev, ki niso vključeni v 

sistem trgovanja z izpusti) za 16 % glede na leto 2005, pri čemer sledi podnebnemu in 

energetskemu svežnju EU. Avstrija te cilje izvaja z Zakonom o varstvu podnebja, 

nacionalnimi programi ukrepov in programom »Klimaaktiv«, ki ga lahko razumemo kot 

vseevropski model uspeha.1 

V skladu z uredbo o zavezujočem zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov za države članice 

se je Avstrija zavezala svoje izpuste toplogrednih plinov v sektorjih, ki niso vključeni v sistem 

trgovanja z izpusti, do leta 2030 zmanjšati za 36 % glede na raven v letu 2005 in predvidela 

v obdobju od leta 2021 do 2030 linearno ciljno smer.2 

Nedavno izdelana študija Podnebna politika v Avstriji: koronakriza kot priložnost za inovacije 

in stroški neukrepanja3 je opredelila stroške neukrepanja pri varstvu podnebja. Avtorji so 

navedli, da Avstrija že izgublja 15 milijard EUR letno. Te stroške povzroča izguba dodane 

vrednosti pri uvozu fosilov (8 milijard EUR), okolju škodljive subvencije (4 milijarde EUR), 

vremenske in podnebne škode (2 milijardi EUR) in prilagajanje podnebnim spremembam 

(milijarda EUR). Učinki podnebne krize in oklepanje na sisteme s fosilnimi gorivi močno 

vplivajo na javni proračun, domače gospodarstvo in zdravje ljudi. Študija napoveduje 

povečanje izgub na 20 milijard EUR do leta 2050. 

Promet je eden izmed ključnih sektorjev avstrijskega gospodarstva, v njegovem okviru tudi 

logistika; logistična industrija v Avstriji predstavlja skupaj 110.000 delovnih mest v 11.000 

podjetjih z letnim prometom 33,6 milijarde EUR.4 

Promet je bistveni del delovanja sodobnega gospodarstva. To je razvidno tudi iz razvoja 

avstrijskega tovornega prometa. Na splošno se je v Avstriji od leta 1980 prometno delo 

prevoza tovora več kot podvojilo (dodatno 130-odstotno povečanje), najbolj se je povečalo v 

cestnem prometu, in sicer za dodatnih 170 %. Leta 2017 je bilo opravljenih skupaj z vsemi 

načini prevoza tovora že 83,7 milijarde tkm, od tega v železniškem prevozu 22,3 milijarde 

tkm, v cestnem prevozu pa 41,6 milijarde tkm. Trenutne številke potrjujejo splošen trend 

                                                
1
 vir: https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/klimaschutz/nat_klimapolitik.html 

2
 vir: Integralni nacionalni energetski in podnebni načrt za Avstrijo 2021-2030 (Integrierter nationaler Energie- und Klimaplan für 

Österreich) (NEKP) 
3
 K. W. Steininger, B. Bednar-Friedl, N. Knittel, G. Kirchengast, S. Nabernegg, K. Williges, R. Mestel, H.-P. Hutter, L., Klimapolitik in 

Österreich: Innovationschance Coronakrise und die Kosten des Nicht-Handelns, Wegener Center, junij 2020 
4 vir: https://www.bmk.gv.at/themen/mobilitaet/transport/gueterverkehrslogistik.html 
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povečanja tovornega prometa tako po cesti kot po železnici (na primer približno 3- do 5-

odstotno povečanje od leta 2016 do 2017).5  

V Republiki Avstriji je za področje prometa odgovorno Zvezno ministrstvo za varstvo 

podnebja, okolje, energijo, mobilnost, inovacije in tehnologijo (Bundesministerium für 

Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie). Med drugim ustvarja 

in razvija inteligentno in učinkovito infrastrukturo, oblikuje in spodbuja inovativne pobude 

oziroma spodbuja celoten inovacijski sistem. Dejavnost ministrstva je usmerjena v trajnostni 

razvoj in izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev Avstrije. Področje logistike tako pokriva 

več področij delovanja ministrstva: inovacije, tehnologija, železnice, ceste, prevoz tovora, 

varstvo okolja, poraba energije, prometna politika, upravljanje odpadkov ipd. Država je 

sprejela vse ključne dokumente za izvajanje trajnostne logistike (področne strategije, akcijski 

načrt) in izvaja različne projekte (tudi še pilotne): orodja za razvoj projektov za pridobitev 

sredstev EU, projekti zelene logistike (kooperativna logistika, zadnja milja, dostavna vozila, 

konsolidacije ipd.), raziskave na področju zelene logistike. Spodbujajo kombiniran prevoz 

(subvencije) in gradijo železniške proge in terminale, subvencionirajo gradnjo železniške 

infrastrukture (industrijski priključni tiri) in logističnih centrov.  

V nadaljevanju je obravnavana za zeleno logistiko relevantna krovna okoljska sistemska 

ureditev, državna ureditev področja prevoza tovora in državna ureditev področja raziskav, 

tehnologij in inovacij.  

3.1.1 Zakon o varstvu podnebja (Klimaschutzgesetz6) s programom 

ukrepov 

Z Zakonom o varstvu podnebja, ki je bil uveljavljen v letu 2011 in nazadnje spremenjen leta 

2017 (v nadaljnjem besedilu: KSG) je podan pravni okvir za izvedbo aktivnosti za doseganje 

zastavljenih ciljev zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov (za sektorje, ki niso ni vključeni v 

evropski sistem trgovanja z izpusti) za 16 % do leta 2020 v primerjavi z 2005. Namen KSG 

je zagotoviti usklajeno izvajanje učinkovitih ukrepov za varstvo podnebja in je predstavljal 

pomemben steber avstrijske podnebne politike do 2020. 

KSG določa postopek (pogajanja, obravnave) določitev zgornjih mej izpustov posameznih 

sektorjev in programa ukrepov ter področja, kjer se bo to določalo, oblike ukrepov (npr. 

večletni akcijski programi, skupni ukrepi lokalnih skupnosti). KSG določa tudi obveznost 

ustanovitve nacionalnega odbora za podnebne spremembe, njegove naloge (spremljanje 

izvajanja) in sestavo. KSG določa obveznost priprave letnih poročil o napredku, o doseganju 

količin izpustov toplogrednih plinov po sektorjih in uresničevanje zastavljenih ciljev oziroma 

omejitev glede količin. KSG določa tudi mehanizme odgovornosti za podnebne spremembe. 

Poleg sektorskih ciljev in programa ukrepov zakon predvideva, da se zvezna vlada in dežele 

                                                
5 vir: Förderungsleitfaden, gem. 7.1 der Sonderrichtlinie Logistikförderung, Version 2, Bundesministerium für Verkehr, Innovation und 
Technologie Wien, april 2012 
6 Bundesgesetz zur Einhaltung von Höchstmengen von Treibhausgasemissionen und zur Erarbeitung von wirksamen Maßnahmen zum 
Klimaschutz (Zakon o varstvu podnebje - Klimaschutzgesetz – KSG) (StF: BGBl. I Nr. 106/2011 (NR: GP XXIV RV 1255 AB 1456 S. 
124. BR: AB 8596 S. 801.), Änderung: BGBl. I Nr. 94/2013 (NR: GP XXIV RV 2295 AB 2313 S. 203. BR: AB 8993 S. 821.), BGBl. I Nr. 
128/2015 (NR: GP XXV RV 800 AB 804 S. 96. BR: AB 9461 S. 846.), BGBl. I Nr. 58/2017 (NR: GP XXV RV 1456 AB 1568 S. 171. BR: 
9748 AB 9754 S. 866.), [CELEX-Nr.: 32009L0128, 32010L0075] 
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dogovorijo o razdelitvi stroškov v primeru prekoračitve mejnih vrednosti izpustov na letni 

ravni. To se ureja z Zakonom o finančnem izenačevanju (»Finanzausgleichsgesetz 2017«). 

KSG določa količine izpustov za skupaj šest sektorjev (sektorjev, ki niso vključeni v sistem 

trgovanja z izpusti) in ureja razvoj in izvajanje učinkovitih podnebnih ukrepov. Predmet KSG 

so naslednji sektorji:  

 energija in industrija (le tista, ki ni vključena v sistem trgovanja z izpusti), 

 promet (izpusti iz cestnega, železniškega in vodnega prometa), 

 stavbe, 

 kmetijstvo, 

 ravnanje z odpadki, 

 fluorirani plini. 

Sektorske ciljne vrednoti so prikazane v preglednici v nadaljevanju. 

Leto  

Sektor  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

energija in industrija 7,0 6,9 6,9 6,8 6,7 6,6 6,6 6,5 

promet 22,3 22,3 22,2 22,1 22,0 21,9 21,8 21,7 

stavbe 10,0 9,7 9,4 9,1 8,8 8,5 8,2 7,9 

kmetijstvo 8,0 8,0 8,0 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 

ravnanje z odpadki 3,1 3,0 3,0 2,9 2,9 2,8 2,8 2,7 

fluorirani plini 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 

skupaj 52,6 52,1 51,5 51,0 50,4 49,9 49,4 48,8 

Preglednica 3.1: Letne ravni izpustov toplogrednih plinov po sektorjih za obdobje 2013 do 2020 v milijonih ton 

ekvivalenta ogljikovega dioksida
7
 

Za državo in zvezne dežele je bil pripravljen takšen program ukrepov (za leti 2013 in 2014 in 

za obdobje 2015 do 2018), ki je omogočal izmerljivo, utemeljeno in preverljivo zmanjšanje 

izpustov toplogrednih plinov ali ki ima za posledico večje ponore ogljika (zaščita in širitev 

naravnih ponorov ogljika). Na podlagi KSG se pripravljajo letna poročila o trenutnem stanju v 

skladu s cilji glede izpustov toplogrednih plinov po sektorjih. Iz poročil, pripravljenih v letih od 

2012 do 2018, je razvidno, da so bili v splošnem ukrepi učinkoviti, vendar iz poročila 2018 in 

tudi 2019 izhaja, da so ciljne vrednosti za sektor promet že od leta 2016 presežene 

(predvsem zaradi večje porabe fosilnih goriv in tudi povečanja števila prevoženih 

kilometrov), čeprav so se skupni izpusti toplogrednih plinov zmanjšali v primerjavi z letom 

                                                
7 Zakon o varstvu podnebja – »Klimaschutzgesetz«, priloga 2 
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2005. Na podlagi KSG je bil zaradi prekoračitev od leta 2016 pripravljen nov program 

ukrepov za leti 2019 in 2020. Program ukrepov se obravnava in dogovarja s pogajanji v več 

krogih razprav. Država in zvezne dežele so zavezane k hitremu izvajanju ukrepov. 

Program ukrepov za obdobje 2013 in 2014 je obsegal naslednje ukrepe (navedeni le 

pomembni za zeleno logistiko): 

 spodbujanje alternativnih in učinkovitih vozil in goriv – nadaljnja podpora razvoju in 

raziskavam ter finančne spodbude, 

 zamenjava fosilnih goriv z zemeljskim/bioplinom in s trajnostnimi tekočimi biogorivi, 

 povečanje učinkovitosti in prehod na energetsko učinkovita vozila prek telematike, 

optimiziranje multimodalnih prometnih verig: ocena telematskih prometnih ukrepov 

kot sestavni del načrtovanja glede na njihov vpliv na zmanjšanje CO2, mediji za 

izmenjavo informacij (aplikacije, prikaz v realnem času, obseg prometa), 

povezovanje podatkovnih baz za analizo podatkov,  

 razvoj okolju prijaznih prometnih konceptov kot del novega prometnega načrta, 

 oblikovanje okolju prijaznih prometnih konceptov: določitev pravil za ocenjevanje 

prometnih konceptov glede na njihov vpliv na izpuste CO2 na državni ravni in ravni 

zveznih dežel, 

 gradnja in varnost železniške infrastrukture in izvajanje načrtovanih ukrepov (2013–

2020), 

 nadaljnja prizadevanja v procesu izboljšanja tovornega prometa (izvajanje prevozov 

po reki Donavi, promocija/krepitev logistike v tovornem prometu, upravljanje 

tovornega prometa, spodbujanje tovornih distribucijskih centrov itd.), 

 subvencije za priključne železniške tire. 

Program ukrepov za obdobje 2015–2018 je obsegal naslednje ukrepe (navedeni le 

pomembni za zeleno logistiko): 

 spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije (vsaj 10 % goriv, ki se uporabljajo v 

prometu, je iz obnovljivih virov energije), 

 »ozelenitev« cestninskega sistema na visokohitrostnem cestnem omrežju – 

zaračunavanje zunanjih stroškov (onesnaževala, hrup) oziroma pri cestninskih tarifah 

se upoštevajo ekološki in okoljski stroški,  

 raziskave o vplivu uvedbe cestnin za tovorna vozila na cestnem omrežju nižjega 

ranga ob upoštevanju ciljev varstva podnebja, 

 spodbujanje telematike kot npr.: nadaljnji razvoj in širitev uporabe multimodalnih 

prometnih informacijskih sistemov, povečanje učinkovitosti in prehod na energetsko 

učinkovita vozila prek telematike. Prometna telematika naj bi pripomogla k 

učinkovitejšemu, okolju prijaznemu in varnejšemu ravnanju. Obstoječo infrastrukturo 

je treba uporabljati optimalno, uporabniki cest pa morajo imeti celovite, ažurne in 

enostavno dostopne podatke. Poleg tega je treba promet ciljno in dinamično 

nadzorovati,  

 spodbujanje za podnebje pomembnih raziskav in razvoja tehnologij na področju 

mobilnosti in preskušanje rešitev na področju mobilnosti v mestih: tehnologija vozil (s 

poudarkom na alternativnih pogonih in gorivih), prometna infrastruktura (s 
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poudarkom na upravljanju porabe energije, optimizaciji virov), mobilnost oseb, 

mobilnost tovora (s poudarkom na okoljski trajnosti),  

 izvajanje oziroma uporaba rezultatov raziskav in tehnološkega razvoja z možnostjo 

zmanjševanja podnebnih sprememb v okviru prometnih, infrastrukturnih in okoljskih 

politik. 

Program ukrepov za obdobje 2019–2020 je obsegal naslednje ukrepe (navedeni le 

pomembni za zeleno logistiko): 

 Zvezni zakon o cestninjenju – od 1. januarja 2020 je za vozila nad 3,5 tone na 

električni pogon ali pogon na vodikove pogonske celice oblikovana lastna tarifna 

skupina, za katero je predvidena najnižja tarifa, ki je za 50 % nižja od najvišje tarife. 

Za ta vozila tudi ni predvidena osnovna tarifa za kilometrino za onesnaževanje zraka, 

 takojšnja prekinitev pilotnih projektov 140 km/h na avtocestah, 

 povečanje operativnih podpor RoLa na Brennerachse – povečanje stopenj 

financiranja RoLa vsaj na raven leta 2017 (povezava Wörgl-Brennersee) in s tem 

povečanje konkurenčnosti sistema RoLa,  

 preoblikovanje dajatev glede na spremembo vrednosti CO2 – davčne ugodnosti za 

vozila z nizkimi izpusti in davčna obremenitev vozil z višjimi izpusti, 

 sistem elektronskih dostav (sodnih in uradnih dokumentov, tudi podjetja) – 

zmanjšanje potrebe po dostavi in tiskanju, 

 na Tirolskem širitev sektorske prepovedi prevoza določenih vrst blaga po cestah – 

prepoved še za dodatnih pet skupin vrst blaga, poleg že prepovedanih osem skupin 

(odpadki, kamnine, izkopan material, jeklo, marmor, ploščice itd.), od 1. januarja 

2020 prepoved prevoza z vozili nad 7,5 tone na avtocesti A12 še za papir in karton, 

tekoča mineralna olja, cement in apno, cevi in votle profile ter žito. 

Izdelana je bila ocenitev KSG8. Ugotovljeno je bilo, da je bil s sprejetjem KSG storjen 

pomemben korak k ozaveščanju o varstvu podnebja, opredelitvi odgovornosti za razvoj in 

pogajanjem o varstvu podnebja, zlasti zaradi neizpolnjevanja kjotskih ciljev v prvem ciljnem 

obdobju. KSG ima nekatere strukturne pomanjkljivosti in ni popolnoma uresničil zastavljenih 

ciljev. Skladnost z obveznostmi mednarodnega prava in prava EU v obdobju 2008–2012 se 

je zagotavljala z obsežnim nakupom certifikatov; zahteve za obdobje 2013–2020 bodo 

izpolnjene, če sploh, na podlagi emisijskih dobropisov iz prvih let ciljnega obdobja ali drugih 

potrdil. Avstrijska politika varstva podnebja zastavlja podnebno nevtralnost kot cilj do leta 

2040. V poročilu o ocenitvi KSG je v sklepni ugotovitvi zapisano, da je treba KSG spremeniti, 

za kar so bile podane naslednje usmeritve: opredelitev zavezujočih poti za zmanjšanje do 

leta 2040 in zavezujočih vmesnih ciljev do leta 2030, in sicer splošnih in sektorskih ciljev za 

vse sektorje, načinov oziroma poti, virov in odgovornosti za izvedbo ukrepov, vzpostavitev 

mehanizma odgovornosti med zvezno in deželno vlado za doseganje ciljev in v primeru 

nedoseganja ciljev izboljšanje mehanizma za sprejetje dodatnih ukrepov, če cilj ni izpolnjen, 

pravočasno in stalno neodvisno spremljanje podnebne politike, ki ga izvaja Zvezna agencija 

za okolje, odgovornost zvezne vlade za varstvo podnebja, zlasti za razvoj akcijskega načrta 

za varstvo podnebja za konkretno izvajanje ukrepov, spodbujanje sodelovanja na več 

ravneh med zvezno, deželno in lokalno upravo za nadzor nad doseganjem ciljev, uvedba 

                                                
8 Evaluierung des Klimaschutzgesetzes, Universität Graz, ClimLaw: Graz Forschungszentrum für Klimaschutzrecht, Gradec, junij 2020 
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delitve prizadevanj znotraj države na podlagi kazalnikov, pomembnih za varstvo podnebja, 

nadzorni ukrepi v primeru odstopanj od zastavljenih ciljev, nadaljnji razvoj in nadgradnja 

nacionalnega odbora za varstvo podnebja. 

3.1.2 Zakonodaja s področja prevoza tovora 

Področje prevoza tovora se ureja predvsem z naslednjimi zakoni: 

 Zakon o motornih vozilih (Kraftfahrgesetz) – ureja področje vozil in priklopnikov, ki se 

uporabljajo v javnem prometu; med drugim določa omejitve voženj, opredeljuje 

dovoljeno skupno težo, osne obremenitve in izjeme s tem v zvezi. 

 Zvezni zakon o cestnem prometu (Strassenverkehrsordnung) – ureja področja 

ureditve in varnosti cestnega prometa, splošna pravila o prometu vozil, prometne 

signalizacije, pristojnosti in nadzor; med drugim določa tudi prepoved voženj za 

določen čas v dnevu, tednu, med počitnicami in izjeme s tem v zvezi. 

 Zvezni zakon o cestninjenju (Bundesstraßen-Mautgesetzes) – določa obveznost 

cestninjenja na državnih cestah, cestninjenje glede na razdaljo in čas, obveznosti, 

nadzor.  

 Zakon o zveznih železnicah (Bundesbahngesetz) – ureja področje podjetja 

»Avstrijske zvezne železnice« (Österreichische Bundesbahnen) (strukturo, naloge 

ipd.) in področje javne železniške infrastrukture (zagotavljanje železniške 

infrastrukture, projekti železniške infrastrukture). 

 Zakon o železnicah (Eisenbahngesetz) – ureja področje gradnje in obratovanje 

železnic, obratovanje železniških vozil na železnicah in promet na železnicah, 

križanja železnice s cestami, priključevanje železnic, ureditev trga železniškega 

prevoza. 

 Davek na motorna vozila (Kraftfahrzeugsteuer) – določa obvezo plačila davka za 

vozila s skupno maso nad 3,5 tone in pogoje za oprostitev plačila. 

 Zakon o tovornem prometu (Güterförderunggesetz) – ureja področje komercialnega 

prevoza blaga s cestnimi vozili ali s priklopniki, pri katerih skupna masa presega 3,5 

tone, nekatera določila se uporabljajo tudi za vozila skupne mase do 3,5 tone, 

koncesije (vrste, obveznosti), delovni prevoz (v okviru podjetja), tarife, usposabljanje 

voznikov. 
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3.2 Vladne politike 

3.2.1 Podnebje 

3.2.1.1 Dolgoročna strategija 2050 za Avstrijo (Langfriststrategie 2050 – 

Österreich) 

Dolgoročna strategija 2050 za Avstrijo je sprejeta v skladu z Uredbo (EU) 2018/1999 

Evropskega parlamenta in Sveta o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov. 

Decembra 2019 jo je izdalo takratno Zvezno ministrstvo za trajnost in turizem Republike 

Avstrije. Vizija dolgoročne strategije 2050 je postati najpozneje do leta 2050 podnebno 

nevtralna država. Strategija, ki bo povzročila celovito spremembo oskrbe z energijo in 

ravnanja potrošnikov kot tudi prilagojen konkurenčni gospodarski sistem, je osnovana, med 

drugim, na zmanjšanju toplogrednih plinov. Strategija je razvita ob upoštevanju: izhodišč in 

okvirov politike EU, mednarodnih okvirov in zavez ter izhodišč in okvirov avstrijskih politik in 

zakonodaje.  

Najpomembnejši cilji so cilji:  

 100 % obnovljivih virov energije, 

 zagotoviti čisto in cenovno ugodno mobilnost, 

 podnebno prijazen tovorni promet. 

Področja ukrepanja so: 

 zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in povečanje razgradnje toplogrednih plinov, 

 obnovljiva energija, 

 energetska učinkovitost, 

 informacije o določenih sektorjih (tudi promet). 

Področje ukrepanja – sektor promet 

Na javnem posvetu v okviru priprave strategije so se ukrepi v zvezi z razogljičenjem 

prometnega sektorja izkazali za prednostne. 

Cestni promet je bil leta 2017 eden največjih povzročiteljev izpustov toplogrednih plinov v 

Avstriji z nekaj manj kot 29-odstotnim deležem. V cestnem prometu je 64 % izpustov zaradi 

potniškega prometa in 35 % zaradi tovornega prometa. Med letoma 1990 in 2005 so se 

izpusti toplogrednih plinov v prometnem sektorju (vključno z izvozom goriv) povečali za 

približno 80 %, nato je bilo zaznati preobrat, zlasti zaradi uporabe biogoriv in izvajanja 

inovativnih projektov za podnebju prijazno upravljanje mobilnosti. Vendar so se izpusti 

toplogrednih plinov leta 2017 znova povečali, že tretjič zapored, in so zdaj dosegli 23,6 

milijona ton ekvivalenta CO2. Največji vpliv ima cestni promet. Cestni prometni sistem krepijo 

infrastrukturni in fiskalni robni pogoji, ki imajo med drugim za posledico neravnovesje med 

stroški mobilnosti, saj vsi zunanji stroški še niso internalizirani pri vseh načinih prevoza. Ob 
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nespremenjenih pogojih bi se od leta 2017 do leta 2050 prometno delo v potniškem prometu 

povečalo za 25 %, v tovornem pa za 35 %.9 

Da bi zmanjšali porabo energije in količine izpustov toplogrednih plinov, je treba preiti na 

podnebju prijaznejša in učinkovitejša prevozna sredstva in tehnologije. Prometno delo mora 

slediti vodilom: izogniti, prehajati, izboljšati.10 

Področja ukrepanja (pomembno za področje zelene logistike): 

 Celosten pristop k preoblikovanju sektorja promet – preobrazba prometnega sektorja 

za razogljičenje lahko temelji le na celostnem pristopu, kar povečuje tudi okoljsko 

ozaveščenost vseh vključenih. Osnova je prehod na čiste, prometu prijazne načine 

prevoza, izboljšanje stopnje zasedenosti tovornih vozil in vozil prevoza potnikov ter 

izogibanje povzročanju prometa. Hkrati se z doslednimi naložbami, podpornimi okviri 

in spodbudami ter nadaljnjimi raziskavami in inovacijami ustvarjajo pogoji za 

preobrazbo mobilnosti. Treba je preoblikovati fizično in digitalno infrastrukturo. 

 Zmanjšanje prometa po shemi »izogniti – prehajati – izboljšati«: 

 Izogniti – možno zaradi: naraščanja digitalizacije delovnih okolij, krajšanja 

potrebnih poti prevoza potnikov med izvori in cilji (prostorsko načrtovanje ipd.), 

nadomeščanja globalnega prometa z regionalnimi gospodarskimi cikli, varovanja 

virov s krožnim gospodarstvom, drugačnih izdelkov in blaga, ki bodo do leta 2050 

trajni in popravljivi, zahtev družbe po bolj trajnostnih izdelkih in storitvah. 

 Prehajati – v tovornem prometu so bile odpravljene regulativne ovire za prevoz 

po železnici, internalizacija zunanjih stroškov za vse načine prevozov – najbolj 

okolju prijazni načini prevoza so tudi najcenejši. 

 Izboljšati – cilj je čim večja energetska učinkovitost in prehod na obnovljive vire 

energije. V praksi to pomeni, da so na cesti vozila, ki jih poganja električna 

energija iz obnovljivih virov in zeleni vodik, medtem ko so vozila s fosilnimi gorivi 

preteklost. Na področju osebnih in lahkih gospodarskih vozil je to doseženo 

predvsem s prehodom na električna vozila s pogonom na električno energijo iz 

100-odstotno obnovljivih virov energije. Povečana elektrifikacija je cilj tudi za 

težka gospodarska vozila. Vozila na gorivne celice z vodikom iz obnovljivih virov 

energije so pomembna alternativa, zlasti za vozila, ki jih ni mogoče ali pa jih je 

težko elektrificirati (npr. težka tovorna vozila za prevoz na dolge razdalje). Z 

usposabljanjem EcoDriving se vozniki naučijo, kako vozilo pripraviti in voziti na 

najbolj učinkovit način. Železniška infrastruktura se elektrificira v celoti z 

električno energijo, pridobljeno iz 100-odstotno obnovljivih virov energije. Večina 

tovornega prometa se preusmeri na železnice, preostali tovorni prevozi se bodo 

izvajali na podlagi nefosilnih pogonskih sistemov (elektromobilnost (po progi ali 

dinamično polnjenje e-tovornih vozil) ali vodik). Vloga notranjega ladijskega 

prometa, ki naj bi prešel na obnovljive vire energije, se znatno okrepi. V zračnem 

prometu se uporabljajo e-goriva, ki nastajajo z uporabo novih in inovativnih 

                                                
9 Langfriststrategie 2050, Bundesministerium Nachhaltigkeit und Tourismus, Dunaj, 2019, str. 55 
10 Prevod vodil: izogniti – mišljeno izogniti se poti, potovanju (zmanjšati število poti), prehajati – prehajati iz enega na drugo prevozno 
sredstvo (uporaba bolj trajnostnega načina potovanja, prevoznega sredstva z manj izpusti), izboljšati – izboljšati vse elemente 
prometnih sistemov. 



 

 
 
 

29 
 

Grajska 7,2000 Maribor
tel.: 02/250 53 00 
fax.: 02/251 60 94 

e-pošta: zum@zum-mb.si

tehnologij v EU, ter biogoriva druge generacije. Skrajšati je treba čas, potreben 

za postopke odobritev (zlasti prevoz ljudi in blaga po železnici). 

 Življenjski slog leta 2050: ljudje in podjetja pridobijo s spremembo mobilnosti 

(področje, vezano predvsem na potniški promet) – zmanjšanje stroškov storitev 

mobilnosti, ne da bi bili pri tem državljani omejeni pri svoji mobilnosti. 

 Digitalizacija in inovacije – primeri koristi digitalizacije so vezani na inteligentne 

prometne sisteme, avtonomne vožnje (izboljšanje pretoka prometa, optimizacija 

prometnega vedenja in vodenja po omrežju), nove ponudbe mobilnosti, med drugim 

tudi optimizirana logistika/inteligenten dostavni promet in pametno načrtovanje 

prostora in mobilnosti. 

Opredeljene so ocene potrebnih naložb, ocena socio-ekonomskih učinkov in način 

upravljanja (izvajanje strategije, sodelovanje znanosti, zasebni sektor, sodelovanje javnosti).  

3.2.1.2 Strategija za prilagajanje podnebnim spremembam (Die österreichische 

Strategie zur Anpassung an den Klimawandel) 

Avstrijsko strategijo za prilagajanje podnebnim spremembam je oktobra 2012 sprejel svet 

ministrov, maja 2013 pa jo je potrdila konferenca deželnih glavarjev. Avstrija je bila ena prvih 

držav članic EU, ki je povezala strateški pristop k prilagajanju podnebnim spremembam s 

celovitim akcijskim načrtom za izvajanje konkretnih priporočil za ukrepanje. Ukrepi se 

izvajajo od sprejetja naprej. Leta 2015 sta bila izdelana tudi ocenitev izvedenih ukrepov in 

poročilo o napredku. Na podlagi novih znanstvenih ugotovitev (ključnih ugotovitev poročila 

2015) je bila ta strategija temeljito posodobljena in sprejeta leta 2017. Pri delu so sodelovali 

vlada, resorna ministrstva, zvezne dežele, zainteresirana javnost in nevladne organizacije. 

Pomembno je, da se morebitne posledice podnebnih sprememb upoštevajo v vseh fazah 

načrtovanja in sprejemanja odločitev tako na nacionalni ravni kot na ravni zveznih dežel 

oziroma lokalni ravni. Strategija predstavlja okvir za politiko prilagajanja. 

Strategija prilagajanja obravnava politična izhodišča, cilje, aktivnosti za izvajanje strategije, 

podnebne spremembe v Avstriji, izzive prilagajanja, socialni vidik podnebnih sprememb, 

vodilna načela prilagajanja, merila za prednostno razvrstitev priporočil za ukrepanje, stanje 

prilagajanja (vladne pobude), raziskovalno okolje in potrebe po raziskavah, primere dobrih 

praks, komunikacijo, izobraževanje in podporo, globalni kontekst, priporočila za ukrepanje, 

zahtevane resurse, nadaljnje korake.  

Strategija obravnava 14 področij ukrepanja, za katera so podani cilji prilagajanja in 

priporočila ukrepanja. Med področji je tudi prometna infrastruktura, vključno z vidiki 

mobilnosti, s ciljem zagotoviti delujoč, varen in podnebju prijazen prometni sistem s 

prometno infrastrukturo, prilagojeno podnebnim spremembam, in področja ukrepanja kot na 

primer: 

 nadaljnji razvoj informacijskih in sistemov zgodnjega opozarjanja,  

 zagotavljanje delujočega prometnega sistema,  
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 pregled in, po potrebi, prilagoditev pravnih standardov za izgradnjo in obratovanje 

prometne infrastrukture glede na podnebne spremembe, 

 raziskave na področju prometne infrastrukture o prilagajanju vplivom podnebnih 

sprememb, 

 pilotni projekti prilagajanja prometne infrastrukture podnebnim spremembam,  

 izobraževanje in usposabljanje za prilagajanje na posledice podnebnih sprememb. 

3.2.1.3 Agenda 2030  

Republika Avstrija je v letu 2015, tako kot vse države Združenih narodov, podpisala 

svetovno pogodbo Agenda 2030.11 Januarja 2016 je svet ministrov sprejel sklep o 

pooblastitvi vseh zveznih ministrstev Republike Avstrije o izvajanju Agende 2030. Vsak resor 

mora tako globalne cilje trajnostnega razvoja vključiti v strategije in programe ter po potrebi 

razviti ustrezne akcijske načrte in ukrepe. Dejavnosti, povezane s trajnostnim razvojem, so 

že vrsto let prednostna naloga na področju okolja, kmetijstva, gozdarstva in gospodarjenja z 

vodami v Avstriji. Posledično je lahko pristojno ministrstvo uspešno poročalo o napredku na 

področju trajnostnega razvoja (poročilo, objavljeno leta 2017). Delo v zvezi z izvajanjem 

Agende 2030 se je izvajalo in usklajevalo v neodvisnem procesu, leta 2019 pa je bil sprejet 

»SDG- Akcijski načrt 2019+« (SDG12-Aktionsplan 2019+).  

Instrumenti »SDG-Akcijskega načrta 2019+« so: analize na področju politike trajnostnega 

razvoja (sistematično beleženje tekočih aktivnosti izvajanja in dodelitev enega ali več 

trajnostnih razvojnih ciljev), na primer aktivnosti, ki temeljijo na analizah specifičnih 

programov, in testni instrumenti kot pregled ustreznosti glede doseganja trajnostnih 

razvojnih ciljev ter predhodna ocena trajnostnih razvojnih ciljnih učinkov. Opredeljeni so 

konkretni delovni koraki in instrumenti, notranji postopki in postopki, razviti za ta namen. 

Pregledani in ovrednoteni so obstoječi programi in strategije, analizirane politike, programi in 

strategije v pripravi in različne pobude za izvajanje aktivnosti za dosego ciljev. Učinki 

aktivnosti se ocenjuje z lestvico ocen od pozitivnih ocen (neločljiva, krepi, spodbuja) do 

negativnih ocen (omejuje, protidelujoča, onemogoča) ter z oceno nevtralna ali pa ni 

relevantna. 

  

                                                
11 2030 Agenda za trajnostni razvoj (2030 Agenda) je dokument, ki so ga Združeni narodi sprejeli septembra 2015. Predstavlja nov 
okvir za doseganje trajnostnega razvoja in izkoreninjenje revščine. Jedro Agende 2030 je sklop 17 ciljev trajnostnega razvoja in s tem 
povezanih ciljev.  
12 SDG - Sustainable Development Goals (trajnostni razvojni cilji). 
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3.2.1.4 #mission2030 

Maja 2018 je avstrijska zvezna vlada sprejela podnebno in energetsko strategijo 

(#mission2030). Namenjena je doseganju ciljev trajnostnega razvoja na področju 

toplogrednih plinov, obnovljive energije in energijske učinkovitosti do leta 2030 v skladu s 

cilji EU. Avstrija se je zavezala k proaktivnemu varstvu podnebja in energetski politiki. Ključni 

cilj podnebne politike zvezne vlade je zmanjšati izpuste toplogrednih plinov do leta 2030 za 

36 % v primerjavi z letom 2005. To pomeni, da je potrebna usklajena podnebna in 

energetska politika, ki obravnava tri ciljna področja, ki so med seboj v ravnovesju: ekološka 

vzdržnost, zanesljivost oskrbe ter konkurenčnost in cenovna dostopnost. Zaradi navedenega 

je strategija v glavnem skladna s petimi razsežnostmi energetske unije. Strategija ni le 

podlaga za nacionalni energetski in podnebni načrt Avstrije (NECP), ampak zagotavlja 

srednje- in dolgoročne okvire za preoblikovanje energetskega sistema v skladu s cilji 

pariškega sporazuma o podnebnih spremembah. Strategija #mission2030 določa smernice 

za podnebno in energetsko politiko do leta 2030. Na nacionalni ravni se bo oziroma se 

odraža v podrobnih strategijah, zakonih, predpisih in številnih drugih ukrepih. 

Opredeljenih je osem horizontalnih nalog, ki opisujejo ključna področja ukrepanja okoljske in 

energetske politike. Naloge tvorijo osnovo za prednostne projekte. Ena izmed nalog je razvoj 

infrastrukture za trajnostno Avstrijo. Za doseganje podnebnih in energetskih ciljev za leto 

2030 in gospodarstvo brez ogljika do leta 2050 bo treba prilagoditi infrastrukturo 

(energetsko, prometno, predvsem železniško omrežje) in njihovo uporabo. Zvezna vlada je 

zato sprejela naslednja temeljna načela:  

 naložbe v infrastrukturne projekte morajo služiti energetskemu prehodu in biti 

družbeno sprejemljive, obstoječe ovire je treba postopoma odpraviti, 

 novi infrastrukturni projekti bi morali prispevati k doseganju podnebnih in energetskih 

ciljev, 

 potrebno je varno naložbeno okolje za nove projekte, da se lahko mobilizira zasebni 

kapital, 

 optimalna izraba obstoječe infrastrukture v skladu s podnebnimi in energetskimi cilji, 

 optimiziranje infrastrukture mora biti gospodarno in izboljšana mora biti zanesljivost 

oskrbe, 

 infrastruktura prihodnosti bo tako fizična kot digitalna; digitalizacija bo omogočila 

veliko bolj učinkovito uporabo obstoječe infrastrukture in nove storitve. 

V okviru naloge strategije #mission2030, imenovane razvoj infrastrukture za trajnostno 

Avstrijo, je obravnavana tudi tema čista mobilnostna infrastruktura in v okviru nje kombinirani 

prevoz in logistika tovornega prometa. Avstrija se mora kot logistična lokacija okrepiti z 

razvijanjem logističnih vozlišč in zagotavljanjem za to potrebne železniške infrastrukture. Z 

železniškim projektom »New Silk Road« bi se moral povečati ekološki razvoj naraščajočih 

prometnih tokov tovora iz vzhodne Evrope in Azije po železnici. Glavni element večjega 

prehoda prevoza tovora s cest na železnico je analiza učinkovitosti strategij za internalizacijo 

zunanjih učinkov na ceste. To vključuje vozlišča (»hubs«, terminale) med železnico, cesto in 

vodo v kombiniranem prevozu za spodbujanje prehoda tovora na energetsko učinkovitejše 

načine prevoza. Potencialno inovativne rešitve prevoza tovora na srednje in dolge vožnje se 
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morajo osredotočiti na tehnike nakladanja, lahke vagone in posebej razvite prevozne enote. 

Tema mobilnost je z vidika zelene logistike obravnavana tudi v okviru drugih nalog strategije 

#mission2030: oblikovanje potrebnih gospodarskih okvirov, pravni okvir za podnebju 

prijazno Avstrijo, uporaba tehnologij za razogljičenje. Zasnova logistike tovornega prometa 

ima ključno vlogo pri doseganju podnebnih in energetskih ciljev. Povečanje prehoda 

tovornega prometa s cest na železnice se lahko doseže le z vzpostavitvijo sistema 

zaračunavanja dejanskih stroškov cestnega prometa in bistvenim izboljšanjem storitve 

železniškega prevoza. V urbanih območjih se bodo izvajali sistemi mestne logistike s ciljem 

imeti CO2 nevtralne urbane logistične sisteme do leta 2050. Izvede se ocenitev omejitve 

hitrosti tovornih vozil, uvedba izjem za e-vozila, novih pravil oziroma spremembe obstoječih 

za omejitev teže in mase vozil, različnih načinov krepitev nedenarnih spodbud za čistejšo 

mobilnost, potrebnih zakonodajnih prilagoditev v stavbnem in infrastrukturnem sektorju, 

zlasti za izgradnjo e-polnilnih postaj. Treba je povečati tehnološke možnosti za tovorna 

vozila do leta 2030, na primer subvencioniranje in oblikovanje alternativnih tehnologij 

prevoza tovora in logistike brez izpustov po cestah, železnicah in v kombiniranem prevozu 

ter lobiranje zvezne vlade na ravni EU za določitev strožjih mejnih vrednosti izpustov CO2 

za tovorna vozila s ciljem zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov. Cilj je s spodbudami do 

leta 2040 znatno povečati število tovornjakov brez izpustov. To se bo doseglo z ustreznimi in 

prilagodljivimi ukrepi, ki bodo regulativni, finančni, kooperativni in tehnološki. 

V strategiji #mission2030 so kot ključni korak sprejeti prednostni ukrepi, ki vključujejo 

kratkoročne in dolgoročne ukrepe, ki jih je treba izvesti v sedanjem zakonodajnem obdobju. 

Za področje zelene logistike so pomembni predvsem naslednji ukrepi: 

 Učinkovita logistika prevoza tovora. Pri pripravi Prometnega načrta za Avstrijo13, ki 

ga je pripravljalo pristojno ministrstvo, so na področju prevoza tovora in logistike 

sodelovali predstavniki industrije, trgovskih, prometnih in logističnih storitev, socialni 

partnerji in znanstveniki. Na podlagi rezultatov analiz in razprav je bil pripravljen 

obsežen katalog ukrepov, ki sledijo naslednjim prednostnim ciljem: povečati 

konkurenčnost avstrijskega tovornega prometa in logistike, povečati privlačnost 

Avstrije kot poslovne lokacije, zagotoviti socialno in ekološko vzdržnost. Javni sektor 

ter logistična in prometna industrija želijo učinkovitejše obravnavati sedanje in 

prihodnje povpraševanje po prometu, učinkovitejše zmanjšati negativni vpliv 

tovornega prometa in zagotoviti visok standard prevoznih storitev. Kljub povečanju 

tovornega prometa je treba zagotoviti učinkovitost celotnega prometnega sistema ob 

upoštevanju posebne zahteve mobilnosti tovora. Predvidena sta dva konkretna 

ukrepa:  

 Učinkovita logistika tovornega prometa – instrument: Posebne smernice o 

spodbujanju logistike (odobrilo Zvezno ministrstvo za finance), obdobje: 2018–

2022. Namen financiranja logistike je podpreti integrirane rešitve, ki upoštevajo 

posebne zahteve tovornega prometa in logistike. Instrument obsega (1) 

gospodarstvo in tovorni promet v urbanem okolju (npr. reševanje posebnih 

izzivov omejenih prometnih površin, omejitev časa dostave in dostavnih površin, 

                                                
13 Gesamtverkehrsplans für Österreich, Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie, Dunaj, 2012 
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finančni pritiski, zmanjšanje izpustov itd.) in (2) izvajanje integriranih konceptov 

na podeželju. 

 Raziskave in tehnološki razvoj ter energetsko učinkovita tovorna logistika, 

avtomatizacija, organizacija, pilotni in demonstracijski projekti (opredeljeno v 

Strategiji RTI, obdobje od leta 2019). 

 Ofenziva E-mobilnost. Delež e-vozil, ki so bila prvič registrirana, je 2,25 %, delež e-

vozil med vsemi osebnimi vozili je trenutno 0,39 %. Železniška infrastruktura je 

trenutno elektrificirana v 73 % in se bo povzpela na 79 % po zaključku že sprejetih 

ukrepov oziroma ukrepov v izvajanju. Avstrija želi doseči CO2 nevtralni prometni 

sektor do leta 2050. V cestnem prometu je to srednjeročno in dolgoročno predvideno 

z uvajanjem vozil brez izpustov, katerih pogon temelji na obnovljivih virih energije. 

Treba je ustvariti pogoje za olajšanje doseganja cilja za leto 2030, to je vsa na novo 

registrirana vozila brez izpustov. Elektrifikacija omrežja avstrijskih železnic bi se 

morala povečati na 85 % do leta 2030. Vsako leto bo treba elektrificirati pribl. 50 km 

odsekov prog. Prav tako bo vsako leto do leta 2030 treba elektrificirati 20 km prog v 

zasebni lasti. Do leta 2030 bi se moral znatno povečati tudi delež e-avtobusov in e-

komunalnih vozil. Predvideni so naslednji ukrepi (pomembni za zeleno logistiko): 

 E-mobilnost po železnici, povečanje elektrifikacije železnic v sodelovanju z 

regionalnimi oblastmi, raziskave o razogljičenju železnic (baterije ali gorivne 

celice za vleko) – instrument: Glavni načrt avstrijskih železnic14, Srednjeročni 

naložbeni načrt za zasebne železnice15, Direktiva o spodbujanju ekonomsko-

tehničnih raziskav, razvoja tehnologij in inovacij16, Inovacijsko usmerjeno javno 

naročanje17, partnerstvo za inovacije, obdobje: od 2019, elektrifikacija do 2030. 

 Upravljanje e-mobilnosti, e-flote, e-logistike. Uspešno uvajanje e-mobilnosti 

zahteva vzporedno s tehnološkimi in infrastrukturnimi ukrepi tudi izvajanje 

inteligentnega upravljanja mobilnosti za integracijo v obstoječe koncepte 

mobilnosti v regijah, mestih in občinah kot tudi v področje podjetniške logistike. 

Poleg številnih storitev e-mobilnosti so pomembne tudi storitve e-dostave 

oziroma e-logistike. Izvajanje ukrepov mora pomagati novim storitvam e-

mobilnosti, da prodrejo na trg. Akterji v prometnem sektorju morajo biti s 

spodbudami in ukrepi upravljanja mobilnosti motivirani za uvajanje e-mobilnosti, 

preoblikovanje v e-mobilnosti in izvajanje e-mobilnosti, instrument: »Klimaaktiv 

mobil«, Inovacijsko usmerjeno javno naročanje, partnerstvo za inovacije, 

obdobje: 2019–2022. 

  

                                                
14 ÖBB Rahmenplan 2021-2026, Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, Dunaj, 
oktober 2020. 
15 Mittelfristiges Investitionsprogramm für Privatbahnen (MIP). 
16 Richtlinie zur Forderung der wirtschaftlich–technischen forschung, technologieentwicklung und innovation (FTI-richtlinie 2015). 
17 innovationsfördernde öffentliche Beschaffung (IÖB). 
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3.2.1.5 Integralni nacionalni energetski in podnebni načrt za Avstrijo 2021–2030 

(Integrierter nationaler Energie - und Klimaplan für Österreich) (NEKP) 

Integralni nacionalni energetski in podnebni načrt za Avstrijo (NEKP) je konec leta 2019 

sprejela Zvezna vlada Republike Avstrije na podlagi obveze držav članic iz Uredbe (EU) 

2018/1999 z dne 11. decembra 2018 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov 

(uredba), ki je začela veljati 24. 12. 2018. NEKP je strateški dokument, ki za obdobje do leta 

2030 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. NEKP za posamezne razsežnosti opredeljuje nacionalne cilje, politike in 

ukrepe, trenutno stanje in projekcije z obstoječimi politikami in ukrepi, oceno učinka 

načrtovanih politik in ukrepov. NEKP je celovit načrt, ki prikazuje način doseganja 

energetskih in podnebnih ciljev Avstrije do leta 2030 in zajema tiste sektorje, ki niso zajeti v 

sistemu EU za trgovanje z izpusti, kot so promet, kmetijstvo ali stavbe. 

Za področje zelene logistike so relevantne predvsem razsežnost »razogličenje«, razsežnost 

»energetska učinkovitost« in posredno tudi razsežnost »raziskave, inovacije in 

konkurenčnosti«. 

A. Razsežnost »razogličenje« – izpusti toplogrednih plinov in sekvestracija ogljika 

V skladu z uredbo o zavezujočem zmanjšanju izpustov TGP za države članice se je Avstrija 

zavezala svoje izpuste TGP v sektorjih, ki niso vključeni v sistem trgovanja z izpusti, do leta 

2030 zmanjšati za 36 % glede na raven v letu 2005, ter predvidela v obdobju od leta 2021 

do 2030 linearno ciljno smer. 

Opredeljena sta dva scenarija: scenarij »z obstoječimi ukrepi« in scenarij »z dodatnimi 

ukrepi«. 

V letu 2017 so znašali izpusti toplogrednih plinov sektorjev, ki niso zajeti v sistem EU za 

trgovanje z izpusti, približno 51,7 milijona ton CO2-ekvivalent. Cilj za leto 2030 je približno 

36,4 milijona ton CO2-ekvivalent. Največje zmanjšanje je predvideno v prometnem sektorju. 

Analiza občutljivosti je za scenarij »z obstoječimi ukrepi« pokazala za 0,5-odstotno nižjo 

rast, kar pomeni večje zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov (prej 16 % glede na leto 

2005, z nižjo gospodarsko rastjo pa 18 % glede na leto 2005), največje zmanjšanje pa bo v 

sektorju promet zaradi manjšega obsega prevoza tovora kot posledica dejstva, da ima 

Avstrija izvozno usmerjeno gospodarstvo z veliko špediterskimi družbami. 

Pri pripravi NEKP je bil pripravljen scenarij »z dodatnimi ukrepi«. Za sektorje, ki so predmet 

NEKP, uporabljeni modeli kažejo zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov za 27 % v 

primerjavi z izhodiščnim letom 2005. Ob neupoštevanju možnosti uporabe mehanizmov 

prilagodljivosti v skladu z uredbo EU o porazdelitvi prizadevanj bo znižanje razlike izpustov 

za 5 milijonov CO2-ekvivalent zahtevalo izvajanje dodatnih ukrepov pri doseganju ciljev do 

leta 2030. Odločitve o tem, ali in koliko bodo uporabljene nadaljnje možnosti ukrepov ali 

uporabljeni mehanizmi prilagodljivosti, bo morala nova zvezna vlada sprejeti od leta 2020 

naprej. Kot je bilo ugotovljeno v okviru strategije #mission2030, mora biti na začetku največji 

poudarek na sektorjih promet in gradbeništvo, ki imata največji kvantitativni potencial za 
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zmanjšanje izpustov. Promet je trenutno največji vir onesnaženja, saj zajema približno 45 % 

izpustov med sektorji, ki niso vključeni v sistem EU za trgovanje z izpusti. Cilj je zmanjšati 

izpuste za približno 7,9 milijonov ton CO2-ekvivalent na približno 15,7 milijonov ton CO2-

ekvivalent, da bi dosegli splošni cilj za leto 2030. Avstrijski strateški pristop za doseganje 

mobilnosti nizkih izpustov temelji na naslednjih načelih: izogibati se (nepotrebnim 

prevozom), prehod (na učinkovite prevozne načine) in izboljšanje (z uporabo tehnologij). S 

tem je začrtana pot, ki je združljiva z vladnim programskim ciljem mobilnost brez fosilnih 

goriv do leta 2050, in pozicioniranje Avstrije kot vodilne v električni mobilnosti in širitvi 

javnega prevoza. 

B. Razsežnost »razogljičenje« – obnovljivi viri energije 

Cilj Avstrije je povečati razmerje med energijo iz obnovljivih virov v končni porabi energije na 

46–50 % do leta 2030. Leta 2017 je bil delež 32,6 %, kar pomeni, da je vmesni cilj, to je 

34 % za leto 2020, že skoraj dosežen. 

Delež energije iz obnovljivih virov v prometnem sektorju se bo povečal predvsem zaradi 

naraščajočega prodora elektromobilnosti na tržišče zaradi visokega deleža obnovljivih virov 

energije v proizvodnji elektrike in rahlega povečanja uporabe biogoriv. Leta 2017 je bil delež 

obnovljivih virov energije v prometnem sektorju v Avstriji približno 9,5-odstoten. Dodatno 

povišanje deleža za 4,5 % za dosego cilja 14-odstotnega povečanja do leta 2030 je 

predvideno z naraščajočim deležem e-mobilnosti in povečanjem uporabe biogoriv (pri 

bencinu in dizelskem gorivu). Natančneje, delež bioetanola v bencinu, ki je trenutno 5 %, se 

bo povečal na 7–10 %, mešanico sintetičnih dizelskih goriv, izdelanih z uporabo obnovljivih 

virov, pa bo treba uvesti v deležu približno 3 %. 

Leto  

Sektor  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 delež glede na bruto končno porabo obnovljivih virov energije v % 

električna energija 18 18 19 19 20 21 21 22 22 23 

ogrevanje in hlajenje 17 17 17 17 18 18 18 19 19 20 

Promet 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 

Skupaj 37 38 38 39 40 42 43 43 44 46 

Preglednica 3.2: Specifični deleži energije za obnovljive vire po sektorjih, merjeni v bruto končni vrednosti porabe 

obnovljivih virov energije (temeljijo na modelu v skladu s scenarijem »z dodatnimi ukrepi«) 
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C. Razsežnost »energetska učinkovitost« 

Avstrija je ključne elemente direktive EU o energetski učinkovitosti (2012/27/EU) prenesla v 

nacionalni Zakon o energetski učinkovitosti kot na primer: skladnost z zahtevami evropske 

direktive, stabilizacija končne porabe energije pri 1.050 PJ in kumulativni končni prihranki 

energije 310 PJ do leta 2020. 

Leta 2017 je končna poraba energije v Avstriji že presegla ciljno vrednost za leto 2020. V 

primerjavi s preteklim letom (2016) se je zvišala za približno 1,8 %. Glede na statistiko sta 

bila glavna razloga za povečanje promet in industrijska proizvodnja. Leta 2018 je bila 

končna poraba energije nižja kot v letu 2017 predvsem zaradi višjih zunanjih temperatur v 

ogrevalnem obdobju. Na podlagi razpoložljivih podatkov je zdaj malo verjetno, da bi bila 

ciljna vrednost energetske učinkovitosti za leto 2020 (1050 PJ) dosežena. Doseganje cilja je 

odvisno od dejavnikov, na katere je težko neposredno vplivati: vremenski vzorci, rast 

prebivalstva, gospodarska rast. 

3.2.2 Prevoz tovora 

3.2.2.1 Glavni načrt mobilnosti 2030 – v pripravi 

V pripravi je nov Glavni načrt mobilnosti 2030 (Mobility master plan 2030), ki ga pripravlja 

Vlada Republike Avstrije. Njegovo osnovno vodilo je: »izogniti« (izogniti se poti, potovanju 

(zmanjšati število poti in s tem prometa)) – »prehajati« (prehajati iz enega na drugo 

prevozno sredstvo (uporaba bolj trajnostnega načina potovanja, prevoznega sredstva z manj 

izpusti)) – »izboljšati« (izboljšati vse elemente prometnih sistemov). Enako vodilo ima tudi 

prej navedena Dolgoročna strategija 2050 za Avstrijo (Langfriststrategie 2050 – Österreich). 

Glavni načrt mobilnosti 2030 ima zastavljen še bolj ambiciozen cilj kot sedanji dokumenti, in 

sicer »podnebna nevtralnost do leta 2040«, kar pomeni, da mora biti tudi prevoz do leta 

2040 podnebno nevtralen. 

3.2.2.2 Celostni prometni načrt za Avstrijo (Gesamtverkehrsplan für Österreich) 

Celostni prometni načrt za Avstrijo je leta 2012 izdalo takratno Zvezno ministrstvo za 

promet, inovacije in tehnologijo. Opredeljuje jasne cilje, ukrepe in izvedbene strategije. Ti 

sledijo pomembnemu načelu: omogočiti ljudem čim cenejšo in čim udobnejšo mobilnost ter 

preprečiti negativne posledice prometa. Celostni prometni načrt oblikuje cilje in smernice 

avstrijske prometne politike do leta 2025 za vse načine prevoza. 

Vizija je, da je prometni sistem, od katerega imajo prebivalci koristi, socialno in varno 

oblikovan, pri čemer se zmanjšujejo negativni vplivi na okolje in je ob tem kar najbolj 

učinkovit. Glavni cilji prometne politike so: socialen, varen, okolju prijazen in učinkovit, in 

konkretno: za 50 % manjše število smrtnih žrtev v prometu, za 19 % manj CO2, za 13 % 

manjša poraba energije. 
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Slika 3.1: Shema avstrijske prometne politike – struktura na različnih ravneh od ciljev prometne politike do 

primerov izvajanja
18

 

Za zeleno logistiko so pomembni naslednji izvedbeni ukrepi, opredeljeni po posameznih 

svežnjih oziroma t. i. dimenzijah:  

 Moderna infrastruktura – Ciljna mreža 2025+ določa strateški potek širitve in 

vzdrževanje železniške infrastrukture v Avstriji, ki med drugim spodbuja nadaljnjo 

preusmeritev tovornega prometa s cest na železnice. Glavnina naložb je predvidena 

za posodobitev obstoječih prog. Zmogljivost obstoječih prog bi se povečala za 30 %. 

Po zaključku bi vsako leto z vlakom potovalo 300 milijonov potnikov in 40 % blaga. V 

prihodnosti bo dnevno vozilo 9.000 vlakov oziroma 2000 vlakov več kot zdaj. 

Predvidena je tudi optimizacija plovnega območja Donave (avstrijski del Donave bi 

bil odprt v povprečju 359 dni na leto). Posodabljajo se intermodalna pretovorna 

mesta za blagovni promet (terminali). Štirje veliki železniški terminali bodo do leta 

2017 razširjeni z naložbo v višini 390 milijonov EUR. 

 Načrtovanje, sistematizacija, mreženje – Z akcijskim načrtom ITS so podane zahteve 

za uvedbo storitev ITS za različna področja delovanja, kot so prometne informacije 

ali tovorni promet/logistika. 

 Tehnologije in raziskave – Raziskave, tehnologija in inovacije postavljajo temelje za 

nove rešitve v prometu in mobilnost. S Strategijo RTI zvezne vlade izvajajo programe 

»Mobilnost prihodnosti«. Avstrija je vodilna pri uvedbi cestninjenja tovornih vozil, ki 

daje prednost sodobnim nizkoemisijskim tovornjakom (uvedla leta 2010). 

 Varovanje okolja in učinkovitost resursov – do leta 2025 bo 40 % tovora 

prepeljanega po železnici, prizadevanje za določanje resničnih stroškov tovornih 

                                                
18 Gesamtverkehrsplan für Österreich, Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie, Dunaj 2012, str. 3. 
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vozil in jasno opredelitev zunanjih stroškov, okolju prijazna tovorna vozila so zdaj 

oproščena plačila zunanjih stroškov, zmanjševanje hrupa in zastojev, sklenjeni 

sporazumi o subvencijah s posameznimi prevozniki v železniškem prometu, ki 

opravljajo storitve v železniškem prometu, kot na primer kombinirani prevoz, oprtni 

sistem, gradnja priključnih prog za tovorni promet (tudi subvencije). 

 Internacionalizacija – investicije in izgradnja vseevropskega prometnega omrežja, 

povezovanje na območju donavske regije (povečanje blagovnega prometa po Donavi 

za 20 % glede na leto 2010). 

 
Slika 3.2: Infrastrukturni projekti 2013–2025+

19
 

3.2.2.3 Prihodnost železniškega ciljnega omrežja 2025+ (Zukunft Bahn Zielnetz 

2025+) 

Prihodnost železniškega ciljnega omrežja 2025+ je strategija širitve za razvoj železniške 

infrastrukture. Pripravljena je v okviru Celostnega prometnega načrta za Avstrijo 

(Gesamtverkehrsplan für Österreich) in predstavlja strategijo širitve za razvoj železniške 

infrastrukture, katere cilji je učinkovita infrastruktura kot osnova za več vlakov, več potnikov, 

več blaga in boljše redne prevoze. 

Ciljno omrežje 2025+ je načrt družbe ÖBB-infrastruktur (ÖBB – Österreichische 

Bundesbahnen) za sodobno visokozmogljivo infrastrukturo in osnova za okolju prijazno 

mobilnost v naslednjih sto letih. Vključuje naložbe v razširitev in posodobitev železniške 

infrastrukture, ki jo izvaja ÖBB-Infrastruktur na podlagi Zakona o železnicah – 

»Eisenbahngesetz« v tesnem sodelovanju z Zveznim ministrstvom za varstvo podnebja, 

okolja, energetike, mobilnosti, inovacij in tehnologije ter Zveznim ministrstvom za finance. 

                                                
19 Gesamtverkehrsplan für Österreich, Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie, Dunaj 2012, str. 7 
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Ciljno omrežje 2025+ se bo izvajalo v več fazah. Težišče naložb temelji na demografskih in 

ekonomskih razmerah. Osnova je napoved prometa za leto 2025+, ki so jo razvili znanstveni 

inštituti in univerze. 

Vlak je eno najbolj okolju prijaznih prevoznih sredstev. Širitev podnebju prijazne železnice 

ima ključno vlogo v boju proti podnebnim spremembam. Načrtovana naložba v železniške 

projekte v višini več kot 17,5 milijarde EUR je predvidena v Okvirnem načrtu 2021– 2026 (v 

nadaljevanju). 

Zvezna vlada letno vloži skoraj 3 milijarde EUR v razširitev in posodobitev omrežja prog in 

železniških postaj (več kot kadar koli prej). To pomeni, da so naložbe v železnico dvakrat 

večje od naložb v ceste. Posodabljajo se postaje, gradijo se nove postaje, izboljšujejo se 

bistveni deli obstoječega železniškega omrežja, ureja se zaščita pred hrupom ter gradijo 

objekti P & R. Poudarek je na razširitvi glavnih prometnih osi, kot so zahodna, južna ali 

Brennerjeva. Vsi ti projekti so vključeni v trenutni glavni načrt in so del evropske mreže. 

Pridobili bodo tako uporabniki (npr. pribl. 30 % več vlakov in prometnega dela, večja 

ponudba železniških povezav, več preusmeritev tovornega prometa na železniško omrežje, 

krajši čas potovanja, večje hitrosti in več udobja, pribl. 100 privlačnih novih ali posodobljenih 

železniških postaj po vsej Avstriji, sodobne tehnologije podpirajo digitalizacijo in 

avtomatizacijo) kot celotna država (dodatna delovna mesta in dodana vrednost med 

izvajanjem in obratovanjem, varnejši in okolju prijaznejši prevoz, učinkovita poraba javnih 

sredstev). 

3.2.2.4 Okvirni načrt 2021–2026 avstrijskih zveznih železniških prog 

(Rahmenplan 2021–2026, des Österreichischen Bundesbahnen) 

Sprejet je bil oktobra 2020. Zakonska podlaga je Zakon o zveznih železnicah 

(Bundesbahngesetz).  

V naslednjih šestih letih bodo v sodobno železniško omrežje vložili 17,5 milijarde evrov, tudi 

za infrastrukturo za tovorni promet.  

V okvirnem načrtu 2021–2026 se bodo nadaljevali vsi projekti predhodnega okvirnega 

načrta 2018–2023, dodani so novi projekti v skupnem obsegu okoli 8 milijard EUR. Načrt bo 

pomembno prispeval k doseganju podnebne nevtralnosti. Pomeni tudi izvajanje Integralnega 

nacionalnega energetskega in podnebnega načrta za Avstrijo. Izgradnja infrastrukture bo 

prispevala k zastavljenemu cilju iz Celostnega prometnega načrta za Avstrijo: 40 % tovora 

prepeljanega po železnici in podnebni nevtralnosti 2040. 
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3.2.2.5 Pobuda »Smart Urban Logistics«20 

S ciljem razogljičenja mestnega komercialnega prometa je avstrijsko zvezno ministrstvo leta 

2013 oblikovalo pobudo Pametna urbana logistika (Smart Urban Logistics) za učinkovit 

tovorni promet v metropolitanskih območjih. Osnovni namen pobude je vključiti vse 

odgovorne s področja pošiljateljev in prejemnikov, logistike in prevoza ter lokalne oblasti in 

tudi skupaj razvijati in izvajati regionalno prilagojene koncepte. 

V letnih programih Sklada za podnebje in energijo za obdobje 2012–2014 so bila opravljena 

pripravljalna dela za to novo programsko linijo pametne urbane logistike in učinkovit tovorni 

promet v metropolitanskih območjih. Tukaj navedena načela in informacije so namenjeni 

podpori zainteresiranim stranem in akterjem v mestnem tovornem prometu, zlasti v mestih in 

občinah, pri načrtovanju in izvajanju pilotnih projektov. 

                                                
20 Strategisches Gesamtkonzept Smart Urban Logistics Effizienter Güterverkehr in Ballungszentren, Klima- und Energiefonds, Dunaj, 
julij 2013. 



 

 
 
 

41 
 

Grajska 7,2000 Maribor
tel.: 02/250 53 00 
fax.: 02/251 60 94 

e-pošta: zum@zum-mb.si

 
Slika 3.3: Shema pobude Pametna urbana logistika »Smart Urban Logistics« za učinkovit tovorni promet v 

metropolitanskih območjih – strategija
21

 

 

                                                
21 Strategisches Gesamtkonzept Smart Urban Logistics Effizienter Güterverkehr in Ballungszentren, Klima- und Energiefonds, Dunaj, 
julij 2013. 
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3.2.3 Raziskave, tehnologije in inovacije 

Republika Avstrija želi preiti med vodilne inovatorke držav EU in veliko dela, znanja in 

finančnih sredstev namenja za področje raziskav, tehnologij in inovacij tudi na področju 

zelene logistike.  

Trenutno so v pripravi ključni dokumenti. Poleg že navedenega Glavnega načrta mobilnosti 

2030 (Mobility master plan 2030) je v zaključni fazi priprave tudi nova Strategija za 

raziskave, tehnologijo in inovacije 2030 (RTI-Strategie 2030), ki bo prispevala k doseganju 

najbolj prednostnih podnebnih ciljev. 

V nadaljevanju so podani dokumenti s področja raziskav, tehnologij in inovacij, relevantni za 

zeleno logistiko. Predvsem je pomembna »stara« (kot je prej navedeno, se pripravlja nova) 

Strategija za raziskave, tehnologijo in inovacije, iz katere izhajajo program Mobilnost 

prihodnosti in številni projekti, ki so že zaključeni ali pa se še izvajajo.  

3.2.3.1 Strategija za raziskave, tehnologijo, inovacije in mobilnost 2030 (RTI-

Strategy Mobility 2040)22 

Septembra 2020 je bila v okviru politike mobilnosti Republike Avstrije sprejeta strategija, ki 

združuje področja raziskav, tehnologije in inovacij z mobilnostjo in predstavlja most med 

Glavnim načrtom mobilnosti 2030 in Strategijo za raziskave, tehnologijo in inovacije 2030. 

Vizija dokumenta je: inovacije v Avstrijo in iz nje za podnebno nevtralni sistem mobilnosti v 

Evropi, pristojno ministrstvo pa je pobudnik in skrbi za uresničitev strategije. Strategija je 

usmerjena v tehnološke oziroma procesne ukrepe in ne v infrastrukturo. Vodilno načelo 

ostaja enako kot že pri predhodno navedenih strateških dokumentih »izogniti–prehajati–

izboljšati«. Področja pobud so: mesta – narediti urbano mobilnost podnebno nevtralno, 

regije – mobilizacija in trajnostno povezovanje podeželskih območij, digitalizacija – 

učinkovito obratovanje infrastrukture, učinkovite in podnebju prijazne mobilnostne in 

logistične storitve, tehnologija – razvoj okolju prijaznih prometnih tehnologij. Področja 

ukrepov so: spodbujanje raziskav, tehnologij in inovacij (zagotovitev financiranja), 

zavezništva in partnerstva za izvedbo, eksperimentalne sobe (inovacijski laboratoriji …), 

evropsko in mednarodno pozicioniranje, pri vsem upoštevati enakost med spoloma in 

raznolikost. 

  

                                                
22 FTI-Strategie Mobilität Innovationen in und aus Österreich für ein klimaneutrales Mobilitätssystem in Europa, Bundesministerium für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, Dunaj, avgust 2020. 
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3.2.3.2 Strategija za raziskave, tehnologijo in inovacije Zvezne vlade Republike 

Avstrije (RTI Strategie)  

Strategija za raziskave, tehnologijo in inovacije Zvezne vlade Republike Avstrije (v 

nadaljnjem besedilu: Strategija RTI) je bila sprejeta marca 2011. Glavni cilj sprejete 

strategije je, da Avstrija preide med vodilne inovatorke (vrednotenje po evropskih 

inovacijskih kazalnikih23). Strategija RTI se osredotoča predvsem na glavne sociološke 

izzive, kot so podnebne spremembe, pomanjkanje virov, kakovost življenja in demografske 

spremembe. Strategija RTI je rezultat večletnega procesa, ki se je začel s posvetovanjem z 

različnimi deležniki in temeljitem vrednotenju sistema financiranja raziskav, postopek 

priprave pa je vključeval vladne strokovnjake iz šestih ministrstev. Osnovna usmeritev je 

ustvariti medsebojni dialog med znanostjo, podjetji in družbo skupaj s širokim pristopom k 

inovacijam, ki ne vključuje le tehnoloških izboljšav, temveč tudi družbene in gospodarske 

inovacije.  

Strategija RTI predstavlja jasno zavezo za spodbujanje raziskav, tehnologij in inovacij. 

Opredeljeni so strateški in operativni cilji, določene prednostne naloge ukrepanja in podporni 

ukrepi. Namen je graditi na lastnih prednostih, obravnavati nova področja in niše v 

prihodnosti, vzpostaviti pregleden sistem financiranja in odločanja ter zagotoviti učinkovito in 

trajnostno uporabo javnega denarja. 

Podane so usmeritve za: sprejemanje izzivov in iskanje odgovorov (postati vodilna 

inovatorka), razvoj talentov in zbujanje zanimanja (uvedba trajnostnih reform v izobraževalni 

sistem), ustvarjanje znanja in spodbujanje odličnosti (vključevanje univerz in temeljnih 

raziskav, drugih raziskovalnih ustanov, raziskovalna infrastruktura), uporabo znanja in 

povečanje dodane vrednosti (aktiviranje inovacijskega potenciala – inovacijsko in 

kooperativno raziskovanje, sodelovanje med znanostjo in poslovanjem, zagonska podjetja, 

promocija inovacij s konkurenčnostjo), zagotovitev smernic in vzpostavitev okvira (učinkovito 

organiziranje političnega upravljanja), zagotavljanje spodbud, ustvarjanje možnosti (širitev 

finančne osnove). 

  

                                                
23 Vir: https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/regional_en. Evropski pregled inovacij zagotavlja primerjalno analizo 
inovacijske uspešnosti v državah EU, drugih evropskih državah in regionalnih sosedah. Ocenjujejo se relativne prednosti in slabosti 
nacionalnih inovacijskih sistemov, državam je to v pomoč pri opredelitvi področij, ki jih potrebujejo za obravnavo. Glede inovacijskih 
kazalnikov (Innovation Scoreboard) sodi Avstrija med močne inovatorke, razvščena je tik pod vodilnimi inovatorkami. V letih opazovanja 
se je Avstriji inovacijska uspešnost izboljšala, medtem ko se je v Sloveniji poslabšala. Slovenija sodi med zmerne inovatorke. 

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/regional_en
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3.3 Ukrepi in projekti 

3.3.1 Integralni nacionalni energetski in podnebni načrt za Avstrijo 

2021–2030 (Integrierter nationaler Energie- und Klimaplan für 

Österreich) (NEKP) 

Cilji in usmeritve zvezne podnebne in energetske strategije #mission 2030 in strategij, ki so 

jih sprejele zvezne dežele, so glavna osnova za prihodnje politike in ukrepe. Pomembno je 

tudi, da so zastavljeni cilji in ukrepi do leta 2030 v skladu s ciljno smerjo do leta 2050, zlasti 

zaradi preprečitev učinka »zaklepanja sistema« (»lock-in«)24 in uvajanja ustreznih in prožnih 

rešitev. Načrtovani so ukrepi za izvedbo do leta 2030. V okviru določenih področij ukrepanja 

se mnogi ukrepi že izvajajo. Ti se bodo ustrezno prilagodili in dodatno okrepili oziroma 

dopolnili z dodatnimi instrumenti (npr. mehanizmi financiranja v kmetijstvu ali gradbenem 

sektorju). Druga področja ukrepov bodo vključevala popolnoma nove ukrepe, zlasti tista 

področja, ki zahtevajo orodja, prilagojena za uporabo novih tehnologij in rešitev (npr. rešitve 

za shranjevanje presežne električne energije, proizvodnja »zelenega plina« in dovajanje 

tega v obstoječe mreže zemeljskega plina). 

3.3.1.1 Razsežnost »razogljičenje« – Promet  

Zvezna podnebna in energetska strategija #mission 2030 vključuje osem strateških nalog od 

razvoja infrastrukture, ustvarjanja potrebnih gospodarskih in pravnih okvirov do prilagajanja 

sistema subvencij in dajatev, spodbujanja raziskav in ozaveščanja o uporabi novih tehnologij 

in podnebju prijaznega prostorskega načrtovanja. 

Zvezna vlada, zvezne dežele in občine so do zdaj napovedale približno 300 posebnih 

ukrepov za nacionalni energetski in podnebni načrt, ki obsegajo naslednja področja, 

pomembna za razvoj zelene logistike: 

 Javni sektor za vzgled – Pri javnih naročilih in javnih voznih parkih bo javni sektor s 

svojim prehodom na brezemisijska ali nizkoemisijska vozila, ki bodo del nabave ali 

nadomestne opreme (brez posebnih obratovalnih zahtev), postal vzgled za ostala 

podjetja in prebivalce. Vozila je treba nabavljati po načelu skupnih stroškov 

lastništva. Za zaposlene bo urejena privlačna infrastruktura za kolesarjenje in 

polnilnice električnih vozil. Ukrepi so:  

 izvajanje direktive o čistih vozilih po mestih, občinah, zveznih deželah in 

državi, 

 izvajanje in nadaljnji razvoj trajnostnega javnega naročanja in v njegovem 

okviru opredelitev meril za nabavo vozil: nadaljnji razvoj opredelitve 

minimalnega števila vozil brez izpustov pri novih naročilih (kvote brez 

                                                
24 Negativni učinek »zaklepanje sistema« z dolgoročnimi naložbami oz. sredstvi, kjer potem vsaka sprememba pomeni visoke stroške 
prehoda in je možna le postopoma, gre tudi za možnost blokiranja nižjeogljičnih alternativ. 
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izpustov) in nadaljnje letno znižanje zgornjih meja CO2 v voznem parku za 

nabavo običajnih vozil; 

 glavni načrt za opremljanje in naknadno opremljanje obstoječih stavb v javni 

lasti: ustvarjanje privlačne infrastrukture (e-polnilnice, parkirišča za kolesa 

itd.) za zaposlene in obiskovalce javnih stavb in uporaba inovativnih orodij za 

javna naročila za ugotavljanje potreb in izvedbo, 

 upravljanje mobilnosti za podnebno nevtralno javno upravo: spodbude za 

podnebju prijazno potovanje na delo (z javnim prevozom, peš, s kolesom ali 

sopotništvo), kar bo veljalo tudi za službena potovanja. 

 Prevoz tovora – V letu 2016 je bilo približno 38 % vseh izpustov toplogrednih plinov 

povezanih s prevozom tovora. Skoraj vsi ti izpusti so povezani s cestnim tovornim 

prometom, ki ga opravljajo lahka ali težka tovorna vozila skoraj izključno z motorji z 

notranjim zgorevanjem. Osrednji izziv pri prehodu prevoza tovora s cest na železnice 

predstavlja nadaljnji razvojni okvir infrastrukture in določitev cen za dejanske stroške 

v prometu s preglednimi načini in internalizacijo zunanjih stroškov za bolj 

konkurenčen železniški tovorni promet. Zgraditi je treba predore, zlasti na progah 

jedrnega omrežja TEN-T, s čimer se omogoči vožnja težjih in daljših tovornih vlakov 

(zahodna proga, južna proga in predor Brenner), in povečati zmogljivost 

železniškega tovornega prometa. Kolikor je mogoče, pristojno zvezno ministrstvo 

intenzivno gradi proge za navezavo s sosednjimi državami (zlasti na brennerskem 

koridorju z Nemčijo in Italijo). Zvezna vlada aktivno izvaja ukrepe na področju 

spodbujanja železniškega tovornega prometa, gradnje priključnih tirov in terminalov 

za prehod tovornega prometa na okolju prijazne železnice. Naložbe v dobro razvito 

infrastrukturo, v kombinaciji s spodbudami oziroma subvencijami, ki znašajo približno 

120 milijonov EUR letno, izkazujejo pozitivne učinke. Več kot 30 % tovornega 

prometa, merjeno v tonah, se v Avstriji prevaža po železnici. Avstrija je zato na tem 

področju vodilna v EU, njen cilj pa je ohraniti in še povečati visok delež tovora, 

prepeljanega po železnici. Tudi v urbanih območjih ima sistem logistike tovornega 

prometa ključno vlogo pri doseganju podnebnih in energetskih ciljev. Zaradi tega želi 

zvezna vlada v sodelovanju z zveznimi deželami, občinami in mesti:  

 nadaljevati spodbujanje urejanja vozlišč za multimodalni prevoz tovora s 

ciljem prehoda pošiljk s cest na železnice, razvijati infrastrukturo (v skladu z 

načrtom Avstrijskih zveznih železnic) in povečati učinkovitost železniškega 

prometa, 

 razviti ukrepe za zagotavljanje okolju prijazne mestne logistike; do leta 2030 

uvedba CO2-nevtralnih sistemov mestne logistike s ciljem do leta 2050 imeti 

CO2-nevtralne urbane logistične sisteme s kombinacijo regulativnih, 

logističnih, kooperativnih in tehnoloških ukrepov; 

 ustvariti spodbude in smernice za okolju prijaznejši cestni promet in za 

prehod na okolju prijazne načine prevoza; 

 razviti logistični akcijski načrt 2.0, ki bo vključeval naslednje: ukrepi 

daljinskega zaznavanja, elektronski informacijski sistem za tovorni promet, 

poklici, usmerjeni v prihodnost (v podnebno nevtralen tovorni promet), 

lokacije (prostorsko načrtovanje); 

 nov pristop za pomoč podjetjem za gradnjo priključnih tirov; 



 

 
 
 

46 
 

Grajska 7,2000 Maribor
tel.: 02/250 53 00 
fax.: 02/251 60 94 

e-pošta: zum@zum-mb.si

 raziskati možnosti za prilagoditev subvencije za železniški tovorni promet s 

ciljem pridobiti največjo dovoljeno subvencijo, ki jo dovoljuje zakonodaja EU o 

državni pomoči, vključno z upoštevanjem 100-odstotne razlike glede na 

zunanje stroške; 

 izvesti inovacijski program za kombinirani prevoz, vključno z intermodalnim 

prevozom; 

 uvesti akcijske dneve za kombinirani prevoz v zveznih deželah; 

 nadaljevati logistične subvencije; 

 povečati konkurenčnost mednarodnega železniškega tovornega prometa z 

izboljšanjem sodelovanja na evropski in dvostranski ravni (npr. skrajšani čas 

ustavljanja na mejah); 

 spodbujati digitalne samodejne sklopke (DAC) (digitalna povezava od 

lokomotive do zadnjega vagona) v evropskem železniškem tovornem 

prometu kot pomemben dejavnik spodbujanja železniškega tovornega 

prometa – povečanje zmogljivosti do 30 % z uvedbo ETCS 3 (evropski sistem 

kontrole za vlake, ki temelji na sistemu radijskih zvez brez opreme na progi), 

zaradi povečane produktivnosti (krajši časi prometnega toka, ranžiranja, 

ločevanja ipd.). 

 Načrt elektrifikacije (baterijski pogon, vodik, ki temelji na obnovljivi energiji) za prevoz 

potnikov in blaga – ceste in infrastruktura – za čist, varen in cenovno dostopen 

prometni sistem je tehnologija, ki se uporablja, še posebej pomembna. V okviru 

elektrifikacijskega načrta je treba izvesti več paketov ukrepov, ki obsegajo nove 

prednostne podpore za vozila, kot so električna tovorna vozila in električni avtobusi. 

Te bo spremljala močna infrastrukturna komponenta (npr. infrastruktura za ponovno 

polnjenje električnih avtobusov) in nadaljevanje uspešnih podpornih prednostnih 

nalog za električne avtomobile in električna kolesa. Poseben poudarek bo na 

spodbujanju upravljanja e-mobilnosti, e-logistike in e-flote v trgovskih in občinskih 

sektorjih. Poleg tega so raziskave v zvezi z ničelnimi izpusti predvidene kot 

prednostna naloga v raziskovalnem, tehnološkem in inovacijskem sektorju. Do leta 

2030 je načrtovano, da so prvič registrirana vozila in lahka tovorna vozila brez 

izpustov. Do leta 2040 pa je cilj znatno povečati število tovornjakov in avtobusov brez 

izpustov. Predvideni so naslednji ukrepi:  

 načrt elektrifikacije – vozila: nakupna premija za posameznike za vozila brez 

izpustov (osebna vozila, kolesa) in tovorna vozila kot javno-zasebno 

partnerstvo z industrijo vozil ter za podjetja, zvezne dežele in občine za vozila 

(službena motorna vozila, kolesa, avtobusi, tovorna vozila) kot javno-zasebno 

partnerstvo z industrijo vozil; nadaljevanje promocije upravljanje e-mobilnosti, 

e-logistike, e-flote v trgovskem in komunalnem sektorju; uvedba vozil z nižjimi 

izpusti v avtošolah; 

 načrt elektrifikacije – infrastruktura: razširitev javno dostopne polnilne 

infrastrukture, do leta 2030 doseči 100-odstotno pokritost, in drugi ukrepi 

pretežno za vozila za prevoz oseb; 

 elektrifikacija in pogon na vodik – sistemski pristop k tovornemu in 

avtobusnemu prometu – nadaljevanje podpore za prehod dizelskih voznih 
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parkov v vozila brez izpustov (npr. električna, na vodik, trolejbusi), vključno z 

infrastrukturno podporo in proizvodnjo pogonskih goriv iz obnovljivih virov 

energije; sistemski projektni pristop (vozila, infrastruktura, proizvodnja goriv iz 

obnovljivih virov energije), ki temelji na uspešnem delu pri pripravi avstrijske 

strategije vodika; 

 načrt elektrifikacije – pravni okvir: ohranitev davčnih ugodnosti za vozila z 

ničelnimi izpusti vsaj do leta 2025 ali do obdobja, ko bodo vozila brez 

izpustov zajemala 10 % vseh vozil, zvezni zakon o cestninjenju 

(Bundesstraßen-Mautgesetzes): začasno znižanje cestnin za vozila z nižjimi 

izpusti do 3,5 tone, vključno s samodejno prilagoditvijo po petih letih, od 1. 1. 

2020 že velja ločena in najnižja tarifa za vozila nad 3,5 tone na električni 

pogon ali na vodik, tudi osnovna pristojbina za onesnaževanje zraka se jim 

ne zaračunava; na avtocestah in hitrih cestah se uredi sistem za hlajenje 

tovora tovornjakov na počivališčih v času počitka z električno energijo 

(namesto s sekundarnimi viri energije: dizelsko gorivo, bencin); 

 Rečni promet – objekti za oskrbo z električno energijo na obali, proučiti uporabnost 

alternativnih goriv v celinski plovbi, stranska oskrba z električno energijo za tovorni 

promet; 

 Letalstvo – servisna vozila in naprave na električni pogon, ukrepi za varčevanje z 

gorivom; 

 Nadaljnji koraki v prometnem sektorju: vključitev podnebnih ciljev v vse prihodnje 

politične odločitve, vključno s proučitvijo vpliva infrastrukturnih projektov in pravnih 

norm na podnebje, za prometni sektor to pomeni, da se vse odločitve ovrednotijo 

glede na načelo »prepreči-zamenjaj-izboljšaj«, in temu primerno opredeliti 

prednostna področja; ekonomski okvir se mora prilagoditi interesu uspešnih 

podnebnih in energetskih sprememb, vključno z davčnim sistemom, modelom 

»onesnaževalec plača« in spodbudami, pozornost se nameni proračunskim 

posledicam, mikro- in makroekonomski kompatibilnosti in zadovoljevanju potreb po 

mobilnosti prebivalstva in gospodarstva; napredek izvajanja mora biti natančno 

določen in pregledan (npr. letno), primerno spremljanje namreč omogoča hitro 

prilagajanje v primeru ugotovljenih odstopanj od zastavljenih ciljev in nato hitro 

ukrepanje z novimi ukrepi za prilagoditev; ukrepe mora med drugim spremljati 

dosledna politika recikliranja, ki bo zagotavljalo dolgoročno in trajnostno 

razpoložljivost surovin; poudarek mora biti na doslednem izboljšanju energetske 

učinkovitosti; na splošno mora biti transformacija mobilnosti zagotovljena s 

prehodom na izključno obnovljive vire energije; za spopadanje s perečimi izzivi v 

prometnem sektorju je pristojno ministrstvo, vključno z ministrstvom za finance, 

zveznimi deželami, občinami in mesti, začelo postopek priprave akcijskega načrta 

Vodilna regija Avstrija – čista mobilnost 2030 (Vorzeigeregion Österreich – Saubere 

Mobilität 2030), ki vključuje nadaljnji razvoj prometnih ukrepov in vidikov v okviru 

NEKP. 

 Prostorsko načrtovanje – poselitveni vzorec, tj. porazdelitev različnih rab zemljišč, 

ima pomemben vpliv na stroške prevoza. Prostorski razvoj je v zadnjih desetletjih 

prispeval k znatnemu povečanju razdalj, ki se premoščajo večinoma s cestnim 

motornim prometom, in energetsko potratnim stavbam ter s tem povečanju izpustov 
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CO2. Podnebne in energetske cilje je treba vključiti v prostorsko in geoprostorsko 

načrtovanje. Načrtovanje rabe zemljišč bi moralo biti usmerjeno v omejevanje porabe 

tal, zagotavljanje prometne prehodnosti in zagotavljanje zgoščene kompaktne 

poselitve in komercialnih razvojnih projektov; spodbujajo se priključki trgovskih in 

gospodarskih con na železniško omrežje ali na sistem kombiniranega prevoza, 

varovanje ustreznih območij in poti za prihodnji razvoj podnebju prijazne mobilnosti in 

energetske infrastrukture, povečanje lokalne ponudbe za spodbujanje kratkih poti in 

okolju prijazne mobilnosti. 

 Kolesarski promet – polovica vseh voženj z avtomobilom v Avstriji je krajših od petih 

kilometrov in več kot polovica vseh poti prevoza blaga po mestih bi se dejansko 

lahko opravila s kolesi, zato je kot eden izmed ukrepov predvidena gradnja 

kolesarskih površin. 

3.3.1.2 Razsežnost »razogljičenje« – Obnovljivi viri energije  

V okviru dodatnih spodbud za širitev obnovljivih virov energije je določeno, da se bo cilj 

14 % obnovljivih virov energije v prometu izvajal (v skladu s Smernicami za spodbujanje 

obnovljivih virov energije – Richtlinie zur Förderung der Erneuerbaren Energie, RED II) s 

spodbujanjem e-mobilnosti, pogona na vodik, spodbujanjem uporabe biogoriv, povečanjem 

deleža bioetanola v bencinu in uporabe sintetičnega dizelskega goriva iz obnovljivih virov 

energije. Osrednji podporni instrument v okviru avstrijske okoljske politike je Osrednja 

nacionalna shema okoljske podpore (Umweltförderung im Inland, UFI). Na njeni podlagi 

podpirajo avstrijska podjetja in javne ustanove z naložbenimi ukrepi, zlasti za uporabo 

obnovljivih virov energije in izvajanje predstavitvenih projektov v skladu s strategijo #mission 

2030. 

3.3.1.3 Financiranje 

Izvajanje načrtovanih ukrepov v skladu z NEKP zahteva velike investicije, ki morajo enako 

vključevati javna (EU, državna, zveznih dežel) kot tudi zasebna finančna sredstva. Na dražbi 

potrdil iz sistema EU za trgovanje z izpusti se ustvarjajo dohodki za države članice, ki lahko 

pomenijo pomemben vir za financiranje ukrepov za varstvo podnebja. Avstrija se bo zato 

osredotočila na vprašanja na mednarodni ravni in nacionalni ravni za razvoj in izvajanje 

agende zelenih financ (»Green Finance«): razvoj novih izdelkov znotraj obstoječih podpornih 

struktur (npr. »Exportinvest green«), spodbujanje zelenih obveznic vladnih in z vlado 

povezanih izdajateljev, pregled pravnega okvira za spodbujanje zelenih ali trajnostnih 

finančnih proizvodov, posodobitev zakona o kritju obveznic, da se omogoči zelena oziroma 

trajnostna izdaja kritih obveznic, pregled, kako se lahko obstoječa orodja za analizo portfelja 

uporabljajo na avstrijskem trgu, preiskovanje obsega, v katerem lahko nadzorne smernice 

podpirajo izboljšane beleženja tveganj, povezanih s podnebjem, v naložbenih portfeljih, 

pobude za združevanje podjetij v skupno oblikovanje strategije za zelene in trajnostne 

naložbene investicije, povečanje izobraževanj na finančnem trgu v zvezi z »zeleno finančno 
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pismenostjo« (izobraževanje o obvladovanju tveganj za vlagatelje, svetovanje strankam 

bank in posrednikom naložbenih produktov). 

3.3.1.4 Drugo 

Za zeleno logistiko so v okviru razsežnosti »energetska učinkovitost« predvideni ukrepi, ki 

so obravnavani že v okviru razsežnosti »razogličenje«. Za zeleno logistiko so posredno 

pomembni tudi drugi ukrepi in politike, ki posledično zmanjšujejo potrebo po prevozu blaga 

(hrane, paketov, odpadkov ipd.) in krajšajo prevožene poti: na primer zmanjšanje količine 

nastalih odpadkov ter spodbujanje ponovne uporabe in recikliranja, nepovratne finančne 

spodbude za ukrepe za zmanjševanje izpustov TGP v industriji z ukrepi krožnega 

gospodarstva ter ukrepi razsežnosti »raziskave, inovacije in konkurenčnosti«. 

3.3.2 Klimaaktiv 

Klimaaktiv je leta 2004 zagnana pobuda takratnega Ministrstva za trajnost in turizem za 

aktivno varstvo podnebja in je del avstrijske podnebne strategije. Klimaaktiv je bil leta 2011 

prepoznan kot evropski primer dobre prakse v kategoriji »konkretne rešitve javnega 

sektorja« v okviru European Public Sector Award (EPSA). Pobuda klimaaktiv določa 

aktivnosti na področjih izgradnje in prenove, varčevanja z energijo, obnovljive energije in 

mobilnosti. Ukvarja se s svetovanjem, spodbudami, ozaveščanjem, izobraževanjem in 

usposabljanjem. 

Pobuda klimaaktiv v okviru klimaaktivmobil določa pretežno aktivnosti za mobilnost 

prebivalcev. Spodbuja prehod in širitev podnebno sprejemljive, učinkovite mobilnosti s 

privlačnimi paketi financiranja v okviru #mission 2030 »ofenziva e-mobilnost«, pa tudi z 

upravljanjem mobilnosti v okviru programa razvoja podeželja. Ponuja, podrto s podnebnim in 

energetskim skladom (KLEIN), brezplačno svetovanje državnim organom, zveznim deželam, 

občinam, mestom, podjetjem, turističnim in drugim združenjem, podjetjem za namestitev in 

organizatorjem pri izvajanju projektov mobilnosti in prometnih ukrepov za zmanjšanje 

izpustov CO2. Med drugim so na voljo nepovratna sredstva tudi za nakup električnih 

tovornih vozil in preureditev vozil na alternativna goriva. 
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3.3.3 Spodbujanje kombiniranega prevoza 

V zadnjih tridesetih letih izpusti CO2 v Republiki Avstriji rastejo hitreje zaradi tovornega prometa kot 
zaradi osebnega prometa. 

 
Slika 3.4: Trenutno stanje izpustov CO2 zaradi prometa v Avstriji

25
 

Bistveno višji so zunanji stroški zaradi cestnega prometa, zato ima Avstrija cilj zmanjšanje 

cestnega prometa. Že zdaj je glede strukture načinov prevoza (modal split) nad povprečjem 

držav članic EU. 

 
Slika 3.5: Zunanji stroški prometa in modal split tovornega prometa v izbranih državah

26
 

                                                
25 Vir: L. Anderluch: predstavitev na delavnici Razvoj sistema zelene logistike, 1. oktober 2021 (organizirana na spletu v okviru projekta 
LIFE IP CARE4CLIMATE. 
26 L. Anderluch: predstavitev na delavnici Razvoj sistema zelene logistike, 1. oktober 2021 (organizirana na spletu v okviru projekta 
LIFE IP CARE4CLIMATE. 
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Slika 3.6: Investicije v železniško infrastrukturo na prebivalca za izbrane evropske države, v EUR, 2019

27
 

 
Slika 3.7: Investicije v vzdrževanje in gradnjo infrastrukture, 2019

28
 

Vrednosti investicij na prebivalca v železniško infrastrukturo kažejo, da Avstrija manj vlaga v 

primerjavi s Švico in Luksemburgom, vendar je glede absolutnih številk vodilna država, saj 

vlaga za enkrat več sredstev v železniško kot v cestno infrastrukturo. 

 

                                                
27 L. Anderluch: predstavitev na delavnici Razvoj sistema zelene logistike, 1. oktober 2021 (organizirana na spletu v okviru projekta 
LIFE IP CARE4CLIMATE. 
28 L. Anderluch: predstavitev na delavnici Razvoj sistema zelene logistike, 1. oktober 2021 (organizirana na spletu v okviru projekta 
LIFE IP CARE4CLIMATE. 
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Vsega prometa ni mogoče prestaviti na železnico, saj ima železnica omejene zmogljivosti, 

hkrati pa ima cestni promet prednosti predvsem na prvi in zadnji milji prevoza tovora. Poleg 

gradnje železniške infrastrukture, ki je najpomembnejši segment, je Avstrija za povečanje 

prevoza tovora po železnici že pred leti začela intenzivno spodbujati kombinirani prevoz 

tovora z izvajanjem še dodatnih predvsem finančnih ukrepov: 

 finančne spodbude operaterjem kombiniranega prevoza (skupni proračun: pribl. 

120 milijonov EUR na leto, proračun za leto 2020: pribl. 140 milijonov EUR (omejeno 

do konca leta 2020 kot podpora zaradi epidemije novega koronavirusa))  

 državna pomoč za zagotavljanje storitev železniškega tovornega prometa, kot 

so enojni vagonski promet (SWL)29, kombinirani prevoz brez spremstva 

(UCT)30 ali vozna cesta (RoLa)31,  

 EU soglaša na podlagi tega, da pomoč nadomesti razliko med stroški 

uporabe železniške ali cestne infrastrukture ter razliko v zunanjih stroških 

med cesto in železnico, 

 letni razpis za nepovratna sredstva,  

 letne pogodbe o financiranju z železniškimi podjetji, 

 dodatne spodbude v času epidemije: povečanje subvencij za prevoz po 

sistemu RoLa (os Brenner: dnevni prevoz +24 %, nočni prevoz +42 %), 

povečanje subvencij za kombinirani prevoz brez spremstva in enojni vagonski 

promet (v maju in še dodatno v septembru 2020: +40 %), 

 finančne spodbude za terminale in železniške tire: financiranje železniške 

infrastrukture (v skladu z Zakonom o železnici – »Eisenbahngesetz«), za nejavne 

terminale obstaja poseben subvencijski program za gradnjo železniških tirov in 

intermodalnih terminalov (program za obdobje 2018–2022): subvencije za gradnjo in 

širitev stranskih tirov ter pretovarjanje v intermodalnem prometu32,  

 finančne spodbude za logistiko (program za obdobje 2019–2023): izvajanje 

inovativnih logističnih konceptov za vse načine prevoza (študije izvedljivosti za razvoj 

inovativnih rešitev na področju tovornega prometa in logistike: stopnja financiranja 

maks. 70 %, do maks. 100.000 EUR, največ 1 leto in izvedbeni projekti: izvajanje 

inovativnih konceptov tovornega prometa in logistike, stopnja financiranja maks. 60 

%, do maks. 300.000 EUR največ 3 leta), 

 finančne spodbude za inovacije (program 2015–2020 in podaljšani program 2021–

2025 (Program za naložbe v kombinirani prevoz tovora)): sredstva so namenjena 

podpori naložbam v objekte in sisteme ter v mobilno opremo, ki je potrebna za 

prevoz ali ravnanje z blagom v kombiniranem prevozu, raven podpore se določi 

glede na pričakovano zmanjšanje prometnih zastojev: podpora za fizične naložbe je 

do 30 % upravičenih stroškov, podpora za študije izvedljivosti in ciljno usposabljanje 

osebja do 50 % (najviše financiranje projekta: 800.000 EUR). 

                                                
29 Subvencija za enojni vagonski promet (single wagon load) v EUR/1000 ntkm razlikuje med domačim in uvozom/izvozom ter 
razdaljami od domačega in uvoza/izvoza < 100 km: 22,10 EUR domačega > 100 km; 9,40 EUR, uvoz/izvoz: 5,20 EUR. 
30 Subvencija za kombinirani prevoz brez spremstva v EUR/intermodalno enoto razlikuje med domačimi, uvoznimi/izvoznimi in 
tranzitnimi sredstvi in je razvrščena glede na težo intermodalne enote (do 25 t > 25 t) in razdalje (30–100 km, 101–250 km, > 250 km). 
31 Subvencija za RoLa v EUR/tovornjak se razlikuje glede na prevozno pot, ki se uporablja v Avstriji, in glede na dnevni ali nočni prevoz 
(Brenner), splošna subvencija se giblje med 47–94 EUR; RoLa Wels-Maribor: 77 EUR/tovornjak. 
32 V mejah razpoložljivih proračunskih virov lahko dotacija/renta znaša do največ 50 % za najmanj 11-letno obratovalno obdobje, do 
največ 30 % za najmanj 7-letno obratovalno obdobje in do največ 20 % za najmanj 5 let obratovanja. 
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 finančne spodbude za raziskave (v nadaljevanju v poglavju 3.3.4 podrobnejša 

predstavitev). 

 davčni in regulativni ukrepi:  

 davčne olajšave v zvezi z davkom na motorna vozila (Kraftfahrzeugsteuer) – 

Motorna vozila (priklopniki, polpriklopniki) do 3,5 tone, ki so vključena v 

kombinirani prevoz tovora pri začetnem ali končnem odseku poti za dostavo 

in prevzem zabojnikov dolžine najmanj 20 čevljev, zamenljivih tovorišč in 

železniških polprikolic, ki se po železnici vozijo do najbližjega tehnološko 

primernega terminala, so za ta mesec obratovanja (koledarski mesec33) 

oproščeni davka na motorna vozila. Z vlogo se odobri 15-odstotno znižanje 

mesečne dajatve za motorna vozila (priklopnike in polpriklopnike), registrirana 

v Avstriji, za vsak železniški prevoz (natovorjen ali prazen), če se uporablja 

RoLa ali izvaja nespremljani kombinirani prevoz s priklopniki; 

 regulativa, ki spodbuja kombinirani prevoz (na podlagi Zakona o motornih 

vozilih – »Kraftfahrgesetz«): Dovoli se največja dovoljena skupna masa vozila 

44 t (v Avstriji in večini evropskih držav je splošna omejitev 40 t) za začetni in 

končni odsek ceste do najbližjega tehnološko primernega železniškega 

terminala (velja tudi za druge države članice EU, če gre za primer, ki je bližje 

kot znotraj meja Avstrije). Liberalizacija v začetnem in končnem odseku ceste 

v mednarodnem kombiniranem prevozu tovora (cestni koridorji, območje za 

RoLa) (pride v poštev predvsem za tretje države). Udeležencem v 

kombniranem prevozu (na primer: cesta-železnica, cesta-voda) so 

dopuščene izjeme v primeru prepovedi voženj ob koncu tedna in med 

počitnicami, poleti/pozimi, ponoči. Časi, ki jih vozniki tovornjakov preživijo na 

RoLa, se štejejo tudi za čas počitka. 

Našteti ukrepi spodbujanja uporabe kombiniranega prevoza tovora so podrobneje 

predstavljeni v brošurah: Uspešen kombinirani prevoz34, Smernice za spodbujanje logistike35 

in na spletni strani36 Zveznega ministrstva za varstvo podnebja, okolje, energijo, mobilnost, 

inovacije in tehnologijo. 

  

                                                
33 Avstrija obračunava letne dajatve za motorna vozila v mesečnih intervalih. 
34 https://www.bmk.gv.at/themen/mobilitaet/transport/kombiverkehr/publikationen/erfolgreich.html 
35 https://www.bmk.gv.at/themen/mobilitaet/transport/gueterverkehrslogistik/foerderung.html 
36 https://www.bmk.gv.at/themen/ 
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3.3.4 Mobilnost prihodnosti – program raziskav, tehnologije in inovacij za 

mobilnost 2012–2020  

Ministrstvo za promet, inovacije in tehnologijo37 je na podlagi Strategije RTI sprejelo 

dokument (program) Mobilnost prihodnosti – program raziskav, tehnologije in inovacij za 

mobilnost 2012–2020 (Mobilität der Zukunft – Forschung, Technologie und Innovation aus 

Österreich 2012–2020). S tem programom ministrstvo podpira iskanje novih pristopov v 

prometni industriji. Ta večletni program ima za izvedbo predvidenih 15–20 milijonov 

EUR/leto. Upravičenci so avstrijske in tuje organizacije (delež za tuje organizacije je največ 

20 %). Upravičene ciljne skupine so: univerze in druge raziskovalne ustanove, podjetja, 

nevladne organizacije, prevozniki, ponudniki mobilnostnih storitev.  

Opredelili so tri ciljne učinke:  

 povečati intenzivnost raziskav, tehnologije in inovacij v gospodarstvu, 

 razvoj tehnologij za moderno, učinkovito, zanesljivo in varno infrastrukturo za 

premagovanje glavnih izzivov v prihodnosti: podnebne spremembe in pomanjkanje 

virov, 

 povečati število zaposlenih na področju tehnologij in inovacij. 

Program opredeljuje štiri raziskovalna področja: osebna mobilnost, mobilnost blaga, 

prometna infrastruktura in tehnologija vozil. 

Za zeleno logistiko so pomembna zadnja tri področja: 

 Mobilnost blaga: Področje se osredotoča na raziskave, ki kombinirajo tehnološke in 

organizacijske inovacije. Obravnava sistematične aplikacije tehnologij do posebnih 

zahtev tovornega prometa in prometne logistike kot tudi aplikacije novih 

organizacijskih struktur (ali reorganizacijskih struktur) tovornega prometa in 

logističnega sistema. To lahko vključuje nove politike, deležnike in interese 

deležnikov. 

 Prometna infrastruktura: Področje se nanaša na vso javno prometno infrastrukturo: 

ceste, železnice, objekte (predore, premostitvene objekte). Glavne teme so: 

načrtovanje in obratovanje, okolje in energija, varnost, mobilnost in digitalizacija. 

Raziskave se izvajajo s sodelovanjem širokega kroga deležnikov, vključno z 

zasebnimi podjetji, lastniki in upravljavci infrastrukture ter javnimi agencijami. Avstrija 

tesno sodeluje z Nemčijo in Švico za izboljšanje učinkovitosti in kakovosti raziskav.  

 Tehnologija vozil: Področje se osredotoča na zmanjševanje izpustov toplogrednih 

plinov, hrupa in onesnaževal. Raziskave spodbujajo konkurenčnost avstrijske 

avtomobilske ponudbene industrije pri razvijanju električnih vozil, naprednih pogonov 

in sistemov za shranjevanje energije, infrastrukture za oskrbovanje in polnjenje, 

lahkih vozil, elektronike in samodejno vodenih vozil za ceste in železnice kot tudi 

optimiziranja komponent in njihove integracije z vozili. 

                                                
37 Zdaj področje tega ministrstva po združitvi resorjev januarja 2020 deluje pod okriljem Ministrstva za varstvo podnebja, okolje, 
energijo, mobilnost, inovacije in tehnologijo. 
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Slika 3.8: Področja raziskav in inovacij programa Mobilnost prihodnosti

38
 

Kompleksnost prometnega sistema (uporabniki, vozila, infrastruktura in interakcije med 

prometom in kompleksnim socio-tehničnim sistemom: vključno z energijo, prostorskim 

razvojem, okoljem, družbo) predstavlja velik izziv za zagotavljanje visokokakovostnega 

sistema mobilnosti v prihodnje. Ta kompleksnost zahteva močne interdisciplinarne 

raziskave, ki se osredotočajo na tehnološke, organizacijske in socialne inovacije. Program 

nagovarja prihodnje strateške izzive družbe, okolja in gospodarstva tako, da se osredotoča 

na navedena štiri ključna področja. Različna področja bodo različno nagovorila te izzive (glej 

preglednico v nadaljevanju). 

 

 

 

                                                
38 Letak Mobility of the Future- The Research, Technology and Innovation Program for Mobilty 2012-2020, Federal Ministry of 
Transport, Innovation and Technology, Dunaj, 2016. 
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Strateški cilji Teme 

  Osebna 
mobilnost 

Tehnologija 
vozil 

Prevoz 
blaga 

Prometna 
infrastruktura 

Družba Uporabnost in 
dostopnost 

    

Trajnostni 
promet 

    

Kakovost in 
dosegljivost 

    

Varnost dobave 
in storitev 

    

 

Okolje Zmanjšanje 
izpustov 

    

Zmanjšanje 
porabe energije 
in virov 

    

Ravnovesje 
med potjo 
prevozom, 
človeškim 
okoljem in 
ekosistemi 

    

 

Gospodarstvo 
in raziskave 

Konkurenčen 
prevozni sektor 

    

Vodstvene 
sposobnosti na 
področju 
mobilnosti 

    

Mednarodno 
sodelovanje 

    

Pričakovan prispevek:  – visok,  – srednji,  – nizek 
Preglednica 3.3: Strateški programski cilji

39
 

 

                                                
39 Mobility of the future – The Research, Technology and Innovation Program for Mobility 2012-2020, federal Ministry of Transport, 
Innovation and technology, Dunaj, 2016, str. 8. 
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Raziskave in inovacije mobilnosti pripomorejo tudi k bolj trajnostnemu, učinkovitemu in 

varnemu prometnemu sistemu in so tudi pomemben prvi pogoj za reševanje glavnih 

družbenih izzivov, kot so podnebne spremembe, pomanjkanje virov in demografske 

spremembe. Usmerjene so v konkretne izvedljive projekte, za katere se lahko pridobijo tudi 

evropska sredstva. V preteklosti je namreč pridobitev evropskih finančnih sredstev 

predstavljala težavo, saj je bilo zelo malo projektov s področja prevoza blaga pripravljenih 

oziroma pripravljenih tako dobro, da bi se lahko potegovali za evropska sredstva. Priprava in 

izvajanje tega programa je imelo za rezultat zelo dobre projekte, za katere so se lahko 

pridobila tudi evropska sredstva.  

Teme, povezane s prevozom blaga, se osredotočajo na kombinacijo tehnoloških in 

organizacijskih inovacij. Tehnološke inovacije so opredeljene kot sistemska uporaba ključnih 

tehnologij, kot so informacije in komunikacijske tehnologije, materiali in materialne 

tehnologije ali pogonske in avtomobilske tehnologije itd. Organizacijske inovacije so 

opredeljene kot uporaba novih organizacijskih struktur (ali reorganiziranih) tovornega 

prometa in logističnega sistema. To bi lahko vključevalo nove politike, deležnike in bi 

upoštevalo zelo širok sklop deležnikov, vključno s ponudniki logističnih storitev, končnimi 

potrošniki, upravljavci tovornega prometa in operaterji. Področja raziskovanja so: trajnostne 

prometne verige in omrežja, trajnostne rešitve za »prvo miljo« in »zadnjo miljo« prevoza 

blaga, trajnostni urbani prevoz blaga, mednarodna vozlišča – trajnostni prometni centri, 

inovativen prometni sistem in vozila. 

Teme, povezane s prometno infrastrukturo (tehnološke inovacije), se osredotočajo na razvoj 

ukrepov za izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti prometne infrastrukture. Dodatna 

prednostna področja vključujejo energetske vplive, operativne zahteve in rehabilitacijske 

programe. Zelo pomembno področje je tudi prometna varnost, za kar je bilo v preteklosti 

veliko narejenega, vendar še vedno ostaja veliko priložnosti za uvajanje inovacij, ki 

pripomorejo k izboljšanju varnosti in zmanjšanju števila in posledic nesreč. Posebna tema so 

informacijske in komunikacijske tehnologije, saj so se zahteve po visoki kakovosti 

(ustreznost, natančnost) in pravočasnosti (npr. v realnem času) v zadnjih letih bistveno 

povečale. Področja raziskovanja so: energija, okolje, projektiranje, proizvodnja, upravljanje, 

vzdrževanje, varnost, mobilnost in prevoz. 

Teme, povezane s tehnologijo vozil, so spodbujanje novih pogonskih sistemov in njihova 

vključitev v ustrezna vozila ter pomoč pri ustvarjanju in podpori visoko usposobljene delovne 

sile, po kateri je v avtomobilski industriji veliko povpraševanje. Velik pritisk za razvoj novih 

tehnologij izhaja iz izpolnjevanja direktiv o okoljski politiki za zmanjšanje onesnaževanja, 

hrupa in izpustov toplogrednih plinov, povečanje energetske učinkovitosti in deleža 

trajnostne rabe energije, ki se uporabljata v prometu, ter obvladovanje hitro rastočih stroškov 

surovin. Novi pogonski sistemi bodo pripomogli k zmanjšanju onesnaževanja in porabe 

energije ter izboljšanju zmogljivosti vozil. Prav tako bodo pripomogli k razvoju avstrijske 

avtomobilske industrije. Visoko usposobljena in izobražena delovna sila bo Avstriji pomagala 

ohraniti vodilni položaj v tehnologiji vozil. Področja raziskovanja so: razvoj alternativnih 

pogonskih sistemov in goriv za vse razrede vozil, tekoča in plinasta alternativna goriva, 

elektronski sistemi vozil, lahke konstrukcije. 
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Projekti so financirani z nepovratnimi sredstvi. Delež je odvisen od vrste raziskovalnega 

projekta (npr. storitve, študija upravičenosti, projekti) in organizacijske strukture partnerja. 

Iz poročil za leto 201640 in leto 202041 so razvidni projekti in tudi aktivnosti, ki so bile 

izvedene iz tega programa. Od leta 2012 do 2020 je avstrijsko ministrstvo podprlo 136 

raziskovalnih projektov s področja prometa in logistike v skupni vrednosti 37 milijonov EUR, 

kar pomeni 65 % skupne vrednosti projektov. V projekte je bilo vključenih 242 organizacij 

(raziskovalne skupine na univerzi, raziskovalne ustanove izven univerze, posredniki, 

podjetja). 

Raziskave, razvoj in inovacije – raziskovalni projekti42 (izvedeni do leta 2020 in v izvajanju) 

so v poročilih opredeljeni po naslednjih področjih: 

 kooperativni raziskovalni in razvojni projekti, 

 raziskati, razjasniti – raziskovalne študije, 

 nadgrajevanje znanja, ustvarjanje temeljev, 

 ustvarjanje mrež, 

 čezmejno sodelovanje, 

 Evropa in uresničevanje vizije, 

 prihodnje generacije, 

 strukturiranje, polnjenje vrzeli, 

 mreženje. 

  

                                                
40 Mobility of the future – The Research, Technology and Innovation Program for Mobility 2012-2020, federal Ministry of Transport, 
Innovation and technology, Dunaj, 2016. 
41 Mobilität der Zukunft Zwischenbilanz Gütermobilität Forschung, Technologie und Innovation aus Österreich, Bundesministerium für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, Dunaj, september 2020. 
42 Iz naslednjih poročil: Mobility of the future – The Research, Technology and Innovation Program for Mobility 2012-2020, federal 
Ministry of Transport, Innovation and technology, Dunaj, 2016 in Mobilität der Zukunft Zwischenbilanz Gütermobilität Forschung, 
Technologie und Innovation aus Österreich, Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie, Dunaj, september 2020. 
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3.3.4.1 Povzeti projekti iz poročila za leto 201643 

A. KOOPERATIVNI RAZISKOVALNI IN RAZVOJNI PROJEKTI – Podjetja raziskujejo in 

razvijajo nove ali izboljšujejo izdelke, procese in storitve za prevoz blaga in so v industriji 

vezani na prevoz skupaj z drugimi podjetji ali raziskovalnimi institucijami: 

 Integrirani organizacijski koncept za sektorsko usmerjeno konsolidacijo 

urbanih blagovnih tokov (KOLAMBRA) – Projekt je razvil povezovalno platformo 

za logistično industrijo, tj. način izmenjave partnerjev za urbani prevoz tovora. Ker 

imajo kupci znotraj posamične industrije podobne zahteve, se njim namenjeno blago 

lahko združi na posamezni platformi. Z združenim blagom naj bi ravnali samo izbrani 

certificirani ponudniki logističnih storitev, ki imajo pečat kakovosti in revidirani 

standard kakovosti ter so prilagodljivi in učinkoviti. Na ta način je izvedljiva 

konsolidacija, ki bo koristna za pošiljatelja (nižji stroški) ter naslovnika (manj dostav). 

Vpliv: projekt ima možnost zmanjšati količino neželenih prevozov blaga v mestih. 

Certificiranje spodbuja izboljšave delovnih razmer ter kakovosti prevoza, kar je 

spodbudno za regionalno logistično industrijo. Izvedba: zaradi rezultatov projekta je 

bilo ustanovljeno podjetje Consistix GmbH, ki usposablja in pripravlja dolgoročne 

pristope pri konsolidaciji blaga. 

 Razvoj nemotoriziranega blagovnega prevoznega sistema za lokalne 

dostavljavce (NAHTRANSPORT) – Za optimiziranje potovanj v zadnji milji je bil 

razvit nemotorizirani sistem prevoza blaga, ki omogoča premik od motoriziranih na 

nemotorizirane nakupovalne poti. Projekt se je začel z idejo razvoja priročnega in 

okolju prijaznega načina opravljanja kratkih prevozov za najširši možni nabor 

uporabnikov v obliki, ki povezuje pešačenje in kolesarjenje. To je povezano z 

izdelavo konceptov za inovativne produkte (način prevoza, namenjen pešcem in 

kolesarjem) in postopkov (organiziranje uporabe, upravljanje sistema). Za prevoz na 

kratke razdalje je bil vzpostavljen računalniški sistem za izposojo naprav z 

upoštevanjem različnih načinov poselitve. Izdelani so bili tudi koncepti za parkirno 

infrastrukturo v stanovanjskih in poslovnih soseskah. Vpliv: vpeljava vozička za 

prevoz blaga na kratkih razdaljah ima možnost spremeniti potovalne navade na 

nakupovalnih poteh in zmanjšati vplive na okolje (hoja, kolesarjenje, uporaba 

javnega potniškega prometa). Dolgotrajna in dostopna razpoložljivost naprav za 

kratke prevoze bi zagotovila, da lahko blago prevzamejo tudi osebe brez dostopa do 

avtomobilov. Izvedba: projekt je bil zaključen leta 2015, pripravljen je bil testni model 

vozička. Pogajanja potekajo s trgovsko verigo. V okviru preizkusa naj bi bil testni 

voziček na voljo v eni prodajalni leta 2016.  

 Logistika zadnje milje z več vozlišči kot tudi z alternativnimi vozili in 

pogonskimi tehnologijami (GREENCITYHUBS) – Projekt je vključeval razvoj 

koncepta za trajnostno mestno dostavno logistiko na podlagi mestnih distribucijskih 

centrov in vozil z alternativnimi pogoni. Postavitev mestnih pretovornih vozlišč bi 

morala skrajšati dostavne poti in tako olajšati uporabo alternativnih pogonov in 

pogonskih sistemov za vozila. Izdelava modela skupaj z optimizacijo tehničnih, 

                                                
43 Mobility of the future – The Research, Technology and Innovation Program for Mobility 2012-2020, federal Ministry of Transport, 
Innovation and technology, Dunaj, 2016. 
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geografskih in logističnih vidikov je le-tega spremenila v splošno veljavnega in 

uporabnega pri treh subregijah. Zaključke študije so prevzeli partnerji na terenu prek 

strukturirane vpeljave priporočil, integracije in vizualizacije v spletni platformi. Vpliv: 

upoštevajoč mešane vozne parke (konvencionalni dizelski tovornjaki na daljših 

progah, alternativni pogoni na krajših mestnih poteh) kot tudi obstoječa dostavna 

skladišča, ki se lahko dopolnijo z dodatnimi mestnimi vozlišči, je možno simulirati 

različne scenarije, kar omogoča ugotavljanje dodatnih stroškov ter zmanjšanje 

izpustov. Izvedba: koncept je bil dokumentiran v okviru praktičnega priporočila za 

izvajanje. Rezultati so bili predstavljeni tudi v interaktivnem orodju. Zaradi razvojnih 

trendov, povezanih z industrijo (zmanjšanje omrežij paketnih storitev v urbanih 

območjih), imata tako razvita metodologija kot celostni procesni model za svetovalno 

prakso kot tudi orodje za podporo odločanju, ki se uporablja, velik praktični potencial. 

 Optimizacija zadnje milje (LAMIOP) – Dostavno podjetje dostavi stotine pošiljk na 

dan, prav toliko pa jih prevzame od špediterjev. Do zdaj so bile izboljšave omejene 

izključno na optimizacijo trase posameznega vozila. Med projektom se je ta 

selektivna optimizacija zamenjala s splošno optimizacijo, torej so se optimizirale vse 

poti dostavnih vozil. Sistem deluje s pomočjo algoritma, ki optimizira trase dostavnih 

vozil. Vpliv: zmanjšanje prevožene razdalje in povečanje izkoristka vozil je znatno 

znižalo izpuste v urbanih območjih. Hkrati so se zmanjšali stroški in povečala 

pravočasnost dostav. Izvedba: Algoritem se trenutno preizkuša v enoti podjetja 

Gebrüder Weiss, sledila naj bi vpeljava v drugih poslovnih enotah. Algoritem je 

sestavni del programske opreme, ki bo poleg drugih dodatkov na voljo kupcem. 

Prototip programske opreme je že pripravljen. 

 Vsedržavna dostava vsakodnevnih izdelkov na dom (FOOD4ALL@HOME) – Cilj 

projekta je razvoj modernega logističnega koncepta zadnje milje za vsedržavno, 

pravočasno in stroškovno nevtralno dobavo sveže hrane. Osnovna ideja je uporaba 

učinkovitih (in nizkocenovnih) standardnih procesov paketnih dostavljavcev in njihove 

sposobnosti za dostavo širom po državi (vsak dan, vsaka vrata) tudi za dostavo 

hrane. Koncept je produkt intenzivnega sodelovanja specialistov v prehranskem 

sektorju in podjetij za vsedržavno dostavo. Zahvaljujoč tesni povezavi procesov in 

informacijsko-tehnoloških sistemov vseh partnerjev se blago lahko naroči v prodajalni 

(Unimarkt) in se prenese s standardnim postopkom avstrijske pošte kot standardna 

pošiljka. Pomemben vidik je bil pasivno hlajenje pošiljk in uporaba posebnih ponovno 

uporabnih kontejnerjev. Hladi se kontejner in ne vozilo, s tem postane kontejner 

navadna pošiljka, sveža hrana pa lahko ostane ohlajena 48 ur. Vpliv: projekt vodi k 

zmanjšanju izpustov (odprava osebnega prevoza, sploh v ruralnih območjih) prek 

združevanja posameznih pošiljk in dostavnih poti, kar omogoča dostavo pošiljk 

ljudem s fizično ali začasno zmanjšano mobilnostjo. Shema je pridobila dve nagradi: 

Spring Award 2015 in Austrian Logistics Prize 2015 v kategoriji »Best innovative 

logistics solution«. Izvedba: Koncept je bil razširjen na celotno Avstrijo leta 2015, ko 

je bil projekt zaključen. Avstrijska gospodinjstva lahko naročijo blago pri Unimarktu 

od ponedeljka do petka do 16. ure, avstrijska pošta pa jim pošiljko dostavi naslednji 

dan (v Linzu pa že isti dan). 

 Terminalno osnovano prevozno omrežje za industrijska podjetja (TETRANET) – 

Projekt je raziskal potencialne inovativne vloge kontinentalnega terminala ne samo 
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kot vmesnika za intermodalni prevoz, ampak tudi za boljšo uporabo železniškega 

voznega parka. Cilj projekta je znatna optimizacija prevoza razsutega tovora z 

uporabo novih tehnologij, nasploh pa z novimi logističnimi pristopi kot tudi 

osredotočanjem na storitveni koncept. S tem namenom je bil razvit simulacijski 

model za izračunavanje potencialov povečanja učinkovitosti z vključitvijo terminala v 

intermodalno logistično omrežje. Na terminalu St. Michael na avstrijskem Zgornjem 

Štajerskem projektni partnerji oblikujejo in simulirajo takšno omrežje za dobavo 

surovin pomembnim industrijskim podjetjem, kar bo povečalo učinkovitost in 

stabilnost sistema. Vpliv: projekt zagotavlja dobavo avstrijskim industrijskim 

podjetjem, ki intenzivno uporabljajo surovine. Omogoča tudi prenos prevozov s cest 

na železnice, kar zmanjša izpuste. Učinkovita organizacija zadnje milje po trikotnih 

poteh zmanjša pojavljanje praznih voženj. Izvedba: Razviti koncept se lahko naprej 

uporablja za razvoj posebnih logističnih ponudb in je izhodišče za nadzorni sistem. 

 Analiza zmogljivosti in razvoj operativnih strategij za multimodalne železniške 

dostopne točke (KANBAHN) – Projekt vključuje razvoj simulacijskega orodja, ki 

omogoča preizkušanje netveganih obratovalnih strategij in posledičnih zmogljivosti 

ter kakovosti obnašanja multimodalnih železniških dostopnih točk. Projekt omogoča 

uspešno kombiniranje znanja iz predhodnih projektov SimConT in SimShunt za 

izboljšani simulacijski model. Številni pretovorni modeli in potrebni ranžirni postopki 

so zdaj lahko skupaj sočasno simulirani znotraj istega modela. Rezultat je celovito 

simulacijsko orodje za analiziranje strateških, taktičnih in operacijskih težav v cestno-

železniških kontejnerskih terminalih. Modeliranje razporeda količinskih nastavitev in 

procesov ob železniški progi omogoča zgodnje odkrivanje virov, postopkov in 

odločitvenih ozkih grl ter njihovih učinkov na operacijske postopke. Vpliv: Projekt 

prispeva k povečanju deleža prevoza tovora po železnicah in zmanjšuje količino 

tovornjakov na cestah. Izvedba: V teku sta razvoj praktične uporabe ter nadaljnje 

razvijanje simulacijskega orodja. 

 Trimodalna pristaniška pretovorna točka II – učinkoviti tok prek digitalnega 

povezovanja (TRIUMPH II) – Del projekta je vseboval razvijanje inteligentne baze 

za izmenjavo podatkov, ki omogoča digitalno mreženje vseh akterjev v 

intermodalnem prevozu blaga, od nakladačev prek ponudnikov logističnih storitev, 

prevoznikov, kontejnerskih terminalov, prevoznikov v železniškem prometu, ladjarjev 

in potrošnikov. Samoučeči se sistem je bil razvit v predhodnem projektu za 

izračunavanje predvidenih prihodov kontejnerskih ladij in tovornjakov. Nadgrajen je 

bil s funkcijami kot npr. povezavo z inteligentnimi transportnimi sistemi in storitvami 

kot Donau River Information Servies (DoRIS) s strani Viadonave. Odstopanja so 

dinamično opredeljena in podana na voljo kot informacija vsem vpletenim v procesu 

intermodalne/trimodalne prometne verige. Zaradi tega so optimizirani vsi 

prekomodalni sodelovalni procesi kot npr. nakladanje praznih kontejnerjev pri 

nakladačih, pretovor kontejnerjev in hramba na pristanišču kot tudi usklajeno 

načrtovanje naknadnih prevoznih procesov. Vpliv: osrednja korist sistema leži v 

preglednosti intermodalnih prometnih verig in poenostavljeni komunikaciji med 

deležniki. Rezultat je povečana učinkovitost nakladalnih točk in pretovornih vozlišč 

zaradi boljšega usklajevanja in proaktivnega upravljanja dogodkov, ki naj bi povečalo 

privlačnost intermodalnih prevoznih procesov in vodilo do premika tovornega 
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prometa na okolju bolj prijazne načine. Izvedba: koncept inteligentnega nadzora 

dostopa do podatkov je bil uveden na podlagi analize potreb uporabnikov in 

povezanih spremenjenih procesov (preoblikovanje procesa) kot tudi z načinom 

inovativnih pristopov na področju pogojev dostopov do intermodalnih podatkov in 

standardov izmenjave podatkov. 

 Organizacija in tehnološko osnovani lokacijski razvojni koncept za terminal 

Hall na Tirolskem (INNOTRAIL) – Za tirolski terminal Hall je bil izveden lokacijski 

razvojni koncept, ki uporablja interdisciplinarne analize za harmonizacijo tržne 

strategije, pretovornega koncepta in organizacije skladiščenja z upoštevanjem 

lokalnih dejavnikov. Regijski in medregijski potenciali so bili ocenjeni znotraj celostne 

analize možnosti za to lokacijo. Začenši s trenutno lokacijo, je bila izvedena 

relacijska analiza, kjer je bil prevozni potencial analiziran, razširjen z optimiziranim 

operacijskim konceptom in preskušen glede doslednosti z analizo zmogljivosti. 

Rezultat je reprezentativni katalog rešitev z organizacijskimi in tehnološkimi 

možnostmi za razvoj lokacije intermodalnega terminala. Vpliv: projekt prispeva k 

vzdrževanju in razvijanju ponudbe prevoza v avstrijski znotrajalpski ekonomski regiji 

ter k povečanju deleža tovornega prometa, opravljenega po železnicah. Izvedba: 

Rezultati se uporabljajo za lokacijski razvoj tirolskega terminala Hall. 

 Digitalno partnerstvo za upravljanje zmogljivosti železniškega tovornega 

prometa (RTM-O) – Projekt obravnava razvoj programske opreme za upravljanje 

zmogljivosti za digitalno koordinirano oskrbno verigo od predajne točke ladjarja do 

sprejemne točke naslovnika. Inovacijo predstavlja medpodjetniško načrtovanje 

sredstev med železniškim prevoznikom in industrijsko stranko. Uporaba vlakovnega 

sistema železniškega prevoznika je optimizirana v neposredni koordinaciji z 

industrijsko stranko na medpodjetniški informacijsko-tehnološki platformi in v 

sodelovanju. Strankini procesi prejemanja in pošiljanja so inteligentno prepleteni ter 

vodoravno in navpično koordinirani s centralnimi proizvodnimi procesi. Skupni cilj je 

boljša uporaba obstoječih železniških zmogljivosti od rafinerije Schwechat do 

ustreznega lokalnega odpremnega skladišča. Vpliv: projekt razvija poslovne 

sposobnosti, ki vodijo k boljši uporabi razpoložljivih proizvodnih zmogljivosti in 

železniške infrastrukture, poenostavlja zagotavljanje tovornih vagonov kot načina 

prevoza in povečuje odpornost prometne verige. Izvedba: Razvoj iskane namizne 

predstavitve je zaključen. Prototip bo razvit v nadaljevalnem projektu RTM-O. 

Rezultati projekta so bili vpeljani v letu 2017 v resničnem okolju na tovarniškem 

območju OMV v mestu Lobau pri Dunaju in pri vmesnikih med OMV in železniškim 

prevoznikom RCA. 

 Omrežje poligonalnega prevoza za kombinacijo prevoza žlindre in sadre z 

istimi kontejnerji (CINDERRAILER) – Projekt vključuje razvoj inovativnih logističnih 

verig v železniškem prevozu razsutih tovorov, kot npr. granulizirane žlindre, sadre, 

gramoza in nadomestnih goriv, ki so v preteklosti izključevali uporabo iste opreme. 

Rešitev temelji na inovativnih prometnih tehnologijah in novih logističnih ter 

organizacijskih pristopih. Prevoz, ki je trenutno opravljen od točke do točke brez 

povratnega tovora, bo združen v prometno omrežje, za katero so bile iskane rešitve 

za usklajevanje vpletenih podjetij, ob uporabi premestljive modularne opreme in 

načrtovanja tehnološko zapletenih urnikov in pretovornih časov. Vpliv: projekt 
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povečuje gospodarnost železnic in obenem zmanjšuje njihove izpuste in uporabo 

virov. Z izogibanjem praznih voženj se lahko povečajo tovorne obremenitve, zmanjša 

lastna teža in tako zmanjša poraba energije na tono na kilometer prevoza tovora. 

Izvedba: Razviti poslovni model bo vpeljan v sodelovanju s strankami iz avstrijskih 

industrij gradbenih materialov in proizvodnje jekla, kjer je kombinacija sistemov 

Innowaggon in RockTainer uporabljena v prevozu sadre, gramoza in apnenca. V 

prihodnosti bi uporaba te opreme morala biti preizkušena tudi v drugih industrijskih 

vejah, ki uporabljajo razsuti tovor. Nadaljnji razvoj trenutno uporabljenih RockTainer 

ORE do novo dimenzioniranih RockTainer SAND je načrtovana v letu 2016. 

 Povečanje kakovosti in učinkovitosti prevoza jekla s kontroliranjem tovornih 

vagonov in povezovanjem podatkov (INNOSTEEL II) – Uporaba inovativnih 

informacijsko-tehnoloških in nadzornih sistemov tovornih vagonov je namenjena 

vodenju povečanja učinkovitosti in kakovosti posebnega železniškega prevoza v 

jeklarski industriji in nato, v železnicam primernih logističnih storitvah, v drugih 

industrijskih vejah. Temelječ na raziskovalni študiji je projekt deloval na avtomatski 

analizi in povezovanju podatkov od raznolikih virov kot npr. na inovativnem nadzoru 

prevoza z uporabo senzorjev, pritrjenih na tovorne vagone, kot tudi na podatkih, 

pridobljenih od železniških in logističnih ponudnikov storitev (tovorni listi, vozni redi 

itd.). Projekt se je osredotočil na analizo in je ciljal na predvidevanje alarmov (npr. 

nevarnost vlage) in optimizacijo časa preobrata. To je vodilo v skrajšanje nedejavnih 

časov in povezanih učnikov na potrebno skupno zalogo tovornih vagonov (možnost 

za zmanjšanje voznega parka vagonov). Vpliv: projekt ima zmožnost doseči 

povečano stroškovno učinkovitost prek optimizacije uporabe, kar vodi k izboljšanju 

konkurenčnosti ponudnika prevoznih storitev. Hkrati so zmanjšani izpusti CO2, 

izboljšana kakovost prevoza pa prispeva k varovanju lokacije. Izvedba: pomembni 

podrezultati, kot npr. redna avtomatizirana poročila, so že bili vpeljani v proizvodne 

operacije pri projektnem partnerju. 

 Optimiziranje prometnih verig prek organizacijske in tehnološke vključitve IKT 

(informacijskih in komunikacijskih tehnologij) za strojevodje 

(ROUTECOMASSISTANCE) – Cilj projekta je bil razvoj tehnološkega 

informacijskega sistema, ki podpira strojevodje pri njihovem delu in poveča pretok 

informacij ob prometni verigi tako, da jih vanjo aktivno vključi. Potenciali so bili 

metodično opredeljeni in ocenjeni na podlagi podrobnih analiz delovanja strojevodij 

in njihovih vlog v procesih, pravnih okvirov in informacijskih pretokov. Analize in 

potenciali so bili pripravljeni v skladu s specifikacijo za tehnološko informacijsko 

vpeljavo RouteComAssistance s ciljem ustvarjanja dodatne vrednosti. Na podlagi te 

specifikacije je bil sistem vpeljan v obliki prototipa in potrjen v okviru pilotnega 

preizkusa. Vpliv: sistem omogoča zmanjšanje izpustov za dizelsko vleko s 

prilagajanjem načina upravljanja stroja ali pa z zmanjšanjem električne porabe pri 

električni vleki. Dodatno pa primeren pretok informacij dopušča povečanje kakovosti 

prevozne storitve, s čimer se zagotavlja dostava blaga v skladu z roki. Izvedba: 

Sistem RouteComAssistance je bil razvit v obliki prototipa. Projektni partnerji še 

razvijajo ta sistem. Prednostni cilj je vpeljava tega sistema v vsakodnevno uporabo s 

projektnim partnerjem. Vsi strojevodje kot tudi zaposleni, ki poslujejo v podpornih 

pisarnah projektnega partnerja, bi morali v prihodnosti poslovati s tem sistemom. 
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Razvoj sistema bi moral biti naknadno ponujen kot tržni produkt pri ponudnikih 

železniških prevozov. 

 Integrirano logistično omrežje za kombinirani prevoz v Avstriji (ILKÖ) – ILKÖ 

razvija sestavljeno logistično omrežje za železniški tovorni promet z 

osredotočenostjo na kombinirani prevoz (CT – Combined Transport) v Avstriji. 

Integrirano, na stranke osredotočeno vsedržavno logistično omrežje je v fazi 

izdelave. Omrežje sestoji iz hrbtenice rednih vlakovnih povezav (s posebnim 

upoštevanjem tržno usmerjenih konceptov urnikov) in integrirane logistične storitve 

od vrat do vrat. Dodatno pa je bila razvita inovativna programska oprema za 

integracijo in uporabo vseh pomembnih podatkov. Vpeljan je bil demonstracijski 

model kot medmrežno orodje za iskanje kombiniranih prevoznih povezav, kar je 

ustvarilo pomembno osnovo za njegovo nadaljnjo praktično vpeljavo. Vpliv: Rezultati 

projekta prispevajo k povečanju in utrjevanju konkurenčnosti trenutno 

nekonkurenčnega državnega kombiniranega prevoza tovora ter posledično k 

utrjevanju energetsko učinkovitega in varčnega železniškega in/ali kombiniranega 

prevoza. Hkrati pa prispeva k uspešnemu razvoju liberaliziranega železniškega 

sektorja (terminalov, železniških prevoznikov) v Avstriji. Izvedba: Razviti ponudbeni 

koncept in demonstracijski model zdaj obravnavajo zunanji deležniki, ki preskušajo 

njuno uporabnost. Rezultati bodo vpeljani v naslednjem projektu. 

 Drugi projekti v izvajanju 

 Razvoj avtomatiziranega sistema za raztovarjanje blaga (EAGLE), 

 Lokalno tržišče za Crowddelivery+ (LOMACRO+), 

 Kooperativno kontejnersko prevozništvo (CCONT), 

 Optimizacija logističnih procesov v multimodalnih vozliščih za hidrofilne tipe 

tovora s primerom pristanišča Dunaj (OPTIHUBS), 

 Inovativni dvostopenjski koncept dobave za urbane prostore, ki je neodvisen 

od tovornih enot in načinov prevoza (CARGO2GO), 

 Mobilnost majhnega blaga 2.0 (SMARTBOX), 

 Širitev mobilnostne optimizacije železniškega prevoza (RTM-O 

ERWEITERUNG), 

 Modularni logistični sistem za industrijsko logistiko polproizvodov in končnih 

produktov za jeklarsko industrijo (STEELLOGISTICSYSTEMS), 

 Inteligentne tovorne infrastrukture za intermodalne prometne verige – 

prevozno upravljalni okvir (ICIIT-TFM), 

 Inteligentno mreženje za napoved, načrtovanje in optimizacijo oblikovanja 

trajnostnih prometnih verig (IPPO), 

 Avtomatizirano odklapljanje vagonov na ranžirnih postajah (ENTKURO). 

B. RAZISKOVATI, RAZJASNITI – RAZISKOVALNE ŠTUDIJE – Poleg raziskovalnih in 

razvojnih projektov so s programom Mobilnost prihodnosti podprte tudi raziskovalne študije, 

ki služijo za pripravo raziskovalnih, razvojnih in inovacijskih projektov s ciljem razjasniti 

izvedljivost potencialnih prihodnjih projektov. Projekti se tako ovrednotijo vnaprej in 

analizirajo z vidika njihovega potenciala. Če se ugotovi njihov potencial, raziskovalne študije 

pogosto vodijo do skupnih raziskav in razvojnih projektov ter prispevajo k razširitvi baze 

znanja: 
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 Upravljanje urbanih nakladalnih con (URBANLOADING) – Cilj je oblikovanje 

sistema inovativnega upravljanja nakladalnih con in analize možnih operaterskih 

modelov za ta sistem. Projekt je raziskal štiri variante inovativnega upravljanja 

nakladalnih con v urbanih okoljih: (1) pravno regulirani sistem upravljanja nakladalnih 

con v urbanih okoljih; (2) priložnosti za pravno utemeljeni nadzor nakladalnih con; (3) 

zmožnost kooperativnega upravljanja nakladalnih con ter (4) možnost prikaza 

informacij o zasedenosti nakladalnih con. Pristopi so bili preskušeni z upoštevanjem 

pravnih, tehničnih, organizacijskih in ekonomskih vidikov. Posebej so bile proučene 

podkomponente rezervacij, generiranje informacij, zagotavljanje dostopnosti, nadzor 

in izvajanje. Glede na izide je bil razvit operacijski model. Vpliv: Študija vsebuje 

priporočila za optimalno uporabo omejenega števila nakladalnih con prek 

usklajevanja možnosti za časovne in denarne prihranke za prevoznike ter povečanja 

prometne varnosti vseh uporabnikov cest. Izpusti onesnaževal in poraba virov naj bi 

bili zmanjšani zaradi manj iskalnih poti za proste nakladalne cone. Izvedba: Rezultati 

študije služijo kot podlaga za prihodne odločitve glede sistemskih rešitev za 

uresničitev omenjenih koristi. Pridobljeno znanje o možnostih za oblikovanje sistema 

upravljanja nakladalnih con bo uporabljeno za pripravo naslednjega projekta. 

 Poslovni in logistični modeli za podporo majhnim podjetjem in trgovcem 

(GEWERBELOGISTIK) – Cilj projekta je razvoj in vrednotenje trajnostnih poslovnih 

in logističnih modelov majhnih podjetij in trgovcev s praktično vpeljavo za tesarska 

podjetja v Spodnji Avstriji, ki dostavljajo na Dunaj in morajo dostaviti in prevzeti 

materiale, orodja in uslužbence znotraj sklopa njihovih vsakodnevnih poslovnih 

aktivnosti. Z upoštevanjem strategije mesta Dunaj kot tudi trenutnih in potencialnih 

pravnih zahtev za mestno logistiko je bilo znanje za razvoj inovativnih logističnih 

storitev za mala in trgovska podjetja pridobljeno v interdisciplinarnem pristopu, ki je 

zajemal upravljanje logistike, dobavnih verig ter mestne logistike. To je vključevalo 

tudi obravnavo tehnoloških (npr. trajnostni vozni park) kot tudi organizacijskih vidikov 

(logistični procesi, kazalniki uspešnosti, operativni modeli in modeli delitve dobička 

itd.). Razviti modeli so bili preskušeni glede na dejanske zahteve in pričakovanja 

določenih študijskih partnerjev (tesarska in logistična podjetja v Spodnji Avstriji) in so 

bili temu primerno prilagojeni. Vpliv: izvedba projekta bi lahko olajšala obremenitve 

obstoječe prometne infrastrukture, kar bi imelo pozitivne posledice na podnebje. 

Mala in trgovska podjetja bi lahko prihranila več sredstev zaradi manjših investicij in 

izdatkov na področju prevoza. Izvedba: Trenutno je malo zanimanja trgovcev in 

ponudnikov logističnih storitev za vpeljavo logističnih rešitev za optimizacijo prevoza 

v mestih. Na eni strani je pomanjkanje zaupanja glavni vzrok za nezainteresiranost 

za te ideje. Po drugi strani pa so velika razpršenost dostavnih točk, veliko število 

neuspelih dostav zaradi odsotnosti prejemnikov in pričakovanja glede prilagodljivosti 

pri določanju dostavnih časovnih okvirov pomembni razlogi, ki bistveno zmanjšajo 

ekonomsko učinkovitost prometnega izvajanja. 

 Spajalni roboti na ranžirnih postajah (BAKURO) – Študija je raziskala, kako bi se 

lahko odklapljanje tovornih vagonov na ranžirnih postajah avtomatiziralo, ker se zdaj 

običajno spajanje (vijačno spajanje), ki se pri železniškem tovornem prometu 

uporablja v Evropi, izvaja ročno. Ta zahtevni postopek bi se rešil s pomočjo 

senzorjev in inovativnih manipulativnih tehnologij. Do zdaj je bil proces odklapljanja 
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vagonov razdeljen na dva neodvisna dela. Prvi korak je t. i. »podaljševanje« 

(odvijanje spoja), ki vključuje rahljanje spoja z vijačnim mehanizmom in ločitev 

zavornih cevi. Naslednji korak je odstranitev spojne kljuke od vagonske kljuke. Na 

številnih ranžirnih postajah je to narejeno, medtem ko se vlak počasi premika s 

pomočjo premikalne lokomotive na razvrstilne tire. Da bi lahko bili ti postopki v 

prihodnosti strojno opravljeni, so bili za oba procesa razjasnjeni osnovni pogoji, 

oblikovane so bile potrebe in možnosti za železniške operacije ter raziskani vidiki 

varovanja pri delu. Na tej podlagi so bile oblikovane rešitve za potrebne mehanizme 

in senzorje tako za »podaljševanje« kot tudi odstranitev spojne kljuke. Vpliv: spajalni 

robot je moderna rešitev, ki zapolnjuje pomembno vrzel v avtomatizaciji ranžirnih 

postopkov. Hkrati se poveča varnost ranžirnih delavcev in izboljša kakovost operacij. 

Izvedba: Na podlagi rezultatov je bila podana vloga za evropski patent. Prototip za 

odklapljanje vagonov se izdeluje v projektu EntKuRo. Po zaključku tega projekta bo 

sistem lahko uporabljen na vseh večjih ranžirnih postajah Avstrijskih zveznih 

železnic. 

 Spremenljiva geometrija tovornjakov (Truckaero) – V študiji je bil izdelan 

polpriklopnik, katerega oblika se je lahko spremenila oziroma znižala. Oblika 

polpriklopnika je bila oblikovana in preizkušena z računalniško dinamično tekočinsko 

analizo. Izdelan je bil prototip za testne vožnje in določena možnost za prihranek 

goriva. Tovornjaki nimajo ugodne aerodinamične oblike, kar je posebej poudarjeno 

pri visokih hitrostih na dolgih razdaljah. Namen je izboljšati aerodinamičnost 

polpriklopnika s pomočjo tehnologije, ki omogoča spremembo oblike zunanje 

membrane tovornjakov in polpriklopnikov. S pomočjo hidravličnih cilindrov na 

zadnjem delu okvira vozila je mogoče obliko vozila spremeniti v bolj aerodinamično, 

kadar je tovorni del vozila prazen ali pa ne v celoti zapolnjen. Če je treba zapolniti 

ves tovorni del vozila, pa se lahko okvir dvigne nazaj v prvotni položaj. Vpliv: 

Spremenljiva geometrija omogoča zmanjšanje zračnega upora in manjšo porabo 

goriva ter hkrati izboljšuje prevozno učinkovitost. Izvedba: Prototip je bil izdelan, 

testne vožnje so bile opravljene poleti leta 2015. 

 Trajnostna dostava regionalne hrane (ÖKO-LOG) – V študiji so predstavljeni 

načini, kako lahko dobavne verige regionalne hrane potekajo od proizvajalcev (npr. 

ekoloških kmetij) do odjemalcev (npr. restavracije, trgovine, potrošniki) na bolj 

trajnostni način. Posamične dostave, izvedene večinoma z avtomobili in tovornjaki, bi 

lahko bile opravljene z intermodalno prometno verigo, sestavljeno iz javnega 

prevoza, zasebne dostave in tovornih koles za distribucijo zadnje milje. Koncept je bil 

razvit na podlagi pogovorov s strokovnjaki, deležniki in skupinami ter z anketiranjem 

potrošnikov. Vsebuje tudi informacije o logistiki blaga, potrebnih tehnološko-

informacijskih storitvah, higienskih potrebah, delovni zakonodaji kot tudi o 

financiranju storitve. Terenski preizkus je bil izveden v juliju 2015. Pošiljke hrane so 

bile poslane iz Weiza v Gradec z avtobusom in prikolico, nato pa v Gradcu 

dostavljene s tovornim kolesom. Vpliv: Rezultati ponujajo možnost zmanjšanja 

prometnih obremenitev, hrupa in drugih negativnih prometnih učinkov. Pozitivni 

učinek vpeljave tega koncepta bi bil nastanek novih delovnih mest. Izvedba: Cilj je 

vpeljava tega koncepta v graški regiji kot demonstracijskega projekta. Trenutno se 

iščejo strateška partnerstva. 
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 Sinhromodalne logistične verige (SYNCHAIN) – V študiji je bil raziskan 

sinhromodalni prevozni koncept z namenom razjasniti pogoje za splošno in uspešno 

izvedbo tega naprednega koncepta in ugotoviti, kateri od teh pogojev za uvedbo v 

Avstriji še niso izpolnjeni. V Beneluksu je že opazen trend prestavitve tovora s cest 

na železnice in kanale, po drugi strani pa je koncept sinhromodalne logistike na 

splošno v celoti neznan. Cilj študije je razumeti nov koncept sinhromodalnosti in 

prepoznati ključne dejavnike, potrebne za vpeljavo in zagon tega koncepta. Vpliv: 

Sinhromodalnost vodi k pomembnemu premiku na okoljsko združljive načine 

prevozov zaradi možnosti sprotnih sprememb načinov prevoza tovora. Izvedba: Na 

podlagi ugotovitev poteka priprava raziskovalnih projektov. 

 Načini vpeljave fizičnega interneta (GO2PI) – Na podlagi teorij fizičnega interneta 

in praktičnega poslovnega primera so bili raziskani tehnični, formacijski ter 

postopkovni kriteriji ter postavljene smernice za razvoj ponudnika nevtralne in odprte 

poslovne storitve za distribucijo blaga. Razvoj metode za identificiranje in vpeljavo 

zahtev in kriterijev fizičnega interneta je bil usmerjen na štirih ravneh: sredstva, 

postopki, pretok informacij in podatkov ter poslovni modeli. Procesi in podatki so bili 

uporabljeni za integrirano analizo okvirnih pogojev, kriterijev in omejitev, nato so bili 

pretvorjeni v kooperacijsko konkurenčne smernice za prihodnje operacijske vpeljave. 

Do danes še ni bilo na voljo primerne pomoči pri proizvodnih podjetjih za vpeljavo 

vizionarskih fizičnih internetnih konceptov. Raziskovalni projekt je poudaril sedanje 

omejitve, načine in potrebne prihodnje raziskovalne teme za vpeljavo fizičnega 

interneta. Vpliv: združevanje pošiljk omogoča zmanjšanje števila dostavnih voženj, 

kar zmanjša vpliv na okolje in odhodke. Izvedba: Optimizacija upravljanja je že 

vpeljana pri projektnem partnerju ASPÖCK, kar se že kaže pri zmanjšanju stroškov. 

Nekatere rešitve in pogoji bodo morali biti raziskani v prihodnjih projektih, nekateri pa 

so kljub temu že uvedeni v praksi. 

 Hibridna uporaba obstoječih železniških tirov kot intermodalna vozlišča za 

kombinirani prevoz (ASB-COMBIHUB) – Cilj študije je določiti priključne tovorne 

tire (zasebne industrijske tire, povezane z javno železniško infrastrukturo), ki so 

primerni za pretovarjanje kontejnerjev z vidika prostorskega načrtovanja in jih 

analizirati z upoštevanjem inovativnih pretovornih tehnologij. Naslednji cilj je 

predstavitev pogojev, ki jih morajo stranski tiri izpolnjevati za pretovarjanje in njihovo 

vzpostavitev kot intermodalnih vozlišč za kombinirani prevoz. Uporabljeni so bili 

rezultati GIS-analiz za izvedbo celovite klasifikacije vseh lokacij stranskih železniških 

prog in kategorizacije v prednostna območja. Na podlagi tega so bile lokacije, ki so 

se izkazale za primernejše, podrobneje raziskane. Vzporedno GIS-analizi pa je bilo 

raziskanih 15 inovativnih ter sedem običajnih pretovornih tehnologij glede na njihovo 

primernost za uporabo na stranskih železniških tirih. Vpliv: potencial študije leži v 

prenosu tovora s cestnega na okolju prijaznejši železniški prevoz in na učinkoviti rabi 

obstoječe infrastrukture. Izvedba: Operaterji stranskih železniških prog še niso 

vpeljali tega koncepta. To je posledica pričakovanih visokih stroškov, ki izhajajo ne 

samo iz infrastrukturnih investicij, ampak tudi iz stroškov poslovanja in tveganja 

spreminjanja obstoječih logističnih sistemov. 

 Optimizacija multimodalnih vozlišč na VII. koridorju (donavski koridor) 

(SMARTHUBS 2.0) – Študija raziskuje učinkovitost celovitega prometnega sistema 



 

 
 
 

68 
 

Grajska 7,2000 Maribor
tel.: 02/250 53 00 
fax.: 02/251 60 94 

e-pošta: zum@zum-mb.si

in uporabo obstoječih ter načrtovanih pretovornih območij za tovorni promet ter 

odpornost proti motnjam v skladu z optimalno koordinacijo različnih logističnih 

procesov v multimodalnih vozliščih. Multimodalna vozlišča kažejo velik optimizacijski 

potencial na področju učinkovitosti, potrebujejo pa celovit pristop. Za prihodnjo 

optimizacijo postopkov v multimodalnih vozliščih so potrebni primerni in merljivi 

kazalniki, ki bodo omogočali primerjavo in merjenje optimizacijskih strategij na 

makro- in mikroekonomski ravni. S tem namenom so bila razvita merila. Določeni so 

bili deležniki, njihovi cilji in potrebe. Sledila je izpeljava in analiza faktorjev 

uspešnosti: (1) lastnosti vozliščnih sistemov; (2) skupni postopkovni modeli ter (3) 

strateški dokumenti o prometni in ekonomski politiki. Vpliv: učinkovita uporaba 

potrebnih virov kot tudi optimalno načrtovanje in organizacija prevoznih aktivnosti 

lahko izboljšajo odpornost ter povečajo uporabo načinov prevozov, ki se uporabljajo 

v multimodalnih vozliščih vzdolž prometne verige. Razviti merilni sistem se lahko 

uporabi za poudarjanje uspešnosti in zmogljivosti kot tudi ugotavljanje problemov in 

ozkih grl v multimodalnih vozliščih ter zagotavljanje izkazov o opremi in 

konkurenčnosti. Izvedba: razviti merilni sistem zagotavlja osnovo za načrtovanje 

inovativnega simulacijskega modela, ki bo prvič programiran v okviru kooperativnega 

raziskovalnega projekta »optihubs«. Sčasoma bo mogoče upoštevati tudi prostorske 

dejavnike v multimodalnih vozliščih in optimizirati logistične, operativne in upravne 

postopke na kraju samem. 

 Intermodalna vozlišča kot urbani logistični centri (IMPALA) – Cilj raziskave je 

proučitev obsega primernosti urbanih intermodalnih vozlišč, na primer celinskih 

(rečnih) pristanišč ali železniških terminalov, kot urbanih logističnih centrov, kjer se 

uporabljajo električna dostavna vozila za regijsko drobno distribucijo, ter proučitev, 

katera področja je še treba proučiti in razviti. Za ta namen so bili opredeljeni scenariji 

uporabe z vključitvijo morebitnih prihodnjih uporabnikov in pomembnih deležnikov. 

Med raziskavo sta bila proučena naslednja dva scenarija: (1) distribucija hrane 

skupaj s konsolidacijo na dunajskem pristanišču in (2) dostava restavracijam v 

mestnem središču z ladjo, vključno z naknadno drobno distribucijo. Raziskava je 

razkrila, da je vpeljava logističnega središča na intermodalnem vozlišču (pristanišče 

Dunaj) možna in smiselna na podlagi infrastrukture, ki je na voljo, kot so npr. 

skladišča ter površine za ravnanje in shranjevanje. Vpliv: uvedba razvitega koncepta 

vključuje učinkovitejšo in okoljsko združljivo dostavo v mestih za izboljšanje 

kakovosti bivanja v središčih mest. Uvedba omogoča tudi učinkovito izvajanje 

dostavnih voženj zaradi manjšega števila vozil, ki uporabljajo cestno omrežje. 

Izvedba: Na podlagi dobrih rezultatov so mala in srednje velika podjetja izrazila 

veliko zanimanje za uporabo intermodalnih vozlišč kot logističnih centrov. Nadaljnja 

vpeljava je mogoča, ni pa še načrtovana. 

 Povečanje kakovosti in učinkovitosti prevoza jekla s kontroliranjem tovornih 

vagonov in povezovanjem podatkov (INNOSTEEL) – Študija raziskuje povečanje 

učinkovitosti in kakovosti posebnega železniškega prevoza v jeklarski industriji z 

uporabo inovativne informacijske tehnologije in nadzornih sistemov za tovorne 

vagone. Ciljane rešitve, ki zagotavljajo informacije o prevoznih poteh, zakasnitvah in 

tekočih dogodkih, bi morale biti razvite prek združevanja, filtriranja in povezovanja 

različnih virov podatkov in vključevanja različnih področij v partnerskih podjetjih. 
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Nedejavni časi tovornih vagonov so lahko skrajšani z boljšim razporejanjem časa in 

upravljanja vzdrževalnega sistema. Povezovanje podatkov iz osnovnih senzorjev z 

znanjem o posebnih lastnostih tovora nudi visokokakovostne informacije o kakovosti 

prevoza, kar omogoča pospešitev vračanja tovornih vagonov v promet s pomočjo 

učinkovitega nadzora. Vpliv: Raziskava lahko prispeva k zmanjšanju časa, 

porabljenega pri nadzorovanju tovornega prometa, boljši kakovosti prevoza s 

tovornimi vagoni in boljši izrabi tovornih vagonov. To pa poveča konkurenčnost 

ponudnika prevoznih storitev, zmanjša izpuste CO2 ter okrepi Avstrijo kot poslovno 

lokacijo. Izvedba: rezultati raziskave so bili uporabljeni v okviru raziskovalnega 

projekta Innosteel III. 

 Študija izvedljivosti modularnih hitro naložljivih vagonov za učinkovito 

natovarjanje in raztovarjanje polpriklopnikov (KOMBIFLEXWAGGON) – Namen 

raziskave je tehnična in operacijska proučitev ideje inovativnega tovornega vagona 

za horizontalno nalaganje polpriklopnikov, ki jih ne morejo premikati žerjavi. Študija 

je sestavljena iz tehničnega načrtovanja, analize in razvoja Kombi-Flex vagona, 

analize konkurence in povpraševanja. Rezultati teh treh projektnih elementov so bili 

zbrani v skupno analizo operacijske učinkovitosti. Tehnični koncept ponuja 

prilagodljivo korito vagona. Tovornjak postavi polpriklopnik na korito in ga odklopi. 

Korito se skrči in priklene v osnovni vagonski okvir. Raziskava operacijske 

učinkovitosti nakazuje visok potencial za trg. Za potencialne končne uporabnike je 

nujno, da predlagana rešitev ne potrebuje dragih infrastrukturnih vlaganj in da ne 

presega cene daljinskih prevozov s tovornjaki. Vpliv: V Avstriji narejen vagon ima 

namen omogočiti ponudnikom logističnih storitev hitrejši in učinkovitejši dostop do 

kombiniranega prevoza tovora, kar bo okrepilo Avstrijo kot poslovno lokacijo in 

povečalo privlačnost železnic. Izvedba: sistem je trenutno testiran za tehnično 

izvedljivost. Raziskava je nominirana za nagrado »RIZ Genius Ideas 2014« v 

tehnološki kategoriji. 

 Kombinirani kolesarski prevoz z Donavskega kanala – moderna mestna vodna 

in kolesarska logistika (RAKO-DONAUKANAL) – Študija je raziskovala 

intermodalno kombinacijo okolju prijaznih prevoznih načinov po rekah in železnicah, 

kot primer pa je vzela dunajski kanal Donave. Izvedbeni model se osredotoča na 

dostavo pošiljk končnim kupcem in območju, ki se razteza 3 km od bregov kanala 

Donave. Koncept zagotavlja, da bodo pošiljke, ki jih trenutno dostavljajo obstoječa 

dostavna podjetja, v zadnji milji predane pod primerljivimi pogoji v logističnemu 

sistemu RAKO. Ta nalaga dodaten pretovor med obstoječimi distribucijskimi skladišči 

v bližini Dunaja in pretovornim skladiščem RAKO na kanalu Donave. Na 

pretovornem skladišču na dunajskem pristanišču se pošiljke pretovorijo v 

izmenjevalne kontejnerje za kolesa prek sortirnega sistema. Hidravlično dvigalo 

dvigne kontejnerje na tovorno ladjo, ta pa jih prenese do treh privezov vzdolž kanala 

Donave. Tam so kontejnerji s pomočjo tovornih koles dostavljeni kupcem. Vpliv: 

vpeljava obljublja možnosti za povečanje prometne varnosti in energetske 

učinkovitosti, zmanjšuje hrupne obremenitve ter stroške vzdrževanja cest in sprošča 

prostor na cestah. Izvedba: študija je potrdila izvedljivost projekta. Uporaba 

električne ladje še ni mogoča, uporaba kombinacije tovorne ladje in tovornih koles pa 

se je izkazala kot primerna za doseganje logistike s čim manj izpusti. 
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 Upravljanje porabe motorja, izpustov in toplote tovornih vozil v mestnem 

prevozu (MOVETHENUVE) – Projekt vključuje razvijajoče se koncepte za prihodnjo 

izboljšavo motorjev gospodarskih vozil ob upoštevanju porabe goriva in izpustov. 

Simulacije so bile izvedene za oceno posebno kritične obremenitve mestnega 

prevoza blaga. Cilj je bil ocenitev prihodnje porabe, izpustov in ukrepov za toplotni 

nadzor motorjev gospodarskih vozil s pomočjo simulacije. Upoštevan je bil celotni 

termodinamični sistem v smislu obdelave izpustnih plinov in spremenljivih 

obremenitev. Tako so bili proučeni ukrepi glede porabe goriva, zmanjšanja količine 

onesnaževal znotraj motorja in toplotni nadzor izpušnih plinov. Raziskane strategije 

so vključevale širjenje, Millerjev cikel in vodno vbrizgavanje. Poseben izziv v zvezi z 

motorji gospodarskih vozil je, kako povečati temperaturo izpušnih plinov brez 

povzročanja padca učinkovitosti motorja. Visoka temperatura izpušnih plinov je 

pomembna za omogočanje delovanja sistema za obdelavo izpušnih plinov, dobra 

učinkovitost motorja pa zniža izpuste CO2. Vpliv: projekt ponuja rešitev težave med 

kupcu pomembnim prihrankom goriva (kar je enakovredno zmanjšanju izpustov 

CO2) in zakonsko zahtevo glede zmanjšanja izpustov onesnaževal (predvsem NOx). 

Vpeljava bi prinesla znatne izboljšave pri porabi goriva in tako zmanjšala izpuste 

CO2. Izvedba: rezultati bi morali preiti v zdaj potekajočo konceptualno študijo skupaj 

z vodilnim industrijskim partnerjem, kajti njena vpeljava bi pomenila nenavadno velik 

preskok v tehnologiji motorjev gospodarskih vozil. 

 Druge študije v izvajanju:  

 Prevoz malega blaga z uporabo aktivnih in trajnostnih oblik mobilnosti 

(GUTZUFUSS) 

 Mobilna večfunkcijska urbana logistična ploščad z električnim pogonom 

(MULE) 

 Štirimodalna vozlišča – znanstveni in praktični pomen za prevoz blaga (Q4) 

 Inteligentni nadzor statusa motorjev (IZMT) 

 Uporaba podatkov, ki jih ustvarijo vozila v merilnem orodju za prevozna 

podjetja (BENCHMARK TRANSSPED) 

 Sprotna uporaba podatkov za trajnostno izboljšanje prometnega in okoljskega 

stanja v zvezi s prevozom blaga (DATENVERKEHR) 

 Trajnostni zemljevid proizvodnih in industrijskih lokacij za trajnostno mobilnost 

blaga (NALABISTA) 

C. NADGRAJEVANJE ZNANJA, USTVARJANJE TEMELJEV – Program Mobilnost 

prihodnosti ustvarja temelje za prihodnje raziskave in razvojne projekte z raziskavami in 

razvojem storitev. Upoštevan je sedanji tehnološki razvoj, kot so npr. nove tehnologije vozil, 

industrija 4.0 in družbeni razvoj (npr. e-trgovina), in ugotovljeni njihovi učinki na sistem 

prevoza tovora in prometno industrijo. Rezultati služijo širitvi znanja na tem področju in so 

vključeni v oblikovanje agende za odprte pozive. 

 Avstrijske RTI (Real Time Interface) kompetence na področju vmesnikov med 

prevozom blaga in logistiko (INCOM-F) – Raziskava je obravnavala splošne 

vmesnike in industrijske vmesnike med prevozom blaga in logistiko v Avstriji. To je 

bilo narejeno z izdelavo povezave med teorijo in raziskovalno analizo industrije. Do 
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zdaj so večji del raziskave obsegale dobavne verige raznolikih kompleksnosti znotraj 

avtomobilske, dostavne, reciklirne in prehranske industrije. Vsi obravnavani vmesniki 

v posamičnih industrijah so bili združeni v celovito matriko. Takšno razvrščanje 

vmesnikov je služilo lokalizaciji, opredelitvi in poudarjanju primanjkljajev na področju 

potencialov vmesnikov. Da bi se lahko uporabili potenciali vmesnikov za prihodnje 

raziskave, so bili vsi obravnavani vmesniki ocenjeni glede na ustreznost s 

programom Mobilnost prihodnosti in tako izbrani v nadaljnjih postopkih. Skladnih 

vmesnikov je bilo 57: osem vmesnikov za vozila, 20 za infrastrukturo in 29 za 

informacije. Najbolje ocenjeni vmesniki so bili obširneje predstavljeni. 

 Kombinirani prevoz blaga – poudarjanje prihodnih potencialov raziskovanja in 

inovacij (KV FTI) – Cilj raziskave je razvoj srednjeročnega kataloga RTI (Real Time 

Interface) vmesnikov za kombinirani prevoz. Za doseganje tega cilja je bila v 

sodelovanju z deležniki, ki so bili razvrščeni v skupini strojne in programske opreme, 

izdelana matrika tematik. Ugotovljen je bil visok inovacijski potencial na področju 

strojne opreme, tako na področju lahke konstrukcije (vagonov in kontejnerjev) kot 

glede nizkohrupnega razvoja. V zvezi s kontejnerji je ugotovljeni trend usmerjen k 

inteligentnim kontejnerjem. Povečano vključevanje polpriklopnikov (ki se jih ne da 

dvigovati z žerjavi) je tudi kategorizirano kot zelo pomembno. Nove in inovativne 

storitve se prikazujejo kot glavna točka osredotočanja za obstoječe potenciale prek 

celotnega področja komunikacijsko-informacijskih tehnologij. Upravljanje podatkov, 

odprti podatkovni sistemi in uporaba energetsko samozadostnih telematskih 

sistemov za lokalizacijo in nadzorovanje statusa bi lahko spodbudili inovacije na tem 

področju. Kombinirani prevoz bi moral biti razvit vzporedno s terminali. 

 Potencial vplivanja novih tehnoloških storitev vozil na ponudbo upravljavcev 

logističnih storitev (EFLOG) – Na podlagi raznih logističnih operacijskih funkcij je 

raziskovalna služba najprej izdelala prve pogoje za prevoz blaga: kako so lahko 

dostavne storitve, oskrba trgovcev s prehrano in industrijske dostave predstavljene. 

Dostave so povezane s prometom na prometnem omrežju v določenih časovnih 

oknih na vnaprej načrtovanih poteh. Takšni rezultati bi morali pomagati pri 

ovrednotenju okoljskih koristi v smislu zmanjševanja količine motornega prometa. 

Realistični podatki so bili vneseni za simulacijo porabe goriva in izpustov CO2. Na 

podlagi simulacij so bili preračunani prevozi za 32 najsodobnejših motorjev na 

dizelski, plinski, hibridni ali električni pogon. Rezultati so bili prikazani s primerjavami 

porabe goriva, vrednosti izpustov, prometnimi stroški in prevoznimi storitvami z 

namenom njihove umestitve v trajnostni koncept kazalnikov uspešnosti. 

 Učinki e-poslovanja na celotni prometni sistem (ECOMTRAF) – Pozitivni razvoj 

e-poslovanja gre z roko v roki s povečanjem števila dostavljenih pošiljk (posebej v 

kategoriji »B2C« – podjetje-kupec). Posledice e-poslovanja na promet so vidne na 

dveh različnih področjih. Po eni strani se spreminja obseg kupcev zaradi vpliva 

internetne trgovine, po drugi strani pa uporaba dostavnih storitev vpliva na dostavni 

promet. Zato so bili razviti modeli vplivov, ti pa kažejo, da so pozitivni vplivi e-trgovine 

zelo odvisni od vrste dostave, posebej glede možnosti kombiniranja dostavnih poti 

kot tudi možnosti, da kupci osebno prevzamejo pošiljko. Dostave na isti dan in ozka 

časovna okna zapletejo dostave in lahko povečajo število dostavnih voženj ali pa 

zmanjšajo število pošiljk glede na vožnjo. Ponudniki dostavnih storitev so zato 
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primorani uporabljati inovativne koncepte in organizacijske ukrepe, da preprečijo 

morebitne težave s faktorjem obremenitve. Po drugi strani pa nevtralne paketne 

postaje v bližini stanovanjskih območij in večstanovanjskih stavb pomagajo povečati 

število pošiljk glede na postanek in omogočijo dostavo več pošiljk v istem času. To 

pa poveča faktor obremenitve in koristi za kupce. 

 Potencialni interdisciplinarni pristopi za organizacijske inovacije na področju 

prevoza blaga (AIDA-F) – Zaradi sprememb, ki jih sproža razvoj digitalne 

tehnologije 4.0, podnebnih sprememb, okoljskih bremen v poselitvenih območjih ali 

nestanovitnih ekonomskih dinamik, obstaja potreba po organizacijski razširitvi 

interdisciplinarnih pristopov z namenom aktivirati potenciale za koristno in trajnostno 

mobilnost družbe in poslovnega sektorja. Mobilnost blaga je bila izbrana kot 

tematika, ker vsebuje vzajemno delovanje gonilnikov tehnoloških inovacij iz svetov 

industrijske proizvodnje ter logistične in prometne tehnologije v nosilnem sistemu. Cilj 

je vključitev ocen in izkušenj strokovnjakov, ki izvajajo storitve v prometni logistiki in 

dobavi blaga in hkrati opravljajo takšne raziskave v akademskih okoljih. Zaradi vse 

večje razčlenjenosti področij znanja in specializacije profilov delovnih mest nazaduje 

razumevanje omrežnega sistema, in to kljub digitalizaciji. Nepričakovane sistemske 

povezave se kažejo v problematičnih pojavih in zapletenih interakcijah. Ob 

pospeševanju prevoza blaga, naročanja in prodajne logistike ter povečevanju 

obremenitev razvite prometne infrastrukture in njene okolice se takšni simptomi 

pojavljajo, ker globoko zakoreninjeno povečanje učinkovitosti posameznih procesov 

preusmeri pozornost na »sistemskologične« oziroma celosistemske učinke. 

Sprememba paradigme v razširjene uporabne postopke mišljenja se zato zdi 

primerna. Posledično so prilagojeni interdisciplinarni postopki in metode za 

kombinirane organizacijske reforme za področje prevoza blaga, ki temeljijo na 

znanstvenih in teoretičnih ugotovitvah kreacije znanja, poudarjeni kot del 

trajnostnega sistema mobilnosti. Rezultat bi moral biti boljše razumevanje med 

tehničnimi, ekonomskimi, naravoslovnimi in humanističnimi disciplinami za skupno 

uresničevanje nalog. Načela trajnostni, socialne inteligence, podnebnega varstva in 

okoljskih kakovosti povzročijo takšne interdisciplinarne cilje.  

 Industrija 4.0 in njen vpliv na prometno logistiko (IND4LOG4) – Industrija 4.0 se 

nanaša na digitalizacijo industrijske proizvodnje, ki bo povzročila daljnosežne 

spremembe na področju prometa in logistike. Raziskovalno-razvojna storitev 

raziskuje učinke industrije 4.0 na prevozni in logistični sektor s praktične in 

znanstvene perspektive, s posebnim poudarkom na avstrijskih zunanjih odnosih. 

Raziskava bo priskrbela primerno osnovo za izdelavo različnih strateških priporočil 

za ravnanje na področju nadaljnjega raziskovanja in inovacij na prometnem področju. 

Prvi vmesni rezultati poudarjajo pomembnost napredovanja povezovanja 

železniškega sistema v digitalizirani in/ali avtomatizirani prihodnosti na področjih 

prevoza blaga in prometne logistike.  

 Smernice za razvoj RTI (Real Time Interface) projektov za mobilnost blaga v 

mestih (GÜMOS) – Zgodovina je pokazala, da obstajajo veliki izzivi pri izvajanju in 

vpeljevanju raziskovalnih in razvojnih projektov na področjih prevoza blaga in 

logistike, posebno v urbanih območjih. Ovire vključujejo prehod raziskave na trg in 

dejstvo, da je omogočanje inovacij izvedljivo večinoma prek interakcij z drugimi 
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deležniki. Število deležnikov pa je v mestih posebej visoko, kar pa dodatno poveča 

že zelo visoko raven zapletenosti, ki obstaja v dobavnih verigah, in tudi zaplete 

inovacije. S tem namenom so bile razvite Smernice za razvoj RTI-projektov za 

mobilnost blaga v mestih. Te najprej opredelijo jasna, merljiva in dostopna merila, ki 

so uporabna pri razvoju raziskovalno-razvojnih projektov na področju mobilnosti 

blaga v mestih in ki urejajo kompleksnost na raziskovalnem področju. 

 Ocena socialnih vplivov zaradi programov financiranja za podporo raziskav na 

področju mobilnost ljudi in blaga (WIFAS) – Cilj raziskovalnega projekta je bil 

razvoj konceptualne podpore z namenom ocenjevanja socialnih posledic, ki jih 

povzročajo vmesniški programi na področju mobilnosti ljudi in blaga. Obravnavana 

vprašanja so bila: (1) Kateri socialni vplivi so povezani z raziskavami prevoza in 

mobilnosti in njihovimi rezultati? (2) Kako so lahko te posledice strukturirane in kateri 

kazalniki ter metode bi morali biti uporabljeni pri opredelitvi (in oceni) socialnih 

vplivov? in (3) Kako se lahko oceni prispevek programa? Kot rezultat sta bila razvita 

dva empirično preverjena modela – prvi za mobilnost blaga in drugi za mobilnost 

ljudi. Modeli posledic bi morali biti v prihodnosti uporabljeni za ocenjevanje socialnih 

vplivov programov financiranja raziskav na področju mobilnosti. 

 Druge storitve v izvajanju: 

 Razvojno-raziskovalni potencial avstrijskih tovornih letalskih prevoznih 

procesov – avstrijske tovorne letalske razvojno-raziskovalne zmogljivosti 

(ACCIA), 

 Identifikacija odločitvenih meril za cestno prevozne izbire poti ter priprava 

metodološkega priročnika (TRACE), 

 Uporaba sledilniških/transponderskih tehnologij za uradne prevozne statistike 

(AUTOSTAT), 

 Možnosti uporabe digitalnih tahografov za integrirane mobilnostne storitve 

(SERVICES TACHOGRAPH). 

D. USTVARJANJE MREŽ – V okviru RTI-projektov s področja mobilnosti blaga je 

sodelovalo več kot 100 podjetij in raziskovalnih institucij s podporo pristojnega ministrstva.  

E. ČEZMEJNO SODELOVANJE 

 CEE (Central and Eastern European) rečni most poleg koridorja Ren–Donava 

(CEE-RIVERBRIDGE) – Projekt stremi k inovativnemu konceptu, namenjenemu 

premiku prevoza blaga s cest na celinske plovne poti. Koncept je opozoril na 

vpeljavo regalnega sistema na tovorno dvigalo, na katerem so lahko zložena različna 

bremena (npr. kontejnerji, polpriklopniki, tovornjaki). Sistem bo preizkušen glede 

ekonomske in organizacijske izvedljivosti na rednih linijah odseka zgornje Donave. 

 Multimodalne strategije za bolj zeleno in odpornejšo dobavo lesa 

(MULTISTRAT) – V večini evropskih regij so sezonska nihanja količin posekanega 

lesa in prevoza lesa kot tudi nenadne prekinitve dobavne verige pomemben izziv na 

področju upravljanja zalog za lesno industrijo, po teh zalogah pa je značilno 

razmeroma stalno povpraševanje. Hkrati pa terja povečanje pogostosti naravnih 

nesreč, kot so neurja, povečanje rezervnih zalog v lesni dobavni verigi. V tem 

primeru multimodalni prometni sistemi, ki uporabljajo tovornjake za dostavo lesa iz 
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gozdov na železniške in pristaniške terminale, povečajo rezervne zaloge ob 

hkratnem znižanju izpustov celotnega prometnega sektorja. Učinkovitost, odpornost 

in trajnost dobavne verige na področju odzivanja na motnje so prikazane in 

analizirane v modelu dobavne verige, ki podpira participativno vrednotenje in 

vpeljavo rezultatov. Dodatno pa celovita predstavitev regionalno specifičnih izzivov, 

multimodalnih sistemskih zmogljivosti in upravljavskih procesov temelji na 

neposredni vključitvi upravljavcev v preizkušanju, analizi in ocenjevanju inovativnih 

multimodalnih sistemov. Izdelava integriranega okvira za uveljavljanje multimodalnih 

inovacij in prilagodljivih strategij bo pomembno prispevala k razvoju okolju prijazne in 

odporne dobave lesa v severni in osrednji Evropi. 

 Pametna trgovina zadnje milje (SAILOR) – Cilj projekta je vpeljava storitveno 

usmerjene organizacijske inovacije z imenom SAILOR (Smart lAst miLe 

cOmmeRce). Sistem SAILOR izboljšuje interakcijo med dostavljalskimi podjetji in 

strankami z omogočanjem strokovnega in usklajenega odločanja na obeh straneh. 

Cilji SAILOR-ja so: (1) povečana stroškovna učinkovitost dostavljavcev pošiljk prek 

povečevanja deleža uspešnih dostav v prvem poskusu in izboljšanja upravljanja 

povratne logistike; (2) povečanje števila pošiljk, sprejetih prek prožnih možnosti 

sprejema glede prostora in časa, kar bo vodilo k zadovoljstvu stranke, ter (3) 

prednosti za družbo, kot so zmanjšanje onesnaženja v urbanih območjih, manj 

prometnih zastojev in manj stresni delovni pogoji za zaposlene v dostavljalskih 

podjetjih. Še en cilj je preveritev prototipa in ocena poslovnega modela SAILOR po 

njegovi vpeljavi v štirih različnih predstavitvenih mestih v EU. Ta ima lahko politične 

posledice v smislu uvedbe panevropske rešitve za logistično industrijo zadnje milje. 

 Harmonizacija meril za multimodalna celinska vozlišča – prihodnje povezave 

za trajnost (HUBHARMONY) – Projekt vključuje razvoj primerljivih ključnih 

dejavnikov za analizo poslovnih procesov in storitev v multimodalnih terminalih 

znotraj evropskega okvira. Osredotočenost ni na uspešnosti posameznih terminalov, 

ampak na primerljivi oceni njihovih storitev. Blagovna vozlišča so postavljena v jedro 

raziskave za pridobitev celovitega pogleda na trajnostne multimodalne prometne 

sisteme. Projekt prispeva k boljšemu razumevanju trajnostnega prometnega sistema 

z upoštevanjem možnosti za evropske sinergije in podpira upravljavce terminalov pri 

njihovem načrtovanju prihodnjih storitev.  

 Na svetovnem spletu oblikovani logistični sistem (MODULUSHCA) – Za 

uresničitev vizije fizičnega interneta je bil oktobra 2012 sprožen evropski projekt FP7 

»Moduluschca«. Mednarodni konzorcij 15 odmevnih partnerjev je opravil raziskavo 

tega revolucionarnega pristopa do februarja 2016 in tako naredil prvi korak za 

vpeljavo fizičnega interneta. Poleg začetnega dokaza koncepta so bile razvite še 

izmenjevalne logistične enote v obliki modularnih sistemov, ki so bile vpeljane kot 

3D-tiskani prototipi. Prototipi modularnih prevoznih boksov in ploščadi za omreženo 

operacijsko logistiko so bili uporabljeni za poudarjanje okoljskih, ekonomskih in 

socialnih prednosti prek poskusov, simulacij in testiranj.  

 Inteligentni tovor znotraj učinkovitih in trajnostnih svetovnih logističnih 

operacij (ICARGO) – V projektu je sodelovalo 29 partnerjev iz poslovnega, 

raziskovalnega in industrijskega sveta. Cilj projekta je bil izdelava logističnim 

deležnikom namenjene globalne informacijsko tehnološke platforme, ki bi omogočala 
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hitro komunikacijo in sodelovanje med njimi ter povečala preglednost logističnih 

postopkov. Projekt je osredotočen na doseganje boljše sinhronizacije in uporabe 

zmogljivosti pri vseh načinih prevoza. Sprotne informacije o prometu in stanju 

prometne infrastrukture so namenjene pomagati deležnikom pri optimizaciji njihovih 

načrtovalskih postopkov in zmanjšanju izpustov. 

 Razvoj sistema plovil in logistike naslednje generacije za celinske plovne poti 

(NEWS) – Cilj projekta je narediti okoljsko in ekonomsko učinkovitejši prevoz blaga 

na evropskih celinskih plovnih poteh in prispevati k premiku tovornega prometa na 

plovne poti (Donavo). Najpomembnejši rezultat je koncept za tovorno ladjo NEWS 

Mark II, ki je optimizirana za prevoz kontejnerjev, vozil, razsutega tovora in težkih 

tovorov. Aktivni rezervoar za balast omogoča prilagajanja ladijskega ugreza za 

80 cm v nekaj minutah, kar pomeni, da je ladja uporabna na 80 % evropskih plovnih 

poti. Njen pogon lahko deluje na utekočinjeni naftni plin ali na kombinaciji elektrike in 

dizelskega goriva. Nadaljnji rezultati vključujejo investicijski in poslovni načrt in nove 

logistične koncepte za rečna pristanišča. Poudarjeno je, da tudi ladja z idealno 

tehnično zasnovo ne more premagati pomanjkljivosti na raznih odsekih plovnih poti 

in hkrati omogočati dobičkonosnega delovanja.  

 Projekti Horizon 2020 (v teku): 

 Novi kooperativni poslovni modeli in smernice za trajnostno mestno logistiko 

(NOVELOG), 

 Gradnja trajnostne logistike prek zaupanja vrednih sodelovalnih omrežij v 

celotni dobavni verigi (NEXTRUST), 

 Pametne železniške tovorne storitve v dobavni verigi (SMART-RAIL). 

F. EUROPA IN URESNIČEVANJE VIZIJE 

 Evropska tehnološka platforma za logistiko ALICE – Evropska tehnološka 

logistična platforma ALICE (Alliance for Logistics Innovation through Collaboration in 

Europe) je bila ustanovljena leta 2013. Platforma razvija celovite strategije za 

raziskavo, razvoj in inovacije za evropska področja logistike in upravljanja dobavnih 

verig ter svetuje Evropski komisiji pri vpeljavi programa Horizon 2020 na logističnem 

področju. Vizija Alice 2050: fizični internet – vizija Alice 2050 temelji na fizičnem 

internetu, ta pa stremi k obravnavi poglavitnih izzivov v logistiki in doseganju ciljev 

učinkovitosti ter trajnosti. Osredotočenost je na novih rešitvah in poslovnih modelih, 

ki bodo omogočili učinke obstoječega znanja in novih tehnologij. Do leta 2050 naj bi 

pošiljke šle skozi logistični sistem tako kot podatki prek medmrežja. Kaj je fizični 

internet? – Kot pošiljanje podatkov v standardiziranih formatih in razpolaganje z njimi 

v standardiziranih vozliščih vključuje fizični internet pošiljanje samega blaga v skladu 

s temi načeli. Standardizirani formati so v tem primeru modularni boksi, ki imajo 

zmogljivosti medsebojne povezljivosti in lokalizacije. Boksi vedo, kaj vsebujejo, kje so 

in kam so namenjeni, lahko komunicirajo z drugimi boksi in se tako lahko lokalno 

združijo v tovorne enote. Boksi in tovorne enote so preneseni v skupna vozlišča 

(fizično internetno vozlišče), kjer so pretovorjeni. To pomeni, da blago ni 

porazdeljeno na prevozno sredstvo na izhodiščni točki vse do cilja, ampak da je 

prepeljano do najbližjega vozlišča fizičnega interneta, kjer je raztovorjeno, združeno 

z drugimi pošiljkami, ki gredo proti istemu cilju, in ponovno natovorjeno. Posledica 
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splošne uporabe standardiziranih modularnih boksov in vozlišč fizičnega interneta bo 

prevoz velikega števila tovornih enot, kar bo pomembno povečalo izkoristek motornih 

tovornih vozil in dejansko izničilo prazne vožnje. 

 Shift2Rail tehnologije za trajnostne in privlačne evropske tovorne železnice – 

Shift2Rail je javno zasebno partnerstvo med Evropsko unijo in železniškim 

sektorjem. Kot raziskovalni in inovacijski projekt je namenjen zagotavljanju in krepitvi 

konkurenčnosti evropske železniške industrije in hkrati prispevanju k doseganju ciljev 

modalnega premika proti železnicam, kar je zapisano v beli knjigi o prometu. V šestih 

letih je bilo na voljo 920 milijonov EUR za te projekt, od tega 450 milijonov EUR od 

evropskega raziskovalnega in inovacijskega programa Horizon 2020. Preostalih 470 

milijonov EUR je bilo zagotovljenih v obliki prispevka ustanovnih in pridruženih 

članov. Poseben cilj je na primer zmanjšanje teže tovornih vagonov za povečanje 

prevoznih zmogljivosti in vpeljava koncepta 5-L za tovorne vagone, kar bo omogočilo 

10-odstotno povečanje količine prepeljanega tovora. 5-L pomeni »manj hrupen, lažji, 

za dolge poti, logistiki primeren in nizko stroškovno usmerjen«. Hkrati pa bodo 

raziskave na področjih, kot so nove zavorne tehnologije in protidrsni koncepti, 

omogočile prevoz težjih tovorov na vagonih, kar bo cenovno učinkovitejše. 

G. PRIHODNJE GENERACIJE – S ciljem ponuditi doktorskim študentom načine 

vključevanja v uporabne raziskave je bil v letu 2013 objavljen odprti poziv za dizertabilne 

teme projektov iz programa Mobilnost prihodnosti. Dve temi sta bili s področja prevoza blaga 

in logistike. 

 Oblikovanje in preizkušanje potencialnih ekspanderjev za uporabo mobilne odpadne 

toplote v okviru posebnih sistemskih pogojev in pogojev vozila 

(EXPANSIONMASCHINE) – Stroji z različnimi operativnimi principi delovanja so 

lahko oblikovani s sistemi uporabe premikalne toplote (npr. izmeničnim batom, osnim 

batom, vrtljivim batom, vijakom, ekspanzijskimi ali impulznimi turbinami). Na podlagi 

meril in pogojev, ki še niso določeni, bi lahko bil oblikovan in preizkušen širok razpon 

ekspanderjev, tako pa bi se določil najprimernejši tip stroja za serijsko aplikacijo. 

 Izbira načina prevoza v logističnem sektorju avtomobilske distribucije – podpora 

odločitvam prek beleženja stroškov in vplivov na okolje (INLAND_CAR) – Projekt se 

ukvarja z optimalno izbiro načina prevoza pri oblikovanju prometnih verig v sektorju 

avtomobilske distribucijske logistike. V tem pogledu so bili beleženi stroški in okoljski 

učinki glede na način prevoza (cestni, železniški, na celinskih vodah) in hkrati glede 

na enojne ali večkratne prometne verige. Posebna pozornost je bila namenjena 

posebnim okoliščinam metode roll-on/roll-off in inovativnim prevoznim konceptom, 

kot so na primer prevozi vozil v kontejnerjih. 

H. STRUKTURIRANJE, POLNJENJE VRZELI  

 Financirani raziskovalni položaj za trajnostno prevozno logistiko 4.0 – 

Organizacija Mobilnost prihodnosti je izvedla natečaj za zasedbo financiranega 

raziskovalnega položaja v letu 2015. Avstrijsko ministrstvo za promet, inovacije in 

tehnologijo želi z zasedbo položaja v Avstriji graditi znanje na temo trajnostne 

mobilnosti 4.0 za nadaljnjo krepitev sodelovanja med znanostjo in industrijo. Posebej 

bo ta položaj obravnaval izgradnjo kompetenc na področju prometne logistike, kjer je 
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poglavitna skrb integracije novih tehnologij, predvsem v povezavi z industrijo 4.0, 

povezane z internetom stvari, inteligentnimi transportnimi sistemi in storitvami v 

aplikacijskem področju prometne logistike za doseganje trajnosti. Cilj raziskovalnega 

položaja je zaprtje obstoječe vrzeli na področju znanstvenoraziskovalne teorije 

vmesnika med sistemskim ocenjevanjem novih tehnologij na področju prometne 

logistike, in sicer: (1) v mestnih in primestnih območjih, (2) z vključevanjem končnih 

uporabnikov in (3) osredotočanjem na inteligentne storitve, osnovane na teh 

tehnologijah. Raziskovalni položaj na področju uporabno osredotočenih raziskav v 

prihodnje prometne tematike je namenjen podpori podjetjem na področju prometne 

logistike. S pomočjo raziskovalnih vprašanj bo pomagal povečevati njihove prihodnje 

možnosti za tržni uspeh. Dodatno bi moral položaj pokrivati poslovne potrebe po 

izvrstno usposobljenih logističnih strokovnjakih, ki bi morali podpirati podjetja, da 

lahko ta varno krmarijo skozi prihodnost naslednje industrijske revolucije z njihovimi 

interdisciplinarnimi znanji. Raziskovalni položaj bo prevzel koncept fizičnega 

interneta, to je koncepta, katerega namen je revolucija znotraj logističnega sistema 

po zgledu interneta. Temelječ na tem konceptu, bo osredotočenost raziskave na tem, 

kako lahko postane mobilnost blaga v somestjih v prihodnosti bolj trajnostna prek 

uravnoteženja interesov ekonomije, okolja in družbe.  

 Urbani mobilnostni laboratoriji 

 MobiLab – ponovno pregledana mobilnost blaga (IMOLA – ZOÖ) – V osrednji 

regiji Zgornje Avstrije, kjer imajo sedež pomembna podjetja, industrija 

povzroča številčne prevoze ljudi in blaga. Posebni izziv je interakcija 

funkcionalne logistike, prevoza blaga in ljudi kot tudi lokacijskih dejavnikov. 

Projekt je raziskal idejo industrijskega mobilnostnega laboratorija za osrednjo 

regijo Zgornje Avstrije z namenom ponovnega pregleda trajnostnih 

mobilnostnih rešitev v tem zapletenem okolju raznovrstnih potreb, strategij in 

ciljev prek inovativnih metod, in to skupaj z vsemi deležniki.  

 Deljenje in izmenjave Mobilnostnega laboratorija mestne regije Bruck-

Kapfenberg-Leoben (MLAB_TEI+TAU) – Raziskovalni projekt je pregledal 

potencial vpeljave mobilnostnega laboratorija v regiji, ki pokriva mesta Bruck, 

Kapfenberg in Leoben. Tematska osredotočenost tega laboratorija je razvoj 

inovativnih mobilnostnih rešitev na področju prevoza ljudi in blaga. Urbani 

mobilnostni laboratorij je zamišljen kot odprta platforma za praktične 

mobilnostne raziskave, na katerih lahko zainteresirani deležniki iz politike, 

uprave, ekonomije in civilne družbe razvijajo prihodnje mobilnostne rešitve 

skupaj z uporabniki in raziskovalci. 

 Mestna logistika in dostavna služba – inovativni pristopi k »mobilnostnemu 

laboratoriju Gradec brez meja« (URBAN MOBILITY LAB) – Raziskovalna 

faza urbanega mobilnostnega laboratorija graške regije je proizvedla 

raznolike pristope k prihodnjim inovacijam v urbanem prevozu potnikov in 

blaga. Številne obetajoče pobude za učinkovitejše in okolju prijazno ravnanje 

na področju prevoza blaga v Gradcu že potekajo. Med raziskovalno fazo so 

pri razvoju idej za laboratorijske projekte v raznih oblikah sodelovali številni 

deležniki. Prihodnji pristopi bodo osredotočeni na optimizacijo prometnih poti 
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(zadnja milja), dostavnih storitev in uporabo trajnostnih prevoznih vozil, 

vključujoč zasebne nakupovalne poti.  

 Dobro – boljše – blago – ali bi jih raje sami nesli? (UML-FREIGHT 4.0) – 

Logistika ni čustvena, zato pa vedno povzroča zakasnele odzive namesto 

akcij. Negotovost investicij je prevelika, da bi se preizkušali novi pristopi. 

Uporabniki logistike niso dovolj vključeni, med deležniki pa je premalo 

komunikacije in deljenja informacij za doseganje boljše usklajenosti. Projekt 

odkriva nove porajajoče se ali prej nezadoščene potrebe v okviru urbane 

blagovne logistike in zagotavlja informacije glede vseh pomembnih 

nacionalnih in mednarodnih pobud kot tudi podjetij. Študija združuje najbolj 

primerne deležnike iz raziskovalnega, ekonomskega in javnega sektorja ter 

civilne družbe v konzorcije ter sledi cilju ustvarjanja inovacij v zvezi z 

blagovno logistiko. Podjetniški cilj projekta je olajšati inovacije za učinkovito 

urbano blagovno logistiko s čim manj izpusti in vrnitev javnih urbanih površin. 

Rešitve bi morale koristiti družbi in hkrati zgraditi nove trge, ali pa se uspešno 

vključiti na obstoječi trg. 

I. MREŽENJE – dogodki: 

 Ideje – serije dogodkov »Uspešni prek inovacij«, 

 Delavnice mreženja za nedavno zaključene projekte raziskav in razvoja, 

 Delavnice mreženja, kjer ženske razpravljajo o trenutnem razvoju na področju 

mobilnosti blaga, 

 Delavnice mreženja o dizertacijskih projektih, 

 Raziskovalni forum »Mobilnost za vse 2013« pod sloganom »Cyclelogistics/kolo-

logistika«, 

 Forum LRA – Logistic Research Austria – »fizični internet – ujet med fantastiko in 

resničnostjo?«. 
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3.3.4.2 Povzeti (še nekateri dodatni) projekti iz poročila iz leta 202044 

A. RAZISKATI, RAZVITI, INOVIRATI – Raziskovalni in razvojni projekti so jedro programa 

Mobilnost prihodnosti. Podjetja skupaj z drugimi podjetji in/ali raziskovalnimi ustanovami 

raziskujejo in razvijajo nove ali izboljšanje izdelke, postopke in storitve za tovorni promet in 

prometno industrijo. Obsegajo projekte: inovativna prevozna sredstva in mediji, trajnostna 

mobilnost blaga izven metropolitanskih območij, trajnostna mobilnost blaga v 

metropolitanskih območjih, trajnostne prometne verige in omrežja. 

 Razvoj sistema za samodejno raztovarjanje – Cilj je razvoj sistema samodejnega 

raztovarjanja za velike količine blaga pri distribucijski, kurirski, ekspresni in paketni 

industriji. Raztovarjanje blaga iz tovornjakov je dolgotrajen fizično naporen postopek. 

Sistem, razvit v tem projektu, je sestavljen iz sistema za podporo in stacionarnega 

modula, ki ga je mogoče hitro prilagoditi tovornjaku. S pomočjo pasu se paketi 

samodejno izvlečejo iz tovornega dela vozila in se nato namestijo na raztovorni 

sistem. Pri samodejnem raztovorniku se lahko velika količina paketov hitro raztovori 

in identificira. Strokovnjaki so razvili prototip in testirali različne scenarije z različnimi 

sestavami tovora, s strategijami nakladanja tovora ter različnimi hitrostmi 

raztovarjanja. Vpliv: Prednost sistema raztovarjanja je stroškovno učinkovita 

zasnova, ki je ekonomsko privlačna. Poleg tega je sistem hiter in popolnoma 

avtomatičen. Zdaj eden do dva zaposlena potrebujeta približno eno uro za 

raztovarjanje tovora. Z uporabo tega sistema se lahko pri raztovarjanju prihrani 20 

minut. Izvedba: Februarja 2017 je bil na podlagi raziskovalnih rezultatov graške 

tehniške univerze ta sistem uporabljen pri podjetjih Austrian Post AG in PHS 

Logistiktechnik GmbH. Sistem se uporablja tudi v distribucijskem središču avstrijske 

pošte Allhaming. Zaradi zaznanih potreb po tem produktu se izdelek trži širom sveta. 

 Inovativni digitalizirani visokokakovostni vagon za les in drugi moduli za 

kombinirani železniški prevoz – Cilj projekta je razvoj lesne logistike, ki temelji na 

železniškem prometu. Projekt se osredotoča na razvoj in povezavo inovativne 

jeklene konstrukcije, inovativne digitalne opreme in predelave ter je usmerjen v 

logistiko prihodnosti. Na podlagi strankine zahteve so bili izvedeni logistični izračuni, 

ki so bili podlaga za razvoj koncepta InnoWaggon. Hkrati je bila pripravljena digitalna 

specifikacija, telematična analiza in analiza prototipa s spremljajočo tehnologijo. 

Operativna sposobnost vagona je bila testno preizkušena v omrežju Papierholz 

Austria. Obenem je bila razvita digitalna vagonska platforma InnoCloud. Vpliv: 

»GigaWood vagon« je uporabljen v lesni industriji, kjer so potrebe po prevozu velikih 

količin tovora. Vagonom, ki so opremljeni s sistemom GPS, je mogoče slediti kjerkoli 

v Evropi. Uporaba tega koncepta omogoča večjo konkurenčnost železniškega 

prevoza, poleg tega pa je okolju prijazen in omogoča prevoz večje količine tovora ter 

izboljšuje varnost pri delu. Izvedba: Prvi 90 čevljev dolgi Smart GigaWood vagoni so 

bili dobavljeni že leta 2019 v Avstriji in na Češkem, kjer so že v uporabi. Koncept 

Innofreight je za storitev Smart GigaWood leta 2018 prejel avstrijsko štajersko 

nagrado za inovacije, »nagrado hitro naprej/Fast Forward Award«, leta 2019 pa je bil 

                                                
44 Mobilität der Zukunft Zwischenbilanz Gütermobilität Forschung, Technologie und Innovation aus Österreich (Stand: September 2020), 
Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. 
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tudi nominiran za prejem avstrijske državne nagrade za inovacije »Staaspreis 

Innovation«. 

 Standardiziran modelni sistem za optimizacijo procesov v multimodalnih 

vozliščih tovornega prometa – Osnovna ideja projekta je bila ustvariti prve pogoje 

v multimodalnem vozlišču za tovorni promet, ki omogočajo tako nemoten prevoz kot 

tudi ekonomično izvedbo intermodalnega tovornega prevoza. Na podlagi raziskave 

»Smart Hubs 2.0«, ki se je ukvarjala z optimizacijskim potencialom multimodalnih 

vozlišč, je bil v tem projektu razvit nov simulacijski model, ki je za podlago uporabil 

študijo primera dunajskega pristanišča za optimizacijo logističnih, operativnih in 

administrativnih procesov v multimodalnih vozliščih. V študiji so bili simulirani tokovi 

postopkov, ki temeljijo na obsežnih raziskavah. Na podlagi ugotovljenih ozkih grl so 

bile razvite prilagojene rešitve, ki so bile v obliki variant vnesene v simulacijski model. 

Na podlagi primerjave obstoječe in variantne simulacije bi lahko ocenili primernost 

enega ali več ukrepov za reševanje problemov v multimodalnih vozliščih ter proučili 

in ocenili pojav možnih posledic z operativnega in makroekonomskega vidika. Vpliv: 

Projekt lahko s pomočjo učinkovitega ravnanja s procesi, zagotavljanjem osnovnih, 

povezanih prometnih virov in selitvijo (časovno občutljivega) blaga s cest in železnic 

na celinske plovne poti pomembno prispeva k zmanjšanju porabe energije in virov ter 

negativnih vplivov na okolje. Preizkusna faza je že pokazala, da je simulacijski model 

še posebej primeren za oceno alternativ pri načrtovanju optimizacije procesov in je 

podlaga za izbiro ustreznih optimizacijskih ukrepov. Zaradi raznovrstnosti in 

številčnosti logističnih procesov je tako mogoče prostorsko, prometno in 

organizacijsko uskladiti razvoj multimodalnega vozlišča. Izvedba: Model se uporablja 

pri svetovalnih storitvah za načrtovanje in optimizacijo tovornih terminalov. V okviru 

razvitega tržnega koncepta je treba na podlagi rezultatov projekta ustanoviti delujoče 

podjetje, ki bo pridobljeno znanje in veščine ponudilo v obliki storitve in jih preneslo 

na druga multimodalna vozlišča. 

 Povezovanje virov podatkov za razvoj terminala 4.0 – Cilj projekta je bil ustvariti 

pregled razvoja na področju »Logistike 4.0« in optimizacija upravljanja logističnih 

terminalov na podlagi obsežnih virov podatkov. Postopki upravljanja logističnih 

terminalov se bodo zaradi novih tehnologij in razvoja na področju logistike vedno bolj 

spreminjali. To je velik izziv za terminale, ki so postopoma rasli; v najboljšem primeru 

se znotraj njih zdaj izvajajo samodejni logistični procesi samo na nekaterih področjih. 

Zato je bila na podlagi raziskovalnega projekta »DatenVerkehr« pripravljena pomoč 

za zaledne logistične terminale v smeri avtomatizacije in izvedena testna simulacija 

več avstrijskih terminalskih sistemov za proučitev možnosti optimizacije njihovih 

logističnih procesov. Izvedba razširitvenega koncepta za postopno avtomatizacijo 

multimodalnih vozlišč je bila razvita s pomočjo referenčnega modela in spremljajočih 

simulacij. Vpliv: Operativni podatki informacijskega sistema Künz predstavljajo zelo 

zanesljivo novo podatkovno osnovo za ocenjevanje terminalskih procesov. 

Povezovanje z obstoječimi viri podatkov omogoča ciljno prepoznavanje slabosti pri 

delovanju logističnih terminalov in potencial za izboljšanje njihovega delovanja. V 

kombinaciji z obstoječo simulacijsko tehnologijo pomembno prispevajo h gladki 

prometni verigi. Projekt pomembno prispeva k razvoju novih in optimizaciji obstoječih 

procesov v logističnih terminalih. Poleg tega je informacijski sistem »Künz« že 
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omogočil delovanje žerjavnih sistemov na novih poslovnih področjih in predstavlja 

pomembno platformo znanja za nadaljnji razvoj logističnih terminalov za internet 

stvari. Izvedba: Po zaključku projekta (to je bilo decembra 2018) se operativni 

podatki zdaj uporabljajo pri nadaljnjih aktivnostih z različnimi upravljavci logističnih 

terminalov v Avstriji. Podatki pomenijo osnovo za pripravo odgovorov na različna 

vsebinska vprašanja, na primer za ugotavljanje ozkih grl pri logistični zmogljivosti ali 

analizo števila operacij na kontejner. 

 Zmanjšanje tovornega prometa z inteligentnimi strategijami naročanja in 

dostave – S pomočjo izvedbe primera za izboljšanje farmacevtske logistike je 

projekt razvil standard, ki združuje področja naročanja in prevoza, s čimer se 

zmanjša število dostav na zahtevano količino prepeljanega tovora. Na podlagi 

razprav in podrobnih podatkov o naročilih in dobavah lekarn in farmacevtskih 

veleprodajnih izdelkov je bila izvedena podrobna analiza logističnih procesov glede 

na skupine izdelkov. Poleg tega je bila v Avstriji opravljena raziskava (n = 1.000) o 

nakupovalnih navadah v lekarnah. To je omogočilo izbiro ukrepov za znižanje 

pogostosti dobav v lekarne. S temi rezultati bi se lahko razvil standard »SmartOrder« 

in ustrezna komunikacijska sredstva za zainteresirane strani. Vpliv: Z zmanjšanjem 

pogostosti dostave se pričakuje 30 minut manj porabljenega delovnega časa za 

naročanje in dostavo lekarniških izdelkov na dan. Če bi sodelovale vse lekarne, bi 

bilo mogoče doseči 30-odstotno znižanje števila dostav (vključno z zmanjšanjem 

izpustov) in 25-odstotni prihranek stroškov za veleprodajna podjetja. Pri tem se lahko 

pričakuje največ 2 % sprememb v nakupovalnih navadah lekarniških strank. 

Izvedba: Zdaj poteka delo na oblikovanju standarda »SmartOrder«, ki temelji na 

ukrepih, razvitih za zmanjšanje pogostosti lekarniške dostave. Poleg tega se razvijajo 

ustrezna komunikacijska orodja za sodelujoče lekarne, da bi lahko končnim strankam 

pozitivno predstavili standard. Da bi zmanjšali visoke dostavne frekvence, ki v 

številnih panogah nimajo temeljnega pomena, morajo vsi udeleženci dobavne verige 

zagotoviti skupno prostovoljno zavezo za zmanjšanje tovornega prometa. Cilj je, da 

lahko vsi udeleženci v dobavni verigi pridobijo ugodnosti (zmanjšanje stroškov in/ali 

dela). 

 Lokalni trg z množično dostavo za podporo lokalne maloprodaje – Projekt 

združuje prostočasne in profesionalne kurirje, ki bi soustvarili robustno in stroškovno 

učinkovito ponudbo za lokalno maloprodajo. V duhu večkanalnega marketinga je bil 

cilj projekta izkoristiti in okrepiti prednosti fizičnih trgovin – te so izkušenost, bližina, 

zaupanje, prilagodljivost – proti naraščajoči konkurenci spletnega nakupovanja. V ta 

namen so bile na začetku projekta zbrane in analizirane potrebe in zahteve ustreznih 

ciljnih skupin in zainteresiranih potencialnih partnerjev. S pomočjo intervjujev s 

trgovci na drobno v Gradcu in spletnih anket potencialnih kurirjev so bili pridobljeni 

vpogledi v pomembne motivacijske in zaviralne dejavnike. Med proučevanjem 

potencialne tehnologije so bili pregledani sistemi spodbujanja, strojna oprema, 

spletna platforma (tržnica) in logistična programska oprema. Na podlagi ugotovitev je 

bil koncept opredeljen na dveh delavnicah za izvedbo poslovnih modelov. Iz analiz 

so bili izpeljani terenski testi (preizkusi). Preizkusi so bili opazovani, poleg analize 

podatkov so bili opravljeni tudi razgovori. Vpliv: Z inovativnim povezovanjem 

trgovine in logistike ima projekt možnost okrepiti in spodbujati lokalno maloprodajo, 
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povečati socialno kakovost in mreženje na mestnih območjih ter zmanjšati težave, 

npr. znižanje izpustov delcev in CO2 ter znižanje porabe energije zaradi uporabe 

trajnostnih logističnih konceptov. Lokalni trgovci na drobno vidijo prednosti predvsem 

pri povečanju ozaveščenosti o kakovosti izdelkov, možnosti prodaje več izdelkov in 

nizkih stroških vključevanja izdelkov v platformo. Izvedba: Platforma »Briiings« je 

bila zasnovana kot rešitev od komunikacije do obdelave naročil in ovrednotena s 

pomočjo izbranih trgovin. Vendar se je v praktičnih preizkusih izkazalo, da število 

transakcij žal ni doseglo kritične mase, da bi služilo dovolj veliki skupnosti 

odjemalcev, kar bi zagotovilo hitro dostavo in izvajanje poslovnega modela v 

predvideni obliki. 

 Storitvene inovacije za dopolnjevanje paketnih storitev v mikrovozliščih in 

paketnih postajah – Cilj projekta je bil razširiti in dopolniti zbiranje, prevoz in 

dostavo paketov (kot temeljno poslovanje podjetij za prevoz paketov) z dodatnimi 

storitvami ter jih ponuditi lokalnim paketnim trgovinam (mikrovozliščem). V Avstriji je 

zdaj vsako leto dostavljenih 245 milijonov paketov, beleži se tudi 8-odstotna letna 

rast te količine. Na tem privlačnem trgu je prisotna močna konkurenca, saj nekaj 

velikih podjetij za dosego tržnega deleža izvaja močno cenovno vojno. V skladu s 

tem so deleži dobička (marže) prometa teh družb nizki. Z razširitvijo osnovnega 

poslovanja podjetij za paketno dostavne storitve in vključevanjem dodatnih storitev 

se lahko ustvarijo dodatni prihodki poleg konkurenčnega osnovnega poslovanja, 

stranke pa se lahko tesneje navežejo na podjetje. S pomočjo raziskav o razvoju 

novih storitev in idejnih delavnic, na katerih se ukvarjajo s težavami potrošnikov, bi 

bilo mogoče opredeliti in opisati šest različnih vrst strank ter sedem obetavnih novih 

storitev za razširjeno poslovanje mikrovozlišč. Vpliv: Projekt ponuja višjo raven 

oskrbe s tovorno logistiko za vse dele prebivalstva. To zagotavlja obširnejša 

obravnava in ponujanje storitev za različne potrebe kupcev. Z združevanjem 

paketnih pošiljk je mogoče zmanjšati število voženj in tako doseči zmanjšanje 

izpustov CO2, hkrati pa povečati potrošniško izbiro. Uporabljene metode 

predstavljajo najvišjo možno objektivnost in popolnost pri predstavitvi dodatnih 

storitev znotraj mikrovozlišč. Izvedba: Poleg konkretnih razvitih inovativnih storitev 

so bile vključene, razvite in pregledane številne druge poslovne ideje v okviru 

podjetja za storitve paketov, kot je npr. DPD. Ti rezultati bodo vključeni v načrtovanje 

prihodnjih storitev podjetij. Poleg tega so bile z znanstvenimi metodami pregledane in 

ovrednotene dodatne potencialne storitve. Ta metodološka izkušnja bo v prihodnje 

dragocena za DPD in za vse druge člane projekta v smislu organizacijskega učenja. 

 Analiza možnosti sodelovanja za urbana »midi« vozlišča – Midi vozlišče je urbani 

distribucijski center za tovorni promet z zmogljivostjo dobave blaga znotraj večjega 

okrožja in je dostopen za ponudnike kurirskih, hitrih in paketnih dostavnih storitev. 

Cilj projekta je bil po eni strani določitev idealne lokacije za midi vozlišče, po drugi 

strani pa proučitev procesov v midi vozliščih in opredelitev možnosti za konsolidacijo 

procesov. V sodelovanju z velikimi podjetji za dostavne storitve, ki delujejo na 

območju Dunaja, je bila ustvarjena podatkovna baza, s katero je bilo mogoče določiti 

dejanske zahteve za midi vozlišča. Zaradi izkazanih zahtev in pogojev vseh 

udeležencev je bilo mogoče ustvariti generične modele za izbiro in načrtovanje 

postavitve mestnih midi vozlišč. Na podlagi kolektivnega ciljnega sistema, ki 
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upošteva ekonomske, ekološke in socialne cilje različnih interesnih skupin, je bil 

projekt analiziran kot celota in preizkušen na Dunaju. Vpliv: Midi vozlišča so točke za 

pretovarjanje paketov iz običajnih vozil na ničemisijska (tovorna kolesa) ali 

nizkoemisijska električna vozila. Koncept midi vozlišč omogoča, da si tehnično 

opremo in infrastrukturo vozlišča deli več podjetij, s tem pa se zmanjša površina 

mestnih logističnih površin. Na zelo konkurenčnih trgih se poziv k sodelovanju 

pogosto sooči s »sumničavostjo« povabljenih podjetij. Sodelovanja pri dostavah ne 

spremlja nujno tudi konsolidacija pošiljk. Zainteresirane strani lahko pričakujejo 

koristi od kooperativno uporabljenega midi vozlišča, tudi če njihova dostava na zadnji 

milji ostane nespremenjena. Midi vozlišče se zasnuje tako, da se njegova uporaba 

lahko sčasoma poveča. Izvedba: V projektu razvita podatkovna baza in ciljni sistem 

sta bila podlaga za razvoj generičnega modela (proces analitične hierarhije) za: 

izbiro lokacije midi vozlišča, oceno učinkov potencialnih midi vozlišč na količino 

opravljenih poti in izpustov CO2 ter načrtovanje površin znotraj vozlišč. Učinkovito 

uporabo midi vozlišč zagotavljajo računalniško podprte simulacije. 

 Inovativni dvostopenjski od nakladalnih enot in prevoznih sredstev neodvisen 

dobavni koncept za mestne prostore – Projekt je obsegal razvoj inovativnih 

konceptov oskrbe v mestnih območjih s poudarkom na uporabi obstoječih 

infrastruktur kot konsolidacijskih točk brez dodajanja novih dostavnih površin in z 

uporabo brezemisijskih prevoznih sredstev. Da bi lahko uredili vozlišča na obstoječih 

infrastrukturah, so bila najprej opredeljena za potencialna vozlišča potrebna 

infrastrukturna merila. Poleg tega je bila opravljena raziskava tovornih vozil na 

električni pogon. Med razvojem metod je bil nato ustvarjen simulacijski in 

optimizacijski sistem za podporo odločanju glede logističnega koncepta. Tehnična 

uporabnost metod in koncept dobave sta bila uspešno preizkušena. Vpliv: Uporaba 

inovativnih konceptov za mestni tovorni promet lahko koristi celotni družbi zaradi 

zmanjšanja škodljivih vplivov na okolje. Poleg tega prehod na alternativna prevozna 

sredstva, kot so tovorna kolesa, zmanjšuje gnečo na cestah ter onesnaževanje s 

hrupom in prahom. Izvedba: Delo projektne skupine je pripeljalo do uspešnega 

primera praktične uporabe. Na podlagi desetih testnih dostav podjetji ADAMAH 

BioHof in Heavy Pedals zdaj po novem konceptu dostavljata pošiljke 50 kupcem. 

Poleg tega je treba območje dostave nenehno širiti in s tem k sodelovanju pritegniti 

druge skupine strank. 

 Pametni boksi kot ponovno uporabni zabojniki v prevozu malih pošiljk – Cilj 

projekta je bil ugotoviti, ali in pod kakšnimi pogoji je možna uporaba standardiziranih, 

inteligentnih boksov z uporabo enostavnih avtomatiziranih terminalov. Prevoz 

majhnih pošiljk doživlja močan porast tudi zaradi povečanja povpraševanja v spletni 

trgovini na drobno. Današnje dostavne storitve pa so s stališča potreb strank 

razmeroma toge in zato manj prijazne do njih. Prihodnji integrirani sistem 

avtonomnega prevoza malih pošiljk spodbuja množično zmanjšanje prometa vozil, 

hkrati pa spodbuja mobilnost ljudi z razvojem odprtega sistema za tovorni promet. Da 

bi dosegli ta cilj, so zasnovali: standardizirane ponovno uporabne bokse s sistemom 

umetne inteligence za nadzor in navigacijo prevozov, sistem za zagotavljanje 

razpoložljivosti boksov, sistem za upravljanje in nadzorovanje boksov, terminale za 

prevzem in oddajo pošiljk, ki so odporni proti vandalizmu, in poslovni model. Vpliv: 
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Cilj projekta je zmanjšati prometne obremenitve in s tem izpuste onesnaževal, razvoj 

modela sodelovanja na dostavnem območju prve in zadnje milje ter izogibanje 

neuspešnim poskusom dostave. Prevzem pošiljk s strani naslovnikov tako postane 

prožnejši, saj za sprejem pošiljk ni več potrebna njihova prisotnost. Projekt 

»smartBOX« jasno kaže, da je z vidika kupca potrebna čim večja prilagodljivost pri 

sprejemanju paketnih pošiljk. Uporaba standardiziranih boksov v kombinaciji z 

ustreznimi avtomatiziranimi terminali kaže na najvišjo možno korist strank, vendar 

uporaba tega sistema ni dovolj ekonomična. Izvedba: Glavna prednost sistema je 

sprejem in pošiljanje pošiljk brez osebne prisotnosti. Ta ideja je uresničena v 

»Flexiboxu«, ki ga od jeseni 2016 ponuja projektni partner Österreichische Post AG 

(Avstrijska pošta). Poleg tega je bila v okviru projekta »CargoPV« od marca 2017 

dalje preizkušena uporaba pametnega boksa za hitre pošiljke v železniškem 

potniškem prometu na dolge razdalje. 

 Optimizacija železniške transportne verige od nakladanja pri proizvajalcih do 

raztovarjanja pri kupcih – Kombinacija informacijskih sistemov in procesov je 

namenjena optimizaciji načrtovanja in nadzora pretoka blaga med poslovnimi 

partnerji (industrijo in železnico). S temi optimizacijami pretoka blaga udeleženci 

procesov ustvarjajo prej nedosegljive prihranke pri uporabi virov in pri logističnih 

dejavnostih. Na podlagi ugotovitev izvedljivosti v predhodnem projektu »RTM-O« so 

bili poslovni procesi za digitalizacijo prečiščeni in razširjeni zlasti za naslednje 

zmogljivosti: modularne/standardizirane strukture načrtovanja, procese izvedbe in 

kolaboracije, vključno z integrirano strategijo kratkoročne, srednjeročne in 

dolgoročne optimizacije, razvoj/prenos funkcionalnih zahtev za kooperativno verigo 

železniške oskrbe od proizvajalca do kupca s komponentami kolaborativnih procesov 

ali pretočnih verig od proizvajalca do kupca, opis kazalnikov uspešnosti in njihovo 

povezavo z ustreznimi storitvami. Vpliv: Z načrtovanjem in nadzorom procesnih 

dejavnosti sta postali predhodno neizvedljivi optimizacija procesov in izboljšanje 

učinkovitosti izvedljivi in to za vse udeležence dobavne verige, kar jim prinaša znatno 

zmanjšanje izdatkov za energijo in druge vire. Rezultati projekta izboljšujejo 

načrtovanje in izvajanje železniškega tovornega prometa, odpravljajo »učinek 

volovskega biča« v oskrbni verigi in povečujejo učinkovitost vseh deležnikov. 

Izvedba: Razvite funkcije »RTM-O« za trajnostno optimizacijo prevoznih 

zmogljivosti, pospeševanje pretoka blaga v dobavnih verigah, avtomatizirano 

rezervacijo prevoznih zmogljivosti, optimizacijo nakladalnih zmogljivosti in 

izkoriščenost virov so bile in bodo še naprej vključene v postopke javnega naročanja 

za običajne železniške logistične operacije. 

 Razvoj orodij za načrtovanje uporabe lokomotiv na osnovi matematičnih 

optimizacij in simulacij – Načrtovanje uporabe lokomotiv je zelo zapleten proces, ki 

zaposlene v podjetju ÖBB zaposli za obdobje več mesecev. Za olajšanje njihovega 

dela je bilo razvito programsko orodje za ustvarjanje optimiziranih lokomotivskih 

prometnih tokov. Ker matematično optimalni tokovi v resnici pogosto niso več 

izvedljivi tudi pri vsakodnevnih majhnih motnjah, se izvedljivost modela analizira s 

pomočjo simulacije. V simulaciji se prometni načrt, ki ga optimizacija ustvari, preveri 

glede izvedljivosti. V ta namen je simuliran celoten tedenski vozni red (simulacija se 

izvede samo računalniško) z dodanimi naključnimi zamudami, ki so bile opredeljene 
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na podlagi zgodovinskih podatkov. Vpliv teh zamud na splošni vozni red bo 

uporabljen kot merilo izvedljivosti in bo uporabljen za naslednjo optimizacijo. Vpliv: 

Optimizirano načrtovanje, katerega delovanje je preizkušeno glede izvedljivosti, 

lahko zmanjša število lokomotiv v uporabi, kar pa zniža stroške za podjetje. Vendar 

pa se poraba energije zmanjšuje tudi z znižanjem števila nepotrebnih voženj 

lokomotiv, kar tudi prispeva k varovanju okolja. Izvedljivost avtomatsko ustvarjenega 

načrta za promet lokomotiv je izjemno pomemben vidik, ki bistveno izboljšuje 

sprejemanje modela med načrtovalci voznega reda. Uporaba dokazanih metod 

modeliranja in simulacije omogoča tudi pregled doseženih rezultatov. Izvedba: 

Optimizacija in simulacija se že lahko uporabita v prototipni aplikaciji. Zdaj se razvija 

teoretična podlaga za povezovanje optimizacije in simulacije. V okviru nadaljnjega 

projekta je načrtovano polno izvajanje te funkcionalnosti. 

B. SONDIRANJE, ZVENENJE – Poleg raziskovalnih in razvojnih projektov se v programu 

podpirajo tudi sondiranja oziroma raziskovanja, ki se uporabljajo za pripravo raziskovalnih, 

razvojnih in inovacijskih projektov. Cilj je ugotoviti in poudariti koristi morebitnih prihodnjih 

projektov. Na ta način je mogoče projekte vnaprej oceniti in analizirati glede na njihov 

potencial. Če je zaznan potencial, ta sondiranja oziroma raziskovanja običajno vodijo do 

izvajanja raziskovalnih in razvojnih projektov, če ne, pa se v vsakem primeru razširi baza 

znanja o določenem področju. Obsegajo projekte: inovativna prevozna sredstva in mediji, 

trajnostna mobilnost blaga izven metropolitanskih območij, trajnostna mobilnost blaga v 

metropolitanskih območjih, trajnostne prometne verige in omrežja, nove storitve na podlagi 

podatkov, ki jih ustvarjajo (gospodarska) vozila. 

 Raziskovanje potenciala štirimodalnih vozlišč za tovorni promet – Projekt je 

proučil, ali bi imel prometni tovorni sistem s štirimodalnim vozliščem, ki bi povezoval 

štiri načine prevoza: cestnega, železniškega, vodnega in zračnega, pozitivne učinke 

za družbo, gospodarstvo ter okolje. Projekt je bil izveden v tristopenjskem procesu. 

Najprej je bilo na teoretični podlagi zbranih 53 prednosti in 32 slabosti štirimodalnih 

tovornih vozlišč. Prednosti in slabosti so bile nato preverjene na podlagi praktičnih 

izkušenj in pregledane v povezavi z njihovimi potenciali za okrepitev ekološkega, 

gospodarskega in socialno trajnostnega prometnega sistema ob hkratnem 

upoštevanju mednarodnih okoliščin. To je privedlo do opredelitve štirih potencialov in 

sedmih ovir ter določitev zglednih strategij za premagovanje naštetih ovir. Nazadnje 

je bilo mogoče določiti 13 raziskovalnih, tehnoloških in inovacijskih priložnosti, ki se 

lahko proučijo v prihodnjih raziskovalnih in izvedbenih projektih. Vpliv: Učinek 

štirimodalnih vozlišč je odvisen od ustreznega prostorskega, tehnološkega in 

organizacijskega stanja. Na splošno pa je mogoče omeniti prednosti štirimodalnih 

vozlišč, ki so: zmanjšanje tveganja v primeru napak, prilagodljiv odziv na kratkoročne 

spreminjajoče se zahteve prevozne verige, sinergijski učinki pri logističnih procesih 

itd. Štirimodalna tovorna vozlišča so optimalen infrastrukturni prvi pogoj za avstrijsko 

sodelovanje v novih trendih tovornega prometa, kot sta fizični internet ali 

sinhromodalnost. Prav tako se predvideva, da bo okolju prijazni rečni prevoz, ki zdaj 

ni privlačen za opravljanje tovornega prometa, imel koristi od povezave s 

štirimodalnim vozliščem, saj bo lahko ponudil kombinacijo s še tremi načini izvajanja 

tovornega prometa. Izvedba: Raziskava je pokazala potenciale multimodalnih 
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vozlišč, ki se lahko upoštevajo pri razreševanju nacionalnih vprašanj glede tovornega 

prometa. To je ustvarilo temelje za nadaljnje raziskovalne in izvedbene projekte. 

 Mali tovorni promet, kombiniran z železniškim potniškim prometom – Namen 

raziskave je bil oblikovanje ukrepov za omogočanje uporabe gostega omrežja 

javnega potniškega prometa za prevoz majhnega blaga. Jedro projekta je bila ocena 

potencialnega trga za predlagani sistem. Ker je bilo že na začetku projekta 

ugotovljeno, da obstajata tako zasebno kot industrijsko zanimanje za to storitev, sta 

bili obe skupini intenzivno vključeni v obsežno raziskavo. Obsežni individualni 

razgovori z 52 predstavniki različnih panog ter s 1.179 fizičnimi osebami so bili 

opravljeni s pomočjo vprašalnikov v nakupovalnih središčih in na vlakih. Ankete so 

bile dopolnjene s strokovnimi razpravami z logističnimi partnerji in železniškimi 

operaterji glede organizacijske izvedljivosti. Vpliv: Uporaba potniških vlakov, ki so že 

v prometu, in možnost prevoza nujnih pošiljk, ki jih pogosto izvajajo dragi cestni 

prevozniki, ima pozitivne ekološke učinke in z večkratno uporabo tudi gospodarske 

učinke. Možnost skorajšnje celodnevne dostopnosti prevoza pošiljk med velikimi, 

srednjimi in majhnimi mesti s hitrostjo potniških vlakov predstavlja jasno konkurenčno 

prednost. Velik potencial je, med drugim, mogoče videti v zelo nujnih pošiljkah, kot 

so pozabljene identifikacijske ali potne listine, pozabljeni počitniški pripomočki, nujni 

rezervni deli itd. Izvedba: Namen raziskovalnega projekta je bil oceniti potencial in 

splošno izvedljivost, preden se finančna sredstva vložijo v fizične preizkuse. Ker je 

predvideni finančni vložek ocenjen kot zelo visok, so v raziskovalni fazi že potekale 

konkretne razprave o izvajanju te storitve. 

 Mobilne večnamenske urbane logistične platforme na električni pogon – Znotraj 

projekta se je raziskala uporaba mobilnih večnamenskih urbanih logističnih platform 

za spodbujanje trajnostne in inovativne mestne tovorne logistike. Nekonsolidirani 

tovorni promet v mestih ustvarja vse večje težave zaradi uporabe cestnega prostora 

in onesnaževanja okolja. V projektu je bilo raziskano, ali lahko omenjene 

večnamenske logistične platforme z uporabo električnih (delno) samovozečih 

gospodarskih vozil povečajo učinkovitosti tovornega prometa. Razviti koncept temelji 

na dveh vrstah vozil, ki blago iz multimodalnih tovornih centrov v mestnem območju 

prevažajo samostojno ali združeno v »vlake« do mestnih središč. Od tam naprej se 

dostava v zadnji milji izvaja s tovornimi kolesi ali z ročnimi vozički. Vozila lahko 

delujejo tudi kot distribucijska vozlišča (mikro hub). Ta projekt se izvaja neprekinjeno 

in vzporedno z obstoječimi dostavnimi sistemi. Vpliv: Razbremenitev mestnega 

območja z dostavo blaga po razvitem konceptu je izvedljiva. Proučena mobilna 

električna (delno) avtonomna dostavna vozila lahko privedejo do zmanjšanja 

izpustov in zmanjšanja hrupa, pa tudi do povečanja kakovosti bivanja in prometne 

varnosti v mestnih središčih. V projektu je ustvarjen osnovni okvir za simulacijo 

električnih vozil v logistiki. To bo omogočilo nadaljnji razvoj in potrjevanje algoritmov 

za nadzor vozil v različnih scenarijih uporabe, kar bo podlaga za nadaljnje 

raziskovalne projekte. Poleg tega je ta sistem mogoče zaščititi s patentom. Izvedba: 

Na podlagi rezultatov se načrtujejo nadaljnji raziskovalni projekti, ki se ukvarjajo z 

različnimi funkcijami vozil, z vozili, povezanimi v »vlake«, s samodejnim 

natovarjanjem in raztovarjanjem v mestnih središčih ter s specifikacijo potrebnih 

pogojev. 
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 Skupna uporaba osrednjih mestnih logističnih površin kot mikro logističnih 

vozlišč – Projekt je bil osredotočen na koncept multimodalnega prevoza paketov v 

kombinaciji z vzpostavitvijo skladišč in nudenjem dodatnih storitev v pritličnih etažah 

mestnega jedra. Na podlagi celovite analize obstoječih in potencialnih konceptov 

multimodalnega prevoza paketov so bili zbrani in proučeni nacionalni in mednarodni 

primeri najboljše prakse (npr. glede na vključenost zainteresiranih deležnikov, skupin 

izdelkov in ponujenih storitev). Upoštevani so bili tudi interesi deležnikov in 

ugotovitve iz strokovnih razgovorov. Okvirni pogoji na lokaciji (npr. ekonomski, 

prostorski in prometnonačrtovalski dejavniki) so bili podlaga za vrednotenje 

opredeljenih konceptov za večnamensko uporabo oziroma izvedbeno strategijo za 

primer izpeljave na Dunaju. S pomočjo analize potencialov in tveganj je bila 

prikazana možnost za uspešno organizacijsko in tehnološko delovanje trajnostne 

uporabe prostih površin v obliki koncepta »skupnostno vozlišče (CommunityHub)«. 

Vpliv: Skupnostna vozlišča nudijo možnost ustvarjanja delovnih mest in 

revitaliziranja sosesk. Zaradi osrednje lokacije v soseski se lahko zmanjšata tako 

osebni promet kot tovorni promet paketnih prevoznikov in kurirjev. Skupna ponovna 

uporaba praznih površin prinaša tudi možnost znižanja stroškov. Skupnostno 

vozlišče tvori vmesnik med prostorsko-prometno sfero, logistično-organizacijskim 

elementom in socialno strukturo in s tem omogoča trajnostno usklajen urbani razvoj. 

Izvedba: Zlasti od posameznih dostavnih podjetij neodvisni paketomati zagotavljajo 

visoko stopnjo varnosti in priročnosti za prejemnike paketov kot tudi za ponudnike 

kurirskih in dostavnih storitev. Koncept je treba nadalje razvijati na tehnološko-

organizacijski ravni, ki bo pilotno zasnovana in potem ovrednotena. 

 Trajnostni načrt za podjetja in industrijska območja za trajnostno tovorno 

mobilnost –  

 Osnovna ideja projekta je bila ustvariti temelje za razvoj sistema analiziranja, 

ocenjevanja in načrtovanja podjetij in industrijskih območij z vidika trajnosti. Med 

delavnico so strokovnjaki s področij prostorskega in prometnega načrtovanja, 

tovorne logistike in analize geopodatkov razpravljali o lokacijskih dejavnikih in 

njihovem vplivu na trajnost. Poleg tega je bila razvita opredelitev »trajnostna podjetja 

in industrijske lokacije«. Rezultate je pregledal strokovnjak za trajnostni razvoj in jih 

predelal v katalog faktorjev, ki vplivajo na izboljšanje trajnosti. Na koncu raziskovalne 

faze je bil sestavljen koncept smernic, v katerem so predstavljeni nadaljnji koraki. 

Vpliv: Ocenjevanje podjetij in industrijskih območij v skladu z njihovim trajnostnim 

potencialom na osnovi geopodatkov je nov pristop, ki podjetjem omogoča trajnostno 

ukrepanje pri načrtovanju lokacij svojih obratov. Projekt lahko močneje izpostavi 

vprašanje trajnosti v procesu načrtovanja in iskanja lokacij industrijskih območij in 

podjetij. Z večjo preglednostjo se lahko na zelo zgodnji stopnji krepi ozaveščenost o 

trajnostni lokaciji med podjetji. Čeprav so vprašanja trajnosti že danes pomembna za 

podjetja, se proces načrtovanja lokacije osredotoča predvsem na gospodarske 

vidike. Izvedba: Ključni koncept, ustvarjen v raziskovalnem projektu, služi kot načrt 

za nadaljnje razvojne korake.  

 Transportno-logistični koncept za ločevanje sekundarnih surovin – Cilj projekta 

je optimizacija recikliranja proizvodnih odpadkov v kompleksnih zlitinah (npr. v 

aluminijastih materialih) za zmanjšanje nastajanja manjvrednih mešanih odpadkov in 
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posledično njihove kompleksne predelave. Z računalniškim načrtovanjem in ob 

upoštevanju proizvodnih načrtov v proizvodnih obratih se ob zbiranju snovi za 

reciklažo prizadeva, da se povečajo prihodki. To zahteva minimizacijo količine 

mešanih odpadkov, hkrati pa je potrebno zmanjšanje opravljenih poti. Programska 

oprema pridobi podatke o proizvodnji in vrednosti recikliranih izdelkov ter izračuna 

idealne čase in kraje za opravljanje prevozov. Vpliv: Razviti koncept zmanjšuje 

potrebo po vlaganju energije v prevozne namene. V primerjavi z običajnimi postopki 

je pri razvitem konceptu treba dobaviti manj primarnega aluminija, katerega 

proizvodnja je energetsko zelo intenzivna, z namenom redčenja ostalih mešanih 

frakcij. To pa lahko znatno zmanjša vpliv recikliranja na okolje. Sistem se že 

preizkuša na območju Zgornje in Spodnje Avstrije ter na avstrijskem Štajerskem, kjer 

se je izkazal za učinkovitega. Izvedba: Razviti koncept je mogoče uporabiti tudi za 

druge reciklažne skupine, za kar bi bilo treba naprej razvijati načrtovalsko in 

programsko opremo. Prihodki se v primerjavi s konvencionalnimi postopki recikliranja 

povečajo za do 20 %. 

 Integracija visokokakovostnih infrastruktur v obstoječe prometno in storitveno 

omrežje – V okviru projekta je bila razvita načrtovalska metodologija za 

dopolnjevanje obstoječega prometnega in storitvenega omrežja z visoko 

zmogljivostnimi infrastrukturami na območju srednje Evrope. Za vključevanje 

infrastrukture visokih zmogljivosti v obstoječe prometno in storitveno omrežje je bilo 

treba proučiti in oceniti načrte glede omrežij in morebitne vplive na njih. Na podlagi 

verjetnosti uporabe različnih infrastruktur je bila izvedena napoved povpraševanja in 

raziskava, katere cilj je zagotovitev visokozmogljivega omrežja in izpolnitev 

pričakovanega trajnostnega povpraševanja. Vpliv: Infrastruktura visokih zmogljivosti 

prinaša koristi na področju zmanjševanja izpustov onesnaževal, povečanja 

energetske učinkovitosti in upravljanja časa. Projekt bo okrepil položaj Avstrije v 

evropskem prometnem omrežju, kar bo prineslo koristi regijam, njihovim prebivalcem 

in lokalnim podjetjem. Idealna integracija novih načinov prevoza, kot so tovorni 

»Hyperloop«, transportni cepelini in brezpilotna ter podzemna fina distribucija 

(»Cargo Sous Terrain«), bi povečala učinkovitost obstoječih prometnih omrežij. To 

pa bi lahko ustvarilo osnovno omrežje za nove svetovne prometne poti. Izvedba: 

Razviti model omrežja je trenutno edinstven na področju podpore odločanju pri 

strateškem načrtovanju inovativne infrastrukture na področju prometne logistike.  

 Integrirana povezava proizvodnega in transportnega nalaganja za optimizacijo 

prometne učinkovitosti – Cilj raziskovalnega projekta je razvoj orodij za 

optimizacijo proizvodne in transportne logistike v industrijskih obratih. Namesto 

sedanje prevlade proizvodnih zahtev bo raziskovalni projekt omogočil celostno 

načrtovanje in učinkovitejše prevažanje tovora. V ta namen so bili ocenjeni 

tehnološko stanje, splošni tržni potencial, tehnična izvedljivost in tržnost orodja. V ta 

namen je najprej bil analiziran preizkus pri proizvodnji oken. Na podlagi tega je bila 

opravljena identifikacija potencialno primernih industrij, ciljnih skupin in primerov 

konkretne uporabe. Nato so bile razvite zahteve za optimizacijski algoritem in 

ustrezno orodje ter ocenjena izvedljivost pristopa. Da bi lahko v zgodnji fazi ocenili 

ekonomsko uporabnost predvidenega končnega produkta, so bili proučeni tudi 

potencialno primerni poslovni modeli. Vpliv: Z upoštevanjem zahtev logistike 
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prometa v proizvodnem procesu se lahko poveča konkurenčnost okolju prijaznih 

prevoznih sredstev za železniški, ladijski in kombinirani prevoz, sam logistični proces 

pa postane okolju prijaznejši. Izvedba: Znanstvena uporaba ugotovitev, pridobljenih 

v raziskovalnem projektu, je osredotočena na pripravo in predložitev projektov za 

raziskave in razvoj. V okviru nadaljnjega projekta je cilj razviti trden, zmogljiv 

optimizacijski algoritem in prototip, ki temelji na tako imenovanem orodju IPTOT. 

Podjetje Internorm si že prizadeva za zelo inovativen pristop, v katerem je 

načrtovanje proizvodnje nadzorovano v skladu z optimiziranim načrtovanjem 

logističnega prometa. 

 IT-infrastruktura za sodelovanje in souporabo konceptov na področju 

mobilnosti – Namen raziskave je bil razviti odprto, decentralizirano, spletno 

arhitekturo, ki bi se lahko uporabljala za izgradnjo platform za pripravo novih 

modelov za sodelovanje in souporabo. Novi modeli za sodelovanje in souporabo se 

običajno izvajajo le kot zaprte IT-platforme, ki pogosto ne pridejo do potrebne 

razširjenosti med potencialnimi uporabniki. V raziskavi je bila poudarjena gradnja IT-

platform na način, da so te od začetka dinamično omrežne in zato lahko tvorijo 

skupnost. Tehnične podlage za programske rešitve so tehnologija spletnih potreb 

(»WoN – Web of Needs«), odprta infrastruktura, ki temelji na standardih, kjer 

uporabniki objavljajo svoje namene (»potrebe«) in poiščejo neodvisne ujemajoče 

storitve z ujemajočimi »potrebami« drugih uporabnikov. Sodelovanje projektnih 

partnerjev je vključevalo tudi razvoj sistema za rezervacije dostavnih mest za namen 

kooperativnega nakladanja/razkladanja blaga, razvoja IT-platforme za zadruge ter 

sistema varčevanja z izpusti CO2 pri dostavi lokalno pridelane hrane v somestjih. 

Razvita IT-podlaga je revidirana in varna. Delovanje posameznih delov projekta je 

bilo tudi fizično preizkušeno. Vpliv: Cilj projekta je vzpostavitev in delovanje 

univerzalnega, odprtega in decentraliziranega protokola o sodelovanju, znotraj 

katerega je mogoče z malo truda zagotoviti nove primere uporabe, ki so takoj 

dostopne vsem sodelujočim znotraj sistema. To pa poenostavlja inovacije in 

omogoča nove poslovne modele. Izvedba: Rezultati projekta se vklapljajo v 

»tehnologijo spletnih potreb« (WoN), ki jo spodbuja partnersko podjetje SAT, ki med 

drugim razvija decentralizirano prometno in mobilnostno infrastrukturo. Razvite so 

bile nove rešitve za avtomatsko pogajanje s poslovnimi partnerji in decentralizirano 

shranjevanje sklenjenih sporazumov. 

 Uporaba podatkov za trajnostno izboljšanje prometnih in okoljskih razmer v 

tovornem prometu – Osnovna ideja projekta je bila povezava podatkov o vozilih ter 

prometnih in logističnih podatkov z namenom ugotavljanja potenciala za razvoj 

prevoznih storitev in aplikacij. V okviru projekta so bili analizirani vsi obstoječi ali 

prihodnji možni podatki o uporabi medomrežja za prometne in logistične naloge npr. 

z zbiranjema in povezovanja podatkov o vozilih, prometu in logistiki. Ti so ocenjeni 

glede na njihov potencial in možen obseg uporabe. Nenehno usklajevanje s 

poslovnimi partnerji je bila bistvena podlaga za izbor možnih rešitev. Vpliv: Rezultati 

kažejo, da ciljno povezovanje podatkov o vozilih, prometu in logistiki na obstoječi 

prometni infrastrukturi lahko zmanjša obseg prometa in onesnaževanje okolja z 

okolju škodljivimi emisijami (NOx, CO2, hrup itd.), saj bi na primer optimizacijo 

potovanj lahko izvedli že z upoštevanjem trenutne prometne situacije. Izvedba: V 
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okviru projekta so projektni partnerji skupaj z dobavitelji tehnologije, operaterji 

avstrijskih logističnih terminalov in dunajsko Fakulteto za gospodarstvo uporabljali 

splošne ugotovitve projekta »DatenVerkehr« kot podlago za optimizacijo postopkov v 

prej omenjenih logističnih terminalih. Raziskovalna ekipa Fakultete za gospodarstvo 

sodeluje z namenom izboljšanja procesov ravnanja z odpadki tudi s podjetji za 

ravnanje s komunalnimi odpadki. 

C. SVETILNIKI, USTVARJANJE KOMPETENC – Vodilni projekt je kooperativna tehnološka 

pobuda. Leta 2019 se je začel ključni projekt na področju tovorne mobilnosti „Kooperativna 

logistična omrežja, ki temeljijo na odprtih informacijskih in transportnih sistemih«. To bi moral 

biti gradnik za uresničitev fizičnega interneta (PI) oziroma logistike kot storitve (LaaS). 

Koncept PI obljublja, da se bo učinkovitost logistike izboljšala za do 30 odstotkov in hkrati se 

bodo za enak delež zmanjšali tudi vplivi na okolje. Vodilni projekt mora torej prispevati h 

konkurenčnosti prometnega gospodarstva na trgih, ki bo hkrati tudi zmanjšal emisije 

toplogrednih plinov v prometnem sektorju. Prav tako bi pomenil referenco avstrijskim 

podjetja in raziskovalne ustanove pri prihodnjem sodelovanju v evropskih raziskovalnih, 

tehnoloških in inovacijskih projektih.  

 Fizični internet prek zadružne avstrijske logistike – Cilj projekta je celovito 

izvajanje zadružne logistike v Avstriji in zunaj nje ter nadaljnji razvoj industrije na 

področju čim bolj popolnega izvajanja fizičnega interneta. Do leta 2024 se bodo štirje 

pilotni projekti v različnih panogah uporabljali za dokazovanje, da zadružna logistika 

nudi dostavnim podjetjem in celotni avstrijski prometni industriji gospodarske 

prednosti in prinaša okoljske in socialno-ekonomske koristi avstrijski in evropski 

družbi. Deležnike v avstrijski logistični industriji je treba spodbujati k okrepljenemu 

sodelovanju. Prikazi delovanja bodo potekali z izvajanjem štirih pilotnih projektov: (1) 

odprta platforma za upravljanje prometa, (2) pametna lesna logistika v železniškem 

tovornem prometu, (3) upravljanje »zadružne dobavne verige 3.0« v e-trgovini in (4) 

zadružna zadnja milja pri paketnih, kurirskih in hitrih dostavnih storitvah. Vpliv: 

Pilotni projekti omogočajo napovedovanje in optimizacijo uporabe in zasnove 

prometnih omrežij za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov. Projekti omogočajo 

tudi načrtovanje samega prometa. Poleg tega je po zaključku projekta načrtovana 

vzpostavitev avstrijskega centra za trajnostno in sodelovalno logistiko (ACSCL). Za 

zadružna omrežja je proučevanje logistične in prometne industrije, katerega cilj je 

zagotavljanje večje preglednosti, zaupanja, pripravljenosti za sodelovanje in 

izmenjavo podatkov, velik izziv. 

 Povezovanje učinkovitega in avtomatiziranega tovornega prometa od 

avtoceste do mesta – Poudarek projekta je na raziskovanju prvih pogojev, ki so 

potrebni za oblikovanje in obratovanje voznega parka delno avtomatiziranih tovornih 

vozil, ki se varno in učinkovito pripeljejo od kraja odpreme do cilja. Cilj projekta je 

ustvariti ocene učinkov energetsko učinkovitih avtomatiziranih tovornjakov (z 

voznikom v tovornjaku) kot prvega pogoja za povečanje konkurenčnosti avstrijske 

industrije, ki se ukvarja z avtomatiziranimi tovornjaki. Pot vozil se proučuje od kraja 

odpreme in nato po avtocesti do ciljnega tovornega distribucijskega centra na 

obrobju mesta. Vpliv: Po skoraj dveh letih in pol dela v projektni ekipi »Connecting 

Austria« se potrjuje visoka kompleksnost avtomatizirane vožnje v tovornem prometu. 
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Z vidika rezultatov projekta lahko vozni park tovornjakov zagotavlja pozitiven učinek 

na področju varnosti v cestnem prometu ter na področjih trajnostnega gospodarstva 

in ekologije. V končni fazi projekta so prvi rezultati projekta potrjeni, obdelani in 

prikazani, iz njih pa izhajajo priporočila za nadaljnje ukrepanje. 

 Na poti proti avtomatiziranim železniškim postopkom – V okviru raziskave 

»Sistem Bahn 2030+« je prednostna naloga na področju vozil in infrastrukture 

samodejno (avtomatizirano) delovanje vlakov. Rezultate in rešitve bi bilo treba 

udejanjiti na železniškem sistemu, kjer bodo pozitivno prispevali k povečanju 

zmogljivosti, produktivnosti in kakovosti železniškega sistema. Glavni poudarek 

predlaganih novih procesov je na področju železniškega tovornega prometa. V tem 

primeru paketi za optimizacijo omrežja obravnavajo razporejanje praznih vagonov. V 

paketu za avtomatizacijo železniškega tovornega prometa je treba izvesti 

avtomatsko digitalno integrirano električno podatkovno povezavo, in sicer z 

usklajevanjem z drugimi evropskimi železniškimi operaterji na področju tovornega 

prometa. Vsi predlagani procesi in rešitve morajo postati učinkovitejši. Vpliv: Cilj 

projekta je narediti železniški tovorni promet še privlačnejši in trajnostno povečati 

delež blaga, ki se prevaža po železnici. S projekti na področju avtomatizacije 

logističnega načrtovanja za prazne vagone, nadaljnjega razvoja vagonskega 

spojnega postopka ter tehničnega vrednotenja in procesnega testiranja digitalnega 

samodejnega spojnega elementa je treba znatno prispevati k avtomatiziranju 

železniškega tovornega prometa, pa tudi k nujno potrebnemu povečanju zmogljivosti 

železniškega sistema kot celote. Izvedba: V prejšnjih nacionalnih in mednarodnih 

projektih so bili določeni prvi pomembni projektni temelji, projektni partnerji pa želijo 

te rešitve razviti še korak dlje in tako dolgoročno prispevati k varovanju podnebja. 

D. ZNANJE NADGRADITI, USTVARITI OSNOVE – Rezultati projektov služijo razširitvi 

baze znanja na predmetnem področju in pretok znanja za potrebe naslednjih razpisov. 

Smernice in orodja bodo na razpolago podjetjem in raziskovalnim ustanovam za nadaljnji 

razvoj projektov. 

 Potencialna uporaba digitalnega tahografa za storitve integrirane mobilnosti – 

Cilj projekta je bila opredelitev morebitne integrirane mobilnostne storitve na podlagi 

podatkov, ki jih proizvajajo vozila, ter uskladitev te storitve glede na veljavni pravni 

okvir. Od leta 2006 morajo biti določena vozila opremljena z digitalnim tahografom. 

Razpoložljivi podatki iz tahografov se lahko uporabijo za integrirane mobilnostne 

storitve, vendar ta možnost do zdaj še ni bila uporabljena. V okviru raziskave in 

razvoja storitve so bile ugotovljene potencialne integrirane mobilnostne storitve, ki 

temeljijo na pridobljenih podatkih in novih tehničnih zmožnostih tahografov. Poleg 

tega je bil obstoječi pravni okvir glede uporabe digitalnih in inteligentnih tahografov 

analiziran na nacionalni in mednarodni ravni. V naslednjem koraku bi lahko bila 

izdana priporočila za ukrepanje voznikov tovornih vozil pri izvajanju logističnih 

storitev. Vpliv: Uporaba integriranega in avtomatiziranega snemanja položajev 

tovornjakov bi lahko znatno izboljšala velikost vzorca za statistične raziskave o 

tovornem prometu, kar bi omogočilo boljše izvajanje in vrednotenje prometnih 

ukrepov in načrtovanja infrastrukture. Po prilagoditvi pravnih in tehničnih pogojev 

(varovanje in neodvisnost podatkov) so podatki lahko primerni tudi za uporabo na 
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področju visoko avtomatizirane vožnje. Izvedba: Projektna ekipa je postavila prve 

temelje za morebitne prihodnje integrirane mobilnostne storitve, ki temeljijo na 

digitalnih tahografih. 

 Potenciali povezovanja storitev v tovorni mobilnosti – Cilj storitve je bila 

vzpostavitev okvirnih pogojev na področju mobilnosti tovora z uvedbo koncepta 

»povezovanje storitev/Linking Services«. Koncept »povezovanje storitev« predvideva 

uvedbo standardiziranih vmesnikov in novih storitev, katerih naloga je povezovanje 

posameznih rešitev ali posameznih storitev, ki so ponujane na trgu kot npr. za 

načrtovanje prevoza, obdelavo prevoza, dispozicije, tovorne borze ter storitev za 

podjetja in končne kupce. Opredeljene so bile tehnične in druge ovire za dostop do 

podatkov in informacij v prometni in logistični industriji. Izkazani so bili tudi potenciali 

povezovanja različnih storitev. Dodatno so bili razviti predlogi za spodbude, potrebne 

okvirne pogoje ter poslovne modele pri kooperativni uporabi podatkov in informacij. 

Vpliv: Projekt ima možnost, da zagotovi podlago za vključevanje rešitev v zvezi z 

logistiko tovornega prometa, kar bi povečalo učinkovitost v prometnem sektorju in 

nudilo koristne sinergije. Projekt prav tako ustvarja osnovo za povezane logistične 

sisteme in vzpostavitev inovativnega koncepta t. i. »fizičnega interneta«. Koncept bi 

omogočil povezovanje storitev in izmenjavo podatkov med strankami, pri tem pa bi 

se spoštovalo varovanje podatkov. Vendar pa je med potencialnimi uporabniki še 

vedno veliko skrbi glede razkrivanja informacij ali omogočanja dostopa do lastnih 

storitev s strani tretjih oseb. Izvedba: Opredeljeni potenciali »povezovanja storitev« 

so bili vključeni v ponudbe za mobilnost blaga. V prihodnosti bodo vključeni tudi v 

različne strategije na evropski ravni. 

 Opredelitev ustreznih meril za odločanje o izbiri poti v cestnem tovornem 

prometu in priprava metodološkega priročnika – Cilj je bil opredeliti, pretehtati in 

proučiti vsa ustrezna merila odločanja pri izbiri poti v cestnem tovornem prometu s 

stališča vključevanja v modele povpraševanja po prevozu. Metode za sistematično 

zbiranje, vrednotenje in ocenjevanje pomembnih dejavnikov so bile pripravljene v 

obliki metodološkega priročnika. Cilj je bil dosežen s celovito analizo meril za 

odločanje in vplivanje na dejavnike za izbiro poti v cestnem tovornem prometu, 

preiskavo ustreznih metod za zbiranje podatkov glede izbire poti ter analize primerov 

uporabe za teoretično preverjanje. Poleg tega so potekali seminarji in razprave z 

logističnimi strokovnjaki o postopku odločanja o izbiri poti. Projekt je bil uveden kot 

začetna pobuda v novoustvarjenem delovnem odboru za tovorni promet avstrijske 

raziskovalne družbe za cestni in železniški promet. Vpliv: Metodološki priročnik se 

uporablja za sistematično prepoznavanje vplivnih dejavnikov in njihovo vključevanje 

v modeliranje obstoječih prometnih obremenitev in prometnih napovedi cestnega 

tovornega prometa. To zagotavlja, da so lahko dosežene čim bolj realne napovedi 

glede prihodnjih prometnih obremenitev. Osredotočena proučitev vplivnih dejavnikov 

in meril za odločanje o izbiri poti v cestnem tovornem prometu kaže, da še vedno 

obstaja precejšnja potreba po raziskavah za modeliranje tega področja. Izbira poti v 

omrežju je omejena na minimalno izbiro, predvsem zaradi mednarodnih in poslovnih 

predpisov, v celotnem omrežju pa se lahko podrobno modelira le, če so znani 

notranji motivi za specifično izbiro poti. Izvedba: Vsa ustrezna merila odločanja in 

vplivni dejavniki so na voljo v katalogu. Končni izdelki kataloga so metodološki 
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priročnik, navodila in vodnik glede metodologije za sistematično zbiranje, vrednotenje 

in oceno informacij o izbiri poti in vključevanje v modele povpraševanja po prometnih 

poteh. 

 Inovativno zbiranje podatkov za uradno statistiko cestnega prometa – Cilj je bil 

razviti aplikacijo, ki omogoča prevoznim podjetjem, da lahko ustvarjajo, obdelujejo in 

posredujejo podatke, ki so potrebni za uradno statistiko cestnega tovornega prometa, 

avstrijskemu statističnemu uradu. Razvita rešitev temelji na uradnih zahtevah glede 

statistike cestnega tovornega prometa in je bila zasnovana v usklajevanju z 

različnimi prevoznimi in logističnimi podjetji. Pomembno je bilo izbrati tisti pristop do 

zbiranja podatkov, ki ima čim nižji prag zahtevnosti, to pa zato, da se že tako zelo 

obremenjenim voznikom tovornjakov ne bi nalagale dodatne naloge in da bi se 

režijski obrati prevoznih podjetij osvobodili teh upravnih nalog. Hkrati je bila osrednja 

skrb povečanje kakovosti evidentiranja podatkov za avstrijski statistični urad zaradi 

povečanja kakovosti samih statističnih podatkov v okviru prometne statistike in zaradi 

zmanjšanja izdatkov za pridobitev podatkov z enako kakovostjo. Vpliv: Uporaba 

avtomatiziranih sistemov pri evidentiranju prevoznih poti izboljšuje kakovost 

prijavljenih informacij etap (število, prevožena razdalja) in lahko, če se ustrezno 

izvede, prispeva k zmanjšanju obremenitev priglasitelja. Načeloma se taki sistemi 

lahko uporabljajo tudi za to, da se lahko z enakim naporom zajame še večji statistični 

vzorec. Vendar bi to zahtevalo tudi usklajen pristop z drugimi evropskimi državami, 

da bi lahko na nacionalni ravni ustvarili pozitivne učinke. Izkazalo se je, da bo z 

razvito rešitvijo zelo mogoče beležiti in dokumentirati vse vožnje, ki so potrebne za 

statistiko cestnega tovornega prometa, in da obratovanje sistema ni težava za 

voznike. S sedanjo rešitvijo bi se zajeti vzorec lahko znatno povečal, kar bi verjetno 

povečalo natančnost statistike, ne da bi ustvarili dodatne izdatke za prometno 

industrijo. Izvedba: V projektu razvite metode in aplikacija (vključno s strežniško 

podporo), dokazujejo uporabnost takšnih sistemov v prototipni izvedbi in se že 

uporabljajo v osnovni praksi.  
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3.4 Trenutno stanje in projekcije z obstoječimi politikami in 

ukrepi  

Zadnji del NEKP obsega pregled in analizo trenutnega stanja po posameznih razsežnostih. 

 
Slika 3.9: Izpusti toplogrednih plinov po sektorjih (vključno s trgovanjem z izpusti) – scenarij z obstoječimi 

ukrepi
45

 

Leta 2016 je bila poraba energije v prometu glede na vir energije naslednja: 91 % fosilna 

goriva, 6 % obnovljivi viri energije, 3 % električna energija. 

 
Slika 3.10: Končna poraba energije (2017, delež po sektorjih)

46
 

                                                
45 Integralni nacionalni energetski in podnebni načrt za Avstrijo 2021–2030 (Integrierter Nationaler Energie- und Klimaplan für 
Österreich) (NEKP), stran 213. 
46 Integralni nacionalni energetski in podnebni načrt za Avstrijo 2021–2030 (Integrierter Nationaler Energie- und Klimaplan für 
Österreich) (NEKP), stran 230. 
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Ocena učinka načrtovanih politik in ukrepov 

Ovrednoteni so bili vplivi (neposredni in posredni) ukrepov iz NEKP na zmanjšanje 

toplogrednih plinov. Na področju energije, mobilnosti in podnebja je bilo v Avstriji v zadnjih 

letih veliko naložb, ki jih je treba ciljno okrepiti v obdobju do leta 2030. Ocenjeni skupni 

obseg naložb za obdobje do leta 2030 znaša približno 166 do 173 milijard EUR. Ocenjene 

naložbe na področju prometa in mobilnosti so: 

področje 
naložb 

naložbe za 
obdobje do 
2030        (v 
mio. EUR) 

viri financiranja/sredstva za obdobje do leta 2030 

 

  javno zasebno in 
»zelene finance« 

 nacionalno 
(država/zvezne 
dežele/občine) 

EU  

PROMET47 97,183 + + + 

Potniški promet 18,560 + +  

Lokalni promet 3,259 
+ 

  

Okvirni načrt 
avstrijskih 
zveznih 
železnic 

32,279 
+ 

  

Prevoz blaga 2,635 
+ 

 + 

e-mobilnost 36,000 
+ 

+ + 

Kolesarjenje 2,200 
+ 

+  

Prevoz po 
celinskih 
plovnih poteh 

50 
+ 

+  

Upravljanje 
mobilnosti 

2,200 
+ 

+ + 

INOVACIJE, 
RAZISKAVE 
IN RAZVOJ 

    

Mobilnost brez 
izpustov 

250 +  + 

»mission-
oriented« 
prednostna 
področja 
mobilnosti 

1,500 +  + 

Preglednica 3.4: Potrebe po naložbah in viri financiranja za dosego ciljev do leta 2030 v milijonih EUR (splošni 

pregled)
48

 

                                                
47 Za področje promet so navedene le naložbe, ki jih v celoti ali delno financira zvezna vlada. 
48 Integralni nacionalni energetski in podnebni načrt za Avstrijo 2021–2030 (Integrierter Nationaler Energie- und Klimaplan für 
Österreich) (NEKP), stran 258–262. 
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Načrtovani model financiranja za izvedbo investicij NEPN temelji na usklajenem koriščenju 

nepovratnih in povratnih javnih sredstev (država, zvezne dežele in občine ter EU) ter na 

finančnih sredstvih zasebnega sektorja in »zelenih financah« (»Green Finance«).  

Dosedanje analize občutljivosti so pokazale, da ima gospodarska rast velik vpliv predvsem 

na sektor industrije in prometa (prevoz blaga). Pri tem se pojavljata dva nasprotna učinka: 

na eni strani se z znižanjem gospodarske rasti zmanjšajo poraba energije in izpusti 

toplogrednih plinov, na drugi strani pa je manj kapitala za naložbe in obratno. 
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3.5 Dokumenti na regijski in lokalni ravni (zvezne dežele 

Koroška, Spodnja Avstrija in Dunaj ter mesto Gradec) 

Republika Avstrija je razdeljena na devet zveznih dežel (Land oziroma Bundesland). Vsaka 

od avstrijskih zveznih dežel ima svoj deželni parlament (Landtag). 

 

Slika 3.11: Zvezne dežele Republike Avstrije
49

 

 

Dežele večinoma uporabljajo zvezno zakonodajo. Določene segmente urejanja prometa pa 

na podlagi zvezne zakonodaje urejajo tudi z deželno zakonodajo (npr. prepoved vožnje za 

starejša tovorna vozila, ki ne dosegajo zahtevanih emisijskih norm – omejitve se po 

posameznih regijah razlikujejo).  

Republika Avstrija ima cilj postati do leta 2040 podnebno nevtralna. Iz Globalnega 

podnebnega poročila 2000 o primerjavi zveznih dežel50 izhaja, da so si zvezne dežele 

dolgoročne cilje zastavile večinoma do leta 2050 (ki jim sledijo v obliki strategij, 

programov51). Za dosego ciljev imajo podobne usmeritve, kot jih ima država. Zastavljeni 

dolgoročni podnebni cilji za posamezne dežele so prikazani v preglednici v nadaljevanju. 

 

 

 

Zvezna dežela Cilj Leto 

                                                
49 Vir slike: LJUBLJANSKE NOVICE – slovenske elektronske novice – https://ljnovice.si/2017/10/15/kurz-kern-in-strache-v-boj-za-
zmago-na-avstrijskih-volitvah/. 
50 Global 2000 Klimareport, Die Bundesländer im Vergleich, organizacija Global 2000, Dunaj, maj 2020. 
51 Npr.: NÖ Klima- und Energieprogramm 2030, 2021 bis 2025, Massnahmenperiode 1, Amt der NÖ Landesregierung, Gruppe 
Raumordnung Umwelt und Verkehr, Abteilung Umwelt- und Energiewirtschaft (RU3), St. Pölten, januar 2021 in Masterplan Klima + 
Energie 2020, im Rahmen der Klima- und Energiestrategie SALZBURG 2050, Land Salzburg, Salzburg, december 2015. 
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Avstrija podnebna nevtralnost  2040 

Gradiščanska/Burgenland podnebna nevtralnost, energetska avtonomija in 100-

% obnovljive energije do leta 2050 

2050 

Koroška/Kärnten še niso določili dolgoročnih ciljev – 

Spodnja 

Avstrija/Niederösterreich 

100 % obnovljive energije 2050 

Zgornja 

Avstrija/Oberösterreich 

uveljavitev kot energijsko vodilna regija, zmanjšanje 

intenzivnosti izpustov toplogrednih plinov, povezanih 

z energijo (TGP/BRPreal, osnova 2014), za 70–90 % 

do leta 2050 

2050 

Solnograška ali Salzburg/ 

Salzburg 

podnebna nevtralnost in energetska avtonomija 2050 

Štajerska/Steiermark podnebna nevtralnost 2050 

Tirolska/Tirol energetska avtonomija in 100 % obnovljive energije 2050 

Predarlska/Vorarlberg energetska avtonomija in 100 % obnovljive energije 2050 

Dunaj/Wien zmanjšanje izpustov na prebivalca za 85 % v 

primerjavi z letom 2005 

2050 

Preglednica 3.5: Dolgoročni podnebni cilji Avstrije in zveznih dežel
52

  

Poleg dolgoročnih ciljev je opredeljenih še nekaj srednjeročnih ciljev, vezanih na zmanjšanje 

toplogrednih plinov do leta 2030. Večina zveznih dežel ima enak cilj kot država, to je 

zmanjšanje za 35 % v obdobju 2005–2030, nekatere dežele imajo tudi višji cilj: Salzburg za 

50 %, Dunaj za 50 % na prebivalca. 

Dežela Koroška ima sprejet Glavni načrt za energijo (Energiemasterplan) do 2035. Postati 

želi neodvisna od trdnih virov energije na področju toplote in električne energije do leta 

2025; na področju prometa je to neodvisnost mogoče doseči do leta 2035. Ta cilj je možno 

doseči s širitvijo porabe obnovljivih virov energije in izboljšanjem energetske učinkovitosti. 

V obdobju 2007–2017 je izpuste toplogrednih plinov najbolj zmanjšala dežela Štajerska. 

                                                
52 Global 2000 Klimareport, Die Bundesländer im Vergleich, organizacija Global 2000, Dunaj, maj 2020, str. 5. 
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Slika 3.12: Izpusti toplogrednih plinov – sprememba skupnih izpustov toplogrednih plinov v obdobju 2010–2017 
za Avstrijo in zvezne dežele

53
 

Za posamezne dežele so v poročilu54 podane ugotovitve v zvezi s stanjem o varstvu 

podnebja, glavnimi uspehi, ki jih imajo dežele z vidika varstva podnebja, in glavnimi izzivi 

varstva podnebja, ki potrebujejo povečano pozornost. Na področju mobilnosti se ukrepi 

nanašajo na prevoz potnikov. 

Nekatere dežele imajo posebne načrte in strategije, relevantne za zeleno logistiko. V 

nadaljevanju so kot primer navedeni dokumenti dežel Koroške in Spodnje Avstrije ter 

Dunaja, pomembni za področje zelene logistike. 

  

                                                
53 Global 2000 Klimareport, Die Bundesländer im Vergleich, organizacija Global 2000, Dunaj, maj 2020, str. 8. 
54 Global 2000 Klimareport, Die Bundesländer im Vergleich, organizacija Global 2000, Dunaj, maj 2020. 
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3.5.1 Dežela Koroška (Kärnten) 

Dežela Koroška leži na jugu Avstrije. Glavno mesto je Celovec (Klagenfurt). Ima skoraj 

570.000 prebivalcev55. Po površini je Koroška peta največja avstrijska dežela, glede števila 

prebivalcev pa šesta. BDP na prebivalca znaša 37.200 EUR56 in je pod avstrijskim 

povprečjem. 

Glavni načrt mobilnosti (Mobilität Masterplan Kärnten 2035)57 – dežela Koroška je v letu 

2016 sprejela načrt, v katerem so opredelili sedem področij delovanja s pripadajočimi ukrepi. 

Večina ukrepov je povezana s potniškim prometom. Za tovorni promet in logistiko so 

pomembni ukrepi s področja optimizacije tovornega prometa. Pri optimizaciji gre predvsem 

za zmanjšanje oziroma optimizacijo cestnega tovornega prometa z usklajevanjem, 

povečanjem učinkovitosti in njegovo prestavitvijo na železnice. To se izvaja predvsem na 

čezregionalnih poteh in vsebuje tudi posebne rešitve za mesta in turizem. Pri optimizaciji se 

izkoriščajo prednosti sodobnih tehnologij in digitalizacije. 

Načrtovani so naslednji ukrepi: 

 združevanje/optimizacija mestnega tovornega prometa – mestna logistika, 

 opredelitve con, kjer se izvaja dostava z vozili na alternativa goriva, 

 spodbujanje nakupa električnih vozil v okviru mestnega tovornega prometa (npr. 

tovorna kolesa), 

 časovna in prostorska omejitev dostave v središča mest s sodelovanjem občin in 

podjetij, 

 vzpostavitev regionalnega centra za distribucijo blaga, 

 uvedba centralnih pakirnih postaj, 

 vzpostavitev informacijske platforme za upravljanje dostave in logistike. 

Načrtovani so tudi ukrepi spodbujanja kombiniranega prevoza tovora: 

 spodbujanje intermodalnih prevoznih verig z ustvarjanjem ustreznih ponudb, 

 spodbujanje ponudbe kombiniranega prevoza z ustanovitvijo »suhega« pristanišča 

Villach-Fürnitz, 

 okrepitev nadzora cestnega tovornega prometa (hitrost, teža, širina, dolžina, tehnični 

nadzor, upoštevanje časa vožnje in počitka), 

 uvedba stroškov za onesnaževalce. 

Za povečanje dostopnosti Koroške v mednarodnem prostoru so načrtovani naslednji ukrepi: 

 dokončanje železniške povezave »Koralmbahn« kot del baltsko-jadranske osi do leta 

2023, 

 širitev železniške infrastrukture na osrednjem Koroškem, koridor Wörthersee in 

rešitve na vozliščih Celovec in Beljak, 

 opredelitev koridorja Alpe-Zahodni Balkan kot del jedrnega omrežja, 

 razvoj od vozlišča Villach—Fürnitz (Beljak–Brnca) do logističnega centra ALPLOG in 

                                                
55 Podatek za l. 2019. 
56 Podatek za l. 2018. 
57 Mobilität Masterplan Kärnten 2035, Amt der Kärntner Landesregierung, Celovec, junij 2016. 
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 trajnostno letališče Celovec. 

V okviru logističnih vozlišč so predvideni naslednji ukrepi: 

 opredelitev vozlišča Villach–Fürnitz kot mednarodnega logističnega vozlišča, 

 nadaljnji razvoj lokacij za logistična vozlišča z operativnim poudarkom na 

infrastrukturi, 

 sodelovanje s severnojadranskimi pristanišči, 

 sklenitev strateških zavezništev z državami/regijami vzdolž baltsko-jadranske osi, 

 imenovanje logističnega koordinatorja v tesnem sodelovanju s podjetji. 

Eden izmed ukrepov je tudi priprava strategij za zmanjšanje tovornega prometa in praznih 

voženj. 

Na področju omejevanja tovornega prometa so predvideni naslednji ukrepi: 

 izdelava kataloga meril in oblikovanje smernic za objektivno oceno nujnosti 

prepovedi vožnje tovornjakov, 

 preverjanje območij izjem obstoječih prepovedi vožnje tovornjakov glede na zgoraj 

navedena merila, 

 tesno sodelovanje med prostorskim načrtovanjem in načrtovanjem prometa pri 

določanju razvojnih območij, da se zmanjša število voženj tovornjakov, 

 tesno usklajevanje med vsemi deležniki, ki sodelujejo pri izdaji in izvrševanju 

prepovedi vožnje s tovornjaki. 

Predvideni sta tudi odprava subvencij za dizelsko gorivo in odprava privilegijev za zasebna 

potovanja s službenimi vozili. 

Prihodnost mobilnosti predstavlja razpon možnosti od omrežij do avtonomne vožnje in od 

delno avtomatiziranega prevoza blaga s tovornjaki do popolnoma avtomatiziranega prevoza 

blaga z roboti ali droni. Za Koroško je pomembno, da se dosledno spremljajo novosti ter 

analizira njihov potencial za deželo. V tem okviru in zaradi izzivov za reševanje mobilnosti 

na podeželju je Koroška primerna kot pilotna regija za avtomatizirano vožnjo. Zato bi bilo 

treba z različnimi scenariji razmisliti o tem, kako lahko avtonomna vozila ustvarijo dodano 

družbeno vrednost, zlasti v obrobnih regijah. Načrtovani so naslednji ukrepi: pilotna regija za 

»avtomatizirane vožnje v zadnjem kilometru na podeželju« in dosledno evidentiranje novosti 

in analiziranje njihovih potencialov za Koroško. 

Na prednostnem seznamu ukrepov, ki je bil oblikovan na podlagi podrobnejše obravnave 

predlaganih ukrepov strokovnjakov in nekaterih deležnikov, so tudi ukrepi, povezani z: 

optimizacijo tovornega prometa (regionalni center za distribucijo blaga, upravljanje mestne 

logistike, spodbujanje nakupa električnih vozil za dostavo v mestih), kombiniranim prevozom 

in uvajanjem dodatnih omejitev za tovorni promet. 

Opredeljeni so skupni stroški financiranja v naslednjih letih (večinoma je namenjeno za javni 

potniški promet) in monitoring izvajanja Glavnega načrta mobilnosti. 
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3.5.2 Spodnja Avstrija in Dunaj (Niederösterreich, Wien) 

Dežela Spodnja Avstrija in Dunaj ležita na severovzhodu Avstrije. Dežela Spodnja Avstrija je 

največja dežela (po št. prebivalcev in po površini) v Avstriji. Več prebivalcev ima le še 

zvezna dežela Dunaj, ki ga Spodnja Avstrija ozemeljsko v celoti obkroža in je bil nekoč 

obenem tudi glavno mesto dežele Spodnje Avstrije; od leta 1986 je prestolnica dežele Sankt 

Pölten. Zvezna dežela Dunaj obsega mesto Dunaj z obmestjem. Mesto Dunaj je tudi glavno 

mesto Avstrije. Dežela Spodnja Avstrija ima 1.684.287 prebivalcev58, dežela Dunaj oziroma 

velemestno območje Dunaja ima prib. 2.6 mil. prebivalcev. BDP na prebivalca v deželi 

Spodnja Avstrija je 36.500 EUR59 in je pod avstrijskim povprečjem. Dežela Dunaj je s pribl. 

51.000 EUR BDP60 na prebivalca ena najbogatejših regij v EU. 

3.5.2.1 Akcijski načrt za trajnostno logistiko 2030+ (Nachhaltige LOGISTIK 

2030+, Niederösterreich-Wien, AKTIONPLAN)61 

Dežela Spodnja Avstrija in Dunaj sta v letu 2019 sprejela akcijski načrt, katerega nosilci so 

dežela Spodnja Avstrija, mesto Dunaj, Gospodarska zbornica Spodnja Avstrija in 

Gospodarska zbornica Dunaj. Pri pripravi dokumenta je sodelovalo okrog 100 strokovnjakov 

iz različnih področij, dodatnih 200 udeležencev je dalo povratne informacije k vmesnemu 

poročilu. Akcijski načrt sledi petim ciljem: 

 rešujemo konflikte delovanja v tekočem in mirujočem tovornem in individualnem 

prometu, 

 prihranimo CO2, 

 zmanjšujemo obseg prometa, a ne na račun uspešnosti ali kakovosti, 

 razvijamo logistične in prevozne koncepte, ki temeljijo na širokem konsenzu, 

 razvijamo in podpiramo pilotne projekte. 

Poleg navedenih ciljev se podpirajo tudi naslednja področja: 

 digitalizacija in razširitev širokopasovnega omrežja/5G, 

 sodelovanje in inovacije na področju energetike in mobilnosti, 

 usposabljanje na področju avtomatizacije za krepitev delovnih mest, 

 prometna varnost. 

  

                                                
58 Podatki za 1. 1. 2020. 
59 Podatki za l. 2018. 
60 Podatke za l. 2018. 
61 Nachhaltige LOGISTIK 2030+, Niederösterreich-Wien, AKTIONPLAN, Stadt Wien, WKO NÖ, WKO Wien, Land Niederösterreich, 
oktober 2019. 
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Ukrepi so opredeljeni po osmih tematskih grozdih in so naslednji: 

I. Logistična območja – načrtovanje in varovanje površin, fokus: coniranje, raba 

zemljišč 

 Opredelitev in zavarovanje logističnih območij – Osnova tega projekta je izvedba 

»katastra logističnih območij«, s katerim želita dežela Spodnja Avstrija in mesto 

Dunaj določiti potrebna logistična območja. Prostorsko načrtovanje, raba zemljišč, 

gradbeni predpisi, operativne dovolilnice itd. sestavljajo okvir projekta. V naslednjem 

koraku bodo opredeljena logistična območja, za kar projektni partnerji preverjajo 

pravne instrumente in razpoložljivost subvencij. Za razvoj teh območij so zanimiva 

operativna območja in stara ali opuščena prometna območja, če zanje obstajajo 

koncepti za revitalizacijo ali ponovno uporabo. 

 Parkirne površine za komercialni prevoz: razvoj novih rešitev – Projekt se 

ukvarja z vprašanjem učinkov parkirnih mest na komercialni prevoz na Dunaju in v 

Spodnji Avstriji. Naloga raziskuje možne lokacije za parkiranje tovornjakov. 

Raziskovalna ekipa se s temi vprašanji celovito ukvarja in razvija ustrezne rešitve. Pri 

tem imata vlogo tudi tematiki oskrbe voznikov in zagotavljanje parkirišč za priklopnike 

in izmenljive kontejnerje. 

 Podjetniška območja za tovornjake, kontejnerje in izmenjevalne kontejnerje – 

Industrijska in komercialna območja bi se morala uporabljati za parkiranje 

tovornjakov/zabojnikov/izmenljivih kontejnerjev čez noč, za kar pa je treba prilagoditi 

pravila na teh območjih. Cilj projekta je zmanjšanje praznih voženj tovornjakov. 

 Načrtovanje in omogočanje rabe zemljišč kot mikro vozlišč – Mikro vozlišča so 

mini logistični centri na dobro obiskanih območjih in delujejo kot dopolnitev velikim 

logističnim centrom na obrobju mest. Načrtujejo se površine za mikro vozlišča in 

omogočajo novi koncepti (ključne besede: »po meri« in »osredotočenost na 

uporabnika«). 

II. Konsolidacija blaga – vozite naprej s pomočjo novih poslovnih modelov, fokus: 

tovorni centri, vozlišča, konsolidacija 

 Razvoj in lociranje sistema/hierarhije regionalnih tovornih centrov in vozlišč 

(hubs) – Ključna beseda je »regionalna logistika«. Razvija se sistem in hierarhija 

regionalnih tovornih centrov in vozlišč. Glavna področja poslovanja so med drugim: 

B2B (podjetje do podjetja), B2C (podjetje do kupca), LaaS (logistika kot storitev) in 

MaaS (mobilnost kot storitev). 

 Razvoj poslovnih modelov za tovorne centre, inteligentno delovanje 

konsolidacijskih centrov in srednjih vozlišč (midi-hubs) – Razvijajo se poslovni 

modeli in izvaja pametna distribucija blaga. Za pametno distribucijo pa so potrebni 

blagovno distribucijski in konsolidacijski centri v bližini mest ter mreža vozlišč (midi-

hubs) v mestih. Za dostavo zadnje milje se krepi uporaba vozil na alternativna goriva. 

Projektna ekipa sodeluje s proizvajalci regionalnih proizvodov za združevanje 

prevozov ter podpira sodelovanje z regionalnimi distribucijskimi zadrugami (npr. 

»Foodtrucks«) in regionalnimi špediterji. Po potrebi se ukvarjajo z zakonodajnimi ali 

finančnimi ukrepi, kot na primer na področju hrupa, trdnih delcev ali zastojev. 
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Verjamejo, da morajo koncepti temeljiti na enotnih tehnologijah in biti odprti za 

konkurente, kar bo privedlo do sodelovanja med njimi. 

 Razvoj integriranih platform za logistične storitve (LaaS) – Razvijajo se 

integrirane platforme za logistične storitve in hkrati ustvarjajo spodbude in nadzorni 

sistemi za logistiko kot storitev (LaaS) in mobilnost kot storitev (MaaS). Primer 

pristopa je konsolidirana dostava v nakupovalnih središčih. Ustvarjajo se tudi 

platforme za zadružne ponudnike logističnih storitev za optimizacijo zadnje milje. Za 

te namene se med drugim upravljajo podatki o pošiljkah, uporabljajo optimizacijski 

algoritmi za obdelavo pošiljk, izvaja načrtovanje poti, dodelitev vozlišč ali zadružnih 

ponudnikov logističnih storitev in časovnih oken z morebitnim dinamičnim 

oblikovanjem cen itd.  

 Razvoj delitvenih konceptov – Koncept spodbuja sodelovanje in deljenje vozil na 

področju tovornega prometa. Razvijajo obstoječe koncepte, spodbude in nadzorne 

sisteme. Kot primer: večkratna uporaba vozil z alternativnimi pogoni. 

 Oblikovanje okvira za trajnostno konsolidacijo blaga – Ustvarja se okvir za 

trajnostno konsolidacijo proizvodov; na primer glede na obremenitev vozila in 

uporabo infrastrukture. Ekipa izvaja ukrepe za uporabo vozlišč (White-Label-Hubs), 

delitvenih modelov itd. 

III. Učinkovite rešitve za dostavo paketov – razvoj in izvajanje, fokus: zadnja milja, 

prostori, parkirne garaže  

 Izogibati se neuspešnim dostavam – Razvija se koncept izogibanja neuspešnih 

prvih poskusov dostave na primer z določitvijo nadomestnega naslova za dostavo. V 

prihodnosti bi stranke morale imeti možnost, da pri naročanju opredelijo alternative 

za prejem (sprememba naslova, dostava na paketomat itd). 

 Uporaba parkirišč P + R (parkiraj in se pelji) in postaj javnega potniškega 

prometa kot vozlišč B2C (business to customer) – Koncept ustvarja boljše in 

cenejše ponudbe za vozače: parkirne garaže, parkirni prostori s povezavami s 

podzemno železnico in postajami javnega potniškega prometa, vse te točke se bodo 

vse bolj uporabljale tudi kot vozlišča za prevzem pošiljk, živil, zabojev pijač itd.  

 Ustvarjanje logistične infrastrukture v poselitvenih območjih – Zagotavlja se 

logistična infrastruktura v pozidanih območjih, na primer postavitev nakladalnic in 

ureditev nakladalnih con, postavitev polnilnic. Za ta namen se preglejujejo pravni in 

tehnični instrumenti. 

 Logistične sobe v novih in obstoječih stavbah – Ustvarjajo se mikro vozlišča z 

dodatnimi funkcijami, hkrati pa se spodbuja ustvarjanje logističnih oziroma paketnih 

sob v novih in obstoječih stavbah, po možnosti v pritličjih stavb. Trenutno se 

proučujejo promocijsko-tehnični in pravni instrumenti.  

 Izboljšanje pogojev za logistično uporabo izpraznjenih prostorov v središčih 

mest (v nakupovalnih ulicah) – Veliko prostih prostorov, zlasti v pritličjih stavb, bi 

se lahko uporabljalo za logistične namene. Sprememba njihove namembnosti bi se 

lahko dosegla s spodbudami, na primer subvencijami za obratovanje mikro vozlišč, 

postavitev paketomatov itd. Za ta namen pa so najprej potrebni rezultati študije o 

strukturi vozlišč. 
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IV. Trajnostni logistični koncepti – podpora podjetjem in velikim projektom, fokus: 

službeni prevoz blaga, gradbišča, železnica  

 Optimizacija tovarniškega prometa – Cilj je optimizacija tovarniškega prometa. 

Eden od ukrepov je ciljno usmerjena organizacija prevoza embalaže. 

 Logistični koncepti za obsežne gradbene projekte in urbanistične postopke – 

Razvijajo se logistični koncepti za obsežne gradbene projekte (operativa) in postopke 

urbanističnega načrtovanja. Koncept pride v poštev na primer v fazi gradnje, pri 

čemer gre za logistiko gradbišča z nizkimi izpusti (dobava/odlaganje) in večjo 

učinkovitost organizacije gradbišča. Teme za poznejše operativne faze so: 

zagotavljanje ustreznih nakladalnih višin, urejanje prihodov in odhodov itd. 

 Povečanje železniških kapacitet – Identifikacija zmogljivosti železniškega omrežja 

za prevoze tovora ter manjkajočih povezav (npr. v oklici poslovne cone 

Guntramsdorf). 

V. Spodbude za pospešeno spremembo voznega parka, fokus: alternativni pogoni, 

postfosilna mobilnost  

 Financiranje in smernice za krepitev postfosilne mobilnosti – Razvijajo se 

podporni koncepti in dolgoročne smernice za izvajanje teh konceptov. Eden od ciljev 

je spodbuditi proizvajalce vozil in njihovih komponent, da vlagajo več v alternativne 

pogone.  

 Prednost za vozila brez fosilnih goriv – Prednost pri prometno-organizacijskih 

ukrepih se namenja vozilom z nefosilnim pogonom. 

 Spodbujanje alternativnih pogonov v javnih naročilih – Cilj je spodbuditi široko 

vpeljavo alternativnih pogonov. Spodbuda se izvaja v postopkih javnih ali 

korporativnih naročil. 

 Podpora predelave majhnih vozil do 3,5 tone na nefosilne pogonske 

tehnologije – Cilj je pospešitev prehoda voznih parkov lahkih komercialnih vozil na 

nefosilne pogonske tehnologije z ukrepi kot na primer z oprostitvijo plačila cestnin in 

davčnimi olajšavami. 

 Spodbujanje uporabe tovornih koles – Cilj je ustvariti spodbude za uporabo 

tovornih koles kot alternative za dostavo zadnje milje. 

 Polnilna in nakladalna infrastruktura za alternativne pogone izven območja 

javnega prostora – Na območju celotne države se načrtuje ureditev alternativne 

infrastrukture za nakladanje in polnjenje vseh tipov vozil (avtomobili, tovornjaki, 

avtobusi itd.). Izven javnih prostorov mora biti zgrajena e-polnilna infrastruktura in 

urejeni dostopi do nje, npr. prek e-garažnih mest, e-polnilnic na parkiriščih znotraj 

stanovanjskih, poslovnih, trgovskih in industrijskih območij. Projekt združuje 

zagotavljanje energije in mobilnost, zlasti s pilotnimi projekti in njihovim uvajanjem ter 

nadaljnjim razvojem. Prilagaja se tudi dolgoročno strateško načrtovanje v zvezi s 

postfosilno prihodnostjo energetike. 

 

 



 

 
 
 

106 
 

Grajska 7,2000 Maribor
tel.: 02/250 53 00 
fax.: 02/251 60 94 

e-pošta: zum@zum-mb.si

VI. Digitalne informacije in storitve – uporaba za večjo učinkovitost in optimizacijo, 

fokus: navigacijski podatki, inteligentne večnamenske površine 

 Izboljševanje navigacijskih podatkov in odprtih vmesnikov – Navigacijski 

podatki v tovornem prometu so pogosto nepravilni ali zastareli, kar pa omejuje 

njihovo uporabo. Gladko načrtovanje poti potrebuje aktualne podatke o dostavnem 

prometu, vključno z informacijami o nakladalnih conah itd. Projekt je med drugim 

usmerjen v občine. Kooperacijam omogoča dostop do obstoječih digitalnih platform 

za tovorni promet. Hkrati se izgrajujejo druge odprte informacijske in nadzorne 

funkcije, kot na primer upravljanje prometa, kontrolni sistemi za rabo zemljišč, 

rezervacijski sistemi, povezovanje storitev (B2B, B2C) itd. 

 Večnamenske površine in raznovrstna raba površin – Spodbuja in promovira se 

raznovrstna raba večnamenskih površin. Pri reorganizaciji območja se upoštevajo 

nove oblike dostave tudi pri prometnih površinah in začetnih operacijah (npr. 

večnamenski pasovi). 

 Pametna nakladalna območja in ustvarjanje parkirnih mest – Izvajanje 

digitalnega zajema in upravljanja nakladalnih območij in parkirnih mest. S tem se 

omogoča rezervacija nakladalnih območij, upravljanje parkirnega časa, integracija 

sistema za predviden čas prihoda (ETA-Estimated Time of Arrival) v sistem za 

upravljanje prometa (TMS – Transport Management System) ter spremljanje 

trenutnega stanja nakladalnih območij (ponovna ocena vseh omejitev ustavljanja in 

parkiranja in vključitev v navigacijske sisteme) itd. 

VII. Okvirni pogoji za trajnostni razvoj, fokus: usklajevanje, nadzor, predpisi 

 Ovrednotenje prepovedi voženj čez konec tedna – Omogočanje dostave ob 

koncu tedna z vozili na tihi pogon (na primer na električni pogon). Temu se 

prilagodijo predpisi, ki se nanašajo na izjeme v zvezi z opredeljenimi prepovedmi 

voženj. Primer prilagoditve je uvedba možnosti dostave zamrznjenega blaga skupaj s 

pokvarljivim blagom.  

 Ovrednotenje prepovedi voženj ponoči – Ovrednotenje nočnih dostav in 

proučevanje alternativ. Projekt ocenjuje nočne dostave in proučuje njihove 

alternative. Cilj je opredelitev sprejemljivih rešitev in izboljšav. 

 Instrumenti za uporabo površin in infrastrukture – Uporaba pravnih instrumentov 

za povečanje učinkovitosti uporabe prostora in infrastrukture ter zmanjšanja prometa 

(npr. nadzor). S tem se ustvarjajo razumljivi okvirni pogoji z ustrezno dolgimi roki in 

časi za lažje odločitve o naložbah. 

 Prilagoditev zakonodaje operativnega sistema – Preverjanje in prilagajanje 

trgovinskih predpisov glede na sedanje in prihodnje logistične zahteve. To se izvaja v 

sodelovanju z gospodarstvom glede na naraščajočo dodano vrednost za kupce. 

 Institucionalna odgovornost za krepitev postfosilne mobilnosti blaga – Na 

Dunaju in v Spodnji Avstriji se vzpostavlja delovno mesto z nazivom logistični 

uradnik, ki bo nadzoroval razvoj logistike in izpolnjeval naloge uradne kontaktne 

osebe navzven. 
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VIII. Storitve in stroški – področje logistike aktivno komunicirati, fokus: standardi, 

ozaveščanje 

 Projekti za inovativno postfosilno podporo logistično-vrednostnih verig – 

Zbirajo se primeri dobrih praks ter podpirajo novi projekti, kot so npr. e-polnilnice.  

 Prikaz cene zadnje milje – Deležnike ozaveščati o dejanskih stroških zadnje milje, 

kar spodbuja h konsolidaciji tovora, po potrebi z dodatnimi transferji. Tako bodo 

konsolidacija oziroma vozlišča (hubs) zanimivejša za podjetja. 

 Certifikat o ekološkem odtisu v (spletni) maloprodaji – Prizadevajo si za izdajo 

certifikatov o ekološkem odtisu, zlasti pri spletni prodaji. Preglednost krepi 

zaznavanje in povečuje vrednost logistike. Možni ukrepi, še posebno pri poštnih 

pošiljkah: navedba embalaže za večkratno uporabo in takse za embalažo za 

enkratno uporabo, če to prispeva k bolj trajnostnemu vsesplošnemu konceptu. 

 Pravila glede varstva podatkov za dostavne kooperacije – Pri projektu se 

zagotavlja varstvo podatkov, kar je prvi pogoj za uporabo informacij za izogibanje 

večkratnim poskusom dostave blaga. 

3.5.2.2 Pilotni projekti  

Pilotni projekti so se začeli vzporedno s pripravo Akcijskega načrta za trajnostno logistiko 

2030+. Tako se lahko ideje preizkusijo v praksi in se hitro ocenijo prihodnje možnosti 

izvedbe zastavljenih konceptov. Sproženi in podprti so bili naslednji pilotni projekti (navedeni 

po abecednem vrstnem redu)62: 

 Central LogPOINT – logistično vozlišče v osrčju Dunaja – Projekt proučuje 

delovanje mestnega logističnega vozlišča, iz katerega se v mestnem središču 

dostavljajo paketi iz e-trgovine. Logistična storitev je načrtovana v številnih 

storitvenih variantah. V vozlišču se pošiljke združujejo (konsolidirajo), dostavljajo pa 

se posameznikom in podjetjem na brezogljični način s tovornimi kolesi in električnimi 

vozili. 

 City Hub Wien – Avstrijska pošta (Post AG) izvaja študijo o alternativni dostavi 

paketov v središču Dunaja prek mestnega vozlišča in s pomočjo dostavnih vozil na 

električni pogon. Pri tem je bil razvit celostni logistični koncept trajnostne dostave v 

zadnji milji. Koncept je bil preizkušen v realnih razmerah. Paketi se ne smejo naložiti 

posamično v vozila (kot je danes še običajno), ampak jih je treba predhodno naložiti 

v manjše dostavne bokse. Ti boksi več dostavljavcev se nato s tovornim vozilom 

prepeljejo do mestnega središča, znotraj mestnega središča pa se dostava izvaja z 

brezemisijskimi vozili.  

 Ovrednotenje od upravljavca neodvisnih paketnih boksov – V projektu so bili 

ovrednoteni od upravljavcev neodvisni paketi za dostavne storitve B2C, B2B in C2C. 

Ovrednoteni so bili tudi sistemi za pakete, ki jih upravljajo posamezna dostavna 

podjetja. To je omogočilo primerjavo sistema, ki je neodvisen od operaterjev in 

sistema posamičnih dostavnih podjetij. V okviru pilotnega projekta bodo skupine 

                                                
62 Nekateri izmed njih so bili finančno podprti tudi s programom Mobilnost prihodnosti – Program raziskav, tehnologije in inovacij za 
mobilnost 2012–2020. 
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operaterjev podatke dale na razpolago, da se bodo lahko za potrebe pilotnega 

projekta ovrednotili. Cilj je razbremenitev okolja zaradi večje uspešnosti prvega 

dostavnega poskusa in skupne dostave pošiljk. 

 GÜMORE – model tovornega prometa v vzhodni regiji – Deželne uprave Dunaja, 

Spodnje Avstrije in Gradiščanske se odzivajo na nove izzive v mestnih območjih: 

razvijajo realen model načrtovanja tovornega prometa. Strokovnjaki z različnih 

področij, kot so načrtovanje prometa, modeliranje prometa, logistike, vzdrževanje 

cest, javne uprave, so začeli sodelovati. Obstoječi pristopi na tem področju bodo 

zamenjani z novimi s pomočjo modela za cestni in železniški tovorni promet. 

Omenjeni model lahko napove količine pričakovanega tovornega prometa. Projekt se 

že izvaja, podpirata pa ga Avstrijska agencija za promocijo raziskovanja (FFG) in 

Zvezno ministrstvo za varovanje podnebja, okolje, energijo, mobilnost, inovacije ter 

tehnologijo (BMVIT) v okviru programa »Mobilnost prihodnosti/Mobilität der Zukunft«. 

 HUBERT – Več e-poslovanja ustvari tudi več poti tovornih vozil v mestnih območjih. 

Da bi zmanjšali količino poti s temi vozili, se lahko posamične pošiljke združijo v 

vozliščih znotraj mestnega območja na, od dostavnih podjetij, neodvisen način. Za 

namen testiranja tega koncepta se je ustanovilo pilotno »Mestno vozlišče 

HUBERT/City Hub Hubert«. V ta namen je mesto Dunaj določilo »prizadevno 

ekipo/Agile Team«, ki je za vozlišče razvilo poslovni načrt. Poslovni model naj bi 

postal rentabilen po treh letih začetnega financiranja. Če bo uspešen, se bo lahko 

dolgoročno razširil. 

 MiHu – analiza možnosti sodelovanja za urbana »midi vozlišča/midi-hubs« – 

Midi vozlišče je točka za konsolidacijo tovora v mestih, ki lahko z dobavnimi 

storitvami oskrbuje večja mestna okrožja. Souporablja ga lahko več ponudnikov 

dostavnih storitev, kot na primer dostavljavci paketov, ponudniki kurirskih storitev in 

hitra dostava. Projekt proučuje primerne lokacije znotraj mesta Dunaj in ocenjuje 

vpliv različnih vozliščnih sistemov na promet. Pripravljena so tudi priporočila za 

prihodnja zadružna/sodelovalna midi vozlišča. Projekt se že izvaja, podpirata pa ga 

Avstrijska agencija za promocijo raziskovanja (FFG) in Zvezno ministrstvo za 

varovanje podnebja, okolje, energijo, mobilnost, inovacije ter tehnologijo (BMVIT) v 

okviru programa »Mobilnost prihodnosti/Mobilität der Zukunft«. 

 SCHNURRR – V tem projektu se razvija prilagodljiv mobilni sistem za odkrivanje 

lokacijske in časovne zasedenosti območij za mirujoči tovorni promet. Podatki o 

zasedenosti bodo na voljo na spletu. Cilj je boljše načrtovanje in uporaba nakladalnih 

in razkladalnih območij. S pomočjo tega koncepta se lahko izboljšajo tudi napovedi 

informacijskih sistemov za dostavne površine. Projekt se že izvaja, podpirata pa ga 

Avstrijska agencija za promocijo raziskovanja (FFG) in Zvezno ministrstvo za 

varovanje podnebja, okolje, energijo, mobilnost, inovacije ter tehnologijo (BMVIT) v 

okviru programa »Mobilnost prihodnosti/Mobilität der Zukunft«. 

 Pregled logističnih površin – Prebivalstvo v urbanih območjih Dunaja in Spodnje 

Avstrije je močno naraslo. Številne industrijske površine so se spremenile v 

stanovanjske površine. Projekt si prizadeva za zavarovanje in ohranitev obstoječe 

rabe na preostalih območjih za logistiko ter hkrati za povečanje učinkovitosti 

procesov na teh območjih. V okviru projekta se zbirajo in razvrščajo potencialna 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=sl&a=spletu.Cilj
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območja za logistične namene na širšem območju Dunaja (na Dunaju in v Spodnji 

Avstriji). 

 Wastebox.biz – zmanjšanje gradbiščnega prometa – Projekt si prizadeva za 

zmanjšanje prometa na večjih gradbiščih na območju Dunaja in Spodnje Avstrije z 

zmanjšanjem števila voženj za odstranjevanje odpadkov. Več ponudnikov storitev 

odstranjevanja odpadkov se »usklajuje« prek spletne platforme »Wastebox.biz« in 

aplikacije za pametni telefon. Sistem deluje tako, da se najprej izvede naročilo za 

način prevoza (npr. različne oblike kontejnerjev (»big bag« ipd.)), nato se določi 

prevzemnik, ta pa je najbližji »prosti« ponudnik storitev. Ključno je, da se 

povpraševanje pošlje vsem razpoložljivim prevoznikom, izberejo pa se logistično 

najbolje locirana vozila. Pilotni projekt ima dva cilja: zmanjšanje prometa in 

opredelitev prednosti (tudi logistične) za sodelujoča podjetja. 

 

  

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=sl&a=Wastebox.biz
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3.5.3 Mesto Gradec 

Mesto Gradec je glavno mesto zvezne dežele Štajerske (Steiermark) in drugo največje 

mesto v Avstriji z 294.630 prebivalci63. Območje Gradca je v zadnjih desetih letih najhitreje 

rastoče metropolitansko območje v Avstriji. Zaradi svoje ugodne lege na jugovzhodu Avstrije 

ima Gradec pomembno lokacijsko funkcijo za mednarodna in nacionalna podjetja. Osrednje 

območje Gradca ustvarja več kot tretjino industrijske dodane vrednosti zvezne dežele 

Štajerske in zaposluje več kot 40 % aktivnega prebivalstva Štajerske. Gradec in Štajerska 

sta avstrijsko inovacijsko središče, vsaka tretja visokotehnološka inovacija v Avstriji prihaja 

iz te regije. 

Prometna politika mesta Gradec je že od devetdesetih let prejšnjega stoletja usmerjena v 

»mehko mobilnost«, ki se nadaljuje tudi v aktualni Mobilnostni strategiji mesta Gradec64. 

Strategija je bila izdelana in na mestnem svetu potrjena leta 2015. Sestavljena je iz Smernic 

prometne politike 2020 in Koncepta mobilnosti v mestu Gradec.  

Načela prometne politike mesta Gradec so: 

 poudarek je na trajnosti, 

 Gradec kot mesto kratkih razdalj, 

 mobilnost je treba obravnavati celovito, 

 mobilnost v urbanih območjih pomeni prednost za mehko mobilnost, 

 Gradec kot del regije temelji na sodelovanju. 

Prometna politika zadnjih desetletij je bila bolj usmerjena v sektorsko obravnavo. Načelo 

celovita obravnava mobilnosti sega tudi na področje tovornega prometa (tovorna logistika 

znotraj mesta). 

Koncept mobilnosti obsega poglavja: Cilji, Smernice prometnega načrtovanja in Program 

ukrepov. Cilji se neposredno nanašajo predvsem na potniški promet, posredno (zadovoljstvo 

s kakovostjo zraka) pa tudi na tovorni promet. 

V okviru prilog smernic za prometno načrtovanje se kot ena izmed integriranih mobilnostnih 

storitev za zmanjšanje uporabe osebnih vozil navajajo dostavni boksi s ključavnico (s 

hlajenjem ali brez hlajenja) za dostavo hrane in drugega blaga za dnevne potrebe. 

Dobavitelj oziroma dostavljavec lahko napolni boks (dostop z ustrezno kodo ali ključem). 

Tam pa je mogoče tudi odložiti blago za prevzem (npr. perilo za pranje). Predvideno je tudi 

informiranje o dostopnosti, vključno o dostavnih storitvah (npr. prebivalce na novopozidanih 

območjih oziroma nove stanovalce). 

Med kazalniki kakovosti Vizije 2050, opredeljene v Mobilnostni strategiji, je navedeno tudi: 

ponudba tovorne in dostavne logistike za zmanjšanje prometa in poenostavitev vsakdanjega 

življenja. V okviru strateških ukrepov je predviden še ukrep spodbujanje multimodalne 

mobilnosti in v okviru tega spodbujanje kolektivnega dostavnega servisa (zato ne bo treba 

zaradi nakupa blaga, prtljage ipd. uporabiti osebnega vozila). 

                                                
63 Podatek 1.1. 2020. 
64 Mobilitätstrategie der Stadt Graz, Stadt Graz Verkehrsplanung, Gradec, 2015, 
https://www.graz.at/cms/beitrag/10191191/8038228/Mobilitaetsstrategie_der_Stadt_Graz.html. 
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4 Nizozemska 

4.1 Zakonodajna ureditev 

V boju proti podnebnim spremembam želi nizozemska vlada zmanjšati izpuste toplogrednih 

plinov na Nizozemskem za 49 % do leta 2030 in za 95 % do leta 2050 v primerjavi z ravnmi 

iz leta 1990. Ti cilji so določeni v Zakonu o podnebju, ki je bil sprejet 28. maja 2019. 

Podnebni načrt, nacionalni energetski in podnebni načrt (NECP) ter nacionalni podnebni 

sporazum vsebujejo politike in ukrepe za doseganje teh podnebnih ciljev. 

Zakon o podnebnih spremembah bi moral posameznikom in podjetjem na Nizozemskem 

zagotoviti večjo gotovost glede podnebnih ciljev. V skladu z Zakonom o podnebnih 

spremembah mora vlada pripraviti podnebni načrt, ki določa ukrepe za zagotovitev 

doseganja ciljev, določenih v zakonu. Nacionalni podnebni sporazum vsebuje sporazume s 

sektorji o tem, kaj bodo storili, da bi dosegli te podnebne cilje. 

Podnebni sporazum je bistven del podnebnega načrta in NECP, ki ga morajo države članice 

EU predložiti Evropski komisiji. Nizozemska vlada je predložila podnebni načrt v novembru 

2019 obema domoma parlamenta in v decembru 2019 NECP Evropski komisiji. 

Nizozemska ima novo zakonodajo s področja podnebnih sprememb. Podnebna zadeva 

»Urgenda« proti nizozemski vladi65 je prva zadeva na svetu, v kateri so državljani ugotovili, 

da ima njihova vlada dolžnost preprečiti nevarne podnebne spremembe. Dne 24. junija 2015 

je okrožno sodišče v Haagu odločilo, da mora vlada zmanjšati izpuste toplogrednih plinov za 

vsaj 25 % do konca leta 2020 (v primerjavi z ravnmi iz leta 1990). Odločitev je zahtevala, da 

vlada nemudoma sprejme učinkovitejše ukrepe na področju podnebnih sprememb. Na 

odločbo okrožnega sodišča se je država pritožila. 

Nizozemsko vrhovno sodišče je 20. decembra 2019 potrdilo sodbo v zadevi Urgenda 

Climate66, pri čemer je ugotovilo, da mora nizozemska vlada nujno in znatno zmanjšati 

izpuste v skladu s svojimi obveznostmi na področju človekovih pravic.  

Pri razmisleku o mednarodnem pomenu zadeve je visoki komisar OZN za človekove pravice 

Michelle Bachelet objavil tudi komentar o odločitvi, v kateri ugotavlja, da »odločba potrjuje, 

da ima vlada Nizozemske, in posledično tudi druge vlade, pravno zavezujoče obveznosti, ki 

temeljijo na mednarodnem pravu s področja človekovih pravic, da bi močno zmanjšale 

izpuste toplogrednih plinov«. 

                                                
65 Nizozemska vlada je v pismu nizozemski fundaciji Urgenda priznala, da njena dejanja ne zadostujejo za preprečitev nevarnih 
podnebnih sprememb. Urgenda je sklenila, da Nizozemska zavestno izpostavlja svoje državljane nevarnostim. V pravnem smislu je to 
neupravičeno dejanje države. Nizozemsko vrhovno sodišče je dosledno sprejelo načelo, da je lahko vlada pravno odgovorna, ker ni 
sprejela zadostnih ukrepov za preprečitev predvidljive škode. Urgenda meni, da je tako tudi v zvezi s podnebnimi spremembami. 
Ustanova Urgenda in njeni sotožniki verjamejo, da preprečevanje nevarnih podnebnih sprememb ni le moralno in politično prava stvar, 
ampak da je tudi pravna obveznost, ki je ni mogoče prezreti. (vir: https://www.urgenda.nl/en/themas/climate-case/climate-case-
explained/ ) 
66 Povzeto po: https://www.urgenda.nl/en/themas/climate-case/  

https://www.urgenda.nl/en/themas/climate-case/climate-case-explained/
https://www.urgenda.nl/en/themas/climate-case/climate-case-explained/
https://www.urgenda.nl/en/themas/climate-case/
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4.1.1 Podnebni zakon67 (Klimaatwet) 

Zakon je bil sprejet 2. julija 2019 in uveljavljen 1. septembra 2019. 

Z zakonom je opredeljen okvir za razvoj politik s ciljem trajnega in postopnega zmanjševanja 

toplogrednih plinov na Nizozemskem zaradi zmanjšanja globalnega segrevanja in 

podnebnih sprememb. V zakonu niso opredeljeni konkretni ukrepi, temveč zavezuje vlado, 

da pripravi osnutek dokumenta, ki bo vključeval ukrepe, s katerimi se bodo dosegli podnebni 

cilji, opredeljeni v zakonu. Zakon dopolnjuje Podnebni sporazum administracije, industrije in 

socialnih partnerjev (Klimaatakkoord), ki vsebuje več kot 600 ukrepov za zmanjšanje 

izpustov. 

Cilj zakona je zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov na Nizozemskem za 95 % do leta 

2050 v primerjavi z ravnmi iz leta 1990. Usmeritvi relevantnim ministrstvom pa sta še 

zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov na za 49 % do leta 2030 in zagotovitev ogljično 

nevtralnega pridobivanja energije do leta 2050. Zakon od vlade zahteva, da prvič v letu 2019 

in nato vsakih pet let pripravi podnebni načrt, ki določi strategijo za doseganje ciljev za 

naslednjih pet let. Vlada mora zagotoviti podnebni proračun. Ustanovi se tudi neodvisna 

podnebna komisija kot vladno posvetovalno telo. 

Glede na zahteve EU v zvezi s sprejemanjem NEPN bo podnebni načrt pomagal opredeliti 

pogoje v NEPN. Večji del podnebnega načrta pa je vključen tudi podnebni sporazum. 

Letno mora nizozemska okoljska ocenjevalna agencija (Planbureau voor de Leefomgeving) 

pripraviti resornemu ministrstvu znanstveno poročilo z rezultati uvedenih ukrepov za prejšnje 

leto. 

4.1.2 Zakon o okolju in načrtovanju68 (Omgevingswet)69 

Z Zakonom o okolju in načrtovanju želi vlada združiti in poenostaviti predpise za prostorske 

projekte. Cilj je olajšati zagon projektov.70 

Okoljsko zakonodajo zdaj sestavlja več deset zakonov in več sto uredb o rabi zemljišč, 

stanovanjskih območjih, infrastrukturi, okolju, naravi in vodi. Vsak predpis ima svoja 

izhodišča, postopke in zahteve. Zakonodaja je za uporabo preveč zapletena, zato je 

potrebno več časa, da se posamezni projekti izvedejo. 

Vlada želi poenostaviti zakone o okolju in načrtovanju ter jih združiti v enotni akt za okolje in 

načrtovanje. Zakon bo nadomestil 15 obstoječih zakonov, vključno z Zakonom o vodah, 

Zakonom o krizi in okrevanju71 ter Zakonom o prostorskem načrtovanju. Določbe zakonov 

bodo prenesene na Zakon o okolju in načrtovanju. 

                                                
67 Povzeto po članku Climate litigation, climate act and alimate agreement in the Nederlands: 
https://rgakdwebsitep.blob.core.windows.net/akdfiles/2753/Climate-Litigation-Climate-Act-and-Climate-Agreement-in-The-
Netherlands.pdf 
 
68 Zakon še ni sprejet, njegova uveljavitev se izvaja na podlagi Podnebnega sporazuma. 
69 Povzeto po: https://www.government.nl/topics/spatial-planning-and-infrastructure/revision-of-environment-planning-laws  
70 Promocijski film: https://www.youtube.com/watch?v=OyedrSTBDCM 
71 Zakon o krizi in okrevanju je v veljavi od 31. marca 2010. Ta zakon zagotavlja, da se načrtovani gradbeni projekti lahko izvedejo 
hitreje. Med drugim vključuje gradnjo cest in poslovnih parkov ter gradnjo stanovanj in vetrnih elektrarn. Z zakonom o krizi in okrevanju 

https://rgakdwebsitep.blob.core.windows.net/akdfiles/2753/Climate-Litigation-Climate-Act-and-Climate-Agreement-in-The-Netherlands.pdf
https://rgakdwebsitep.blob.core.windows.net/akdfiles/2753/Climate-Litigation-Climate-Act-and-Climate-Agreement-in-The-Netherlands.pdf
https://www.government.nl/topics/spatial-planning-and-infrastructure/revision-of-environment-planning-laws
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Novi zakon sta odobrila oba doma parlamenta. Kabinet zdaj pripravlja uvodno zakonodajo. 

Pričakuje se, da bo zakon uveljavljen v letu 2021. 

V okviru Zakona o okolju in načrtovanju želi vlada izboljšati povezave med različnimi projekti 

in dejavnostmi (na področjih prostorskega načrtovanja, okolja in narave), trajnostnim 

razvojem in različnimi regijami. Posledica novega zakona bo manj uredb in zmanjšanje 

bremena izvajanja študij. Hkrati se bodo odločitve o projektih in dejavnostih bolje in hitreje 

izvajale. Poleg tega bo zakon bolj skladen z evropskimi predpisi in omogočal več prostora za 

zasebne pobude. 

Primeri poenostavitev: 

 Trenutno imajo nekatere občine več kot 100 podrobnejših prostorskih načrtov. Enotni 

okoljski načrt za celotno območje bo nadomestil vse te. To pomeni manj uredb in več 

kohezije. 

 Če želijo državljani ali podjetja izvajati projekt, bodo lahko zaprosili za (digitalno) 

dovoljenje na »enem mestu«. Občina ali provinca bosta nato odločali. Če sta obe 

odgovorni za odločitev, bo vseeno izdana samo ena odločitev. To poenostavi stvari 

za prosilca in pospeši postopek izdaje dovoljenja. 

 Za pridobitev dovoljenja za prostorski načrt morajo podjetja opraviti študije (na primer 

raziskavo tal). Z Zakonom o okolju in načrtovanju bodo ugotovljeni podatki še naprej 

veljali. To olajša ponovno uporabo podatkov. Poleg tega bodo nekatere raziskovalne 

obveznosti ukinjene, kar pomeni nižje stroške. 

4.1.3 Zakon o prometnem in transportnem načrtovanju72 (Planwet 

verkeer en vervoer) 

Velja od 1. januarja 2015. 

Zakon določa, da se sprejme nacionalni prometni in transportni načrt, ki ga pripravi minister, 

in vsebuje glavne teme nacionalne prometne in transportne politike. Načrt upošteva 

morebitni gospodarski, okoljski, prostorski in družbeni razvoj ter ustrezen mednarodni razvoj, 

v vsakem primeru pa obsega (1) bistvene elemente nacionalne prometne in transportne 

politike, (2) opis pričakovanih dejavnosti imperija, provinc in občin, (3) uskladitev z robnimi 

politikami, kot sta gospodarstvo in okolje (4) postopnost, prednostna področja in navedbo 

financiranja izvajanja ter (5) rok, v katerem je treba sprejeti ali revidirati načrte provinc.  

Politika, ki jo mora izvajati vlada, je določena v ločenem poglavju nacionalnega prometnega 

in transportnega načrta. Večletni program za infrastrukturo in promet (MIRT programme) (iz 

4. člena Zakona o infrastrukturnih skladih) je tudi izvedbeni program nacionalnega 

prometnega in transportnega načrta.  

                                                                                                                                                  
želi vlada zagotoviti, da se v gospodarsko težkih časih gospodarska struktura države kljub temu krepi, in sicer z izvajanjem projektov 
hitreje, kot je bilo načrtovano. Posledica zakona je poenostavitev in pospešitev številnih postopkov. Akt se uporablja za določene 
projekte do 1. januarja 2014, za druge projekte pa časovni okvir ni bil določen. 
72 Vir: https://wetten.overheid.nl/BWBR0009642/2015-01-01  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0009642/2015-01-01
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Province ob upoštevanju bistvenih elementov nacionalnega načrta sprejmejo enega ali več 

pokrajinskih prometnih in transportnih načrtov, ki dajejo usmeritve za odločitve, ki jih 

sprejemajo o prometu in prevozih. Pokrajinski načrt obsega najmanj: (1) razvoj bistvenih 

elementov nacionalnega prometnega in transportnega načrta, (2) uskladitev z drugimi 

robnimi politikami, kot so prostorsko načrtovanje, gospodarstvo in okolje, (3) postopnost, 

prednostno razvrščanje in navedbo financiranja izvajanja in virov, ki so na voljo občinam, (4) 

rok, ki ga zajema načrt, in (5) rok, v katerem je treba občinsko politiko uskladiti z načrtom.  

Občine sprejmejo svoje prometne in transportne načrte, ki vsebujejo najmanj: (1) razvoj 

bistvenih elementov nacionalnega prometnega in transportnega načrta ter pokrajinskega 

prometnega in transportnega načrta, (2) uskladitev z drugimi robnimi politikami, kot so 

prostorsko načrtovanje, gospodarstvo in okolje, (3) postopnost, prednostno razvrščanje in 

navedbo financiranja in (4) rok, ki ga zajema načrt. Če občinski promet in prometna politika 

vplivata na prostorsko politiko, občinski svet naloži županu in občinski upravi, da začne 

ustrezne postopke na podlagi Zakona o načrtovanju. 

V okviru tega načrta morajo občine opredeliti tudi vsebine mobilnostne politike, ki so 

pomembne za tovorni promet. Vsaka občina ima svoje ukrepe za mobilnostno politiko: 

 okoljske cone – nacionalna regulacija za okoljsko cono, občina se odloči, ali in katero 

različico želi imeti, različica je tudi brezemisijska cona (zero emission zone), 

 država od leta 2019 uskladi različice okoljskih con (različne kombinacije za osebna 

vozila, kombije in tovornjake). 
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4.2 Vladne politike 

4.2.1 Podnebni sporazum (Klimaatakkoord73) 

28. junija 2019 je nizozemska vlada predstavila nov podnebni sporazum. Vsebuje sklop 

ukrepov, opredeljenih v posvetovanju z različnimi subjekti nizozemske družbe v skupnem 

boju proti podnebnim spremembam. Cilj podnebnega sporazuma je zmanjšati izpuste CO2 

na Nizozemskem z določitvijo nacionalnega cilja zmanjšanja za 49 % za leto 2030 v 

primerjavi z ravnmi iz leta 1990. V okvir sporazuma je vključenih pet sektorjev (gradbeništvo, 

mobilnost, industrija, kmetijstvo in raba zemljišč ter električna energija) in medsektorska 

kohezija (sistemska integracija, biomasa, integracija znanja in inovacij, trg dela in 

usposabljanje, ustvarjanja podpore sporazumu v družbi, prostorsko načrtovanje, regionalna 

energetska strategija (RES), tržno financiranje, ključni principi za dodelitev subvencij 

Sustainable Energy Transition Scheme74 (SDE+ in SDE++) ter vloga vzornika za nacionalno 

vlado).  

Sporazum določa, da bodo lokalni pristop pri uveljavljanju ukrepov z zakonodajo oblikovali 

do leta 2021, ne glede na to pa se bodo ukrepov lotili takoj. Za izvajanje sporazuma so 

opredeljena znatna finančna sredstva, med drugim 100 milijonov EUR za projekt 

»Pospeševalnik obnove«, ki predstavlja del prizadevanj vlade, da podpre obsežno 

industrializacijo in inovacije v oskrbni verigi, pa tudi v združevanje povpraševanja. Ta 

strategija združevanja v kombinaciji z digitalizacijo in inovativnimi oblikami javnih naročil bo 

spodbudila razvoj inovativnih rešitev in bo imela za posledico potrebno rast obsega, ki bo 

vodila k večji produktivnosti, učinkovitosti in zmanjšanju stroškov sistema. 

Projekt »Pospeševalnik obnove« je začel delo 1. januarja 2019. Njegov cilj je doseganje 

prihranka stroškov in inovacij na segmentu stanovanjske gradnje, ki postane »zaganjalnik 

motorja«. V ta namen bodo stanovanjska združenja združevala povpraševanje. Gradbena, 

energetska in vzdrževalna podjetja ter podjetja za vgradnjo inštalacij bodo organizirala 

procese (proizvodnja in logistika) tako, da bi lahko zagotovili ustrezno dobavo proizvodov. 

Za izvajanje bo skupina za vodenje projekta »Pospeševalnik obnove« razvila trajnostne 

natečaje, ki jih bo začela izvajati v letu 2019 ter jih nadgradila v letu 2020. Vlada je 

zagotovila 100 milijonov EUR letno do leta 2021 in 70 milijonov letno od leta 2020 naprej za 

obnovo sosesk in izvajanje projekta »Pospeševalnik obnove« iz podnebnih skladov.  

V zvezi z logističnim sektorjem je izpostavljenih več povezanih tem in posebno poglavje 

C2.5 Trajnostne izboljšave v logistiki znotraj poglavja C2 Mobilnost. 

V poglavju mobilnosti je omenjena logistika že znotraj časovnice globalnega razvoja 

dogodkov na podlagi ključnih trendov, in sicer je za logistiko od leta 2019 do 2030 

predvideno: (1) vzpostavljanje okoljskih con brez izpustov, (2) združevanje prometnih tokov 

v mestne regije in znotraj njih upravljanje oskrbnih verig in inovativnih logističnih sistemov ter 

(3) večja vloga multimodalnih vozlišč. Od leta 2030 do leta 2050 se načrtuje, da bodo imela 

multimodalna vozlišča ključno vlogo v logističnih verigah.  

                                                
73 Podnebni sporazum, publikacija, Haag, 28. 6. 2019.  
74 Vir: https://www.iea.org/policies/8643-sustainable-energy-transition-scheme-sde 
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Cilji izboljšanja trajnosti v logistiki za leto 2030 so zato: 

 srednje velika območja ničelnih izpustov za mestno logistiko v 30 do 40 večjih 

občinah do leta 2025, 

 gradbiščni promet in gradbena mehanizacija brez izpustov, 

 podnebno nevtralna in krožna zemeljska, cestna in vodnogospodarska (hidravlično 

inženirstvo) dela, 

 30-odstotno zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida zaradi zalednega in 

celinskega tovornega prometa do leta 2030, 

 celinske plovne poti. 

V poglavju C2.5 Trajnostne izboljšave v logistiki ugotavljajo, da je logistika ključni temelj 

nizozemskega gospodarstva in nizozemske družbe, hkrati pa so logistične operacije ključni 

vir ogljikovega dioksida in drugih vrst izpustov. V poglavju so opisani podrobnejši dogovori 

ključnih deležnikov v zvezi s posameznim ciljem, določene naloge pristojnih institucij in 

opredeljena so finančna sredstva za doseganje posameznega cilja. 

Posebej je logistika omenjena v poglavju C2.4 Dogovori v zvezi s prometom na električni 

pogon, in sicer se vsebina nanaša na infrastrukturo za urbano logistiko, kar bi omogočilo 

integrirano rast in razvoj elektrifikacije mobilnih strojev in električnega prevoza blaga, 

vključno z:  

 odzivanjem na naraščajočo potrebo po uporabi težkih tovornih vozil brez izpustov 

(težka tovorna vozila zahtevajo nove polnilne rešitve z večjo zmogljivostjo, ki bodo 

zato imele večji vpliv na energetsko omrežje), 

 oceno vedenja in potreb pri polnjenju v zvezi z urbano logistiko posameznega 

sektorja, da bi določili optimalne lokacije polnilnih mest in možne potrebe po 

povečanju energetskega omrežja za zagotavljanje integracije vključitve vozil v 

brezemisijsko urbano logistiko, 

 raziskavami potrebne infrastrukture za polnjenje (električne baterije in vodik) za 

prevoz po celinskih plovnih poteh, za pilotne projekte, ki se izvajajo z električnimi 

plovili na celinskih vodah in glede na rezultate, strategijo za dolgoročni razvoj 

potrebne obalne infrastrukture in zagotovitev potrebne energije, 

 raziskavami infrastrukturnih rešitev za polnjenje mobilnih strojev. 

Posebej je logistika omenjena v poglavju C2.4 Zaveze glede izboljšav na področju trajnostne 

mobilnosti potnikov, kjer je navedeno, da bodo novi standardi in zakonodaja v zvezi z 

delovanjem podjetij uveljavljeni v začetku leta 2022. Nacionalna vlada pripravlja normativno 

regulacijo v okviru Zakona o okolju in načrtovanju, ki bo zajel tudi vsebine, povezane z vplivi 

logistike na podnebje. V zvezi z logistiko bodo normativi vezani na število premikov tovora.75  

V poglavju D Medsektorske kohezije, podpoglavje D4 Tržišče dela in usposabljanje, je 

logistični sektor opredeljen kot eden od ključnih in mora biti vključen v celovito agendo za trg 

dela, ki se bo posebej ukvarjala tudi s sektorji in podsektorji, ki se zmanjšujejo zaradi 

prehoda na čistejše tehnologije, in jim namenila pomoč pri zmanjšanju števila zaposlenih in 

prekvalifikaciji viška zaposlenih (izobraževanje) v poklice, ki vodijo v prehod gospodarstva. 

                                                
75 Podnebni sporazum (Klimaatakkoord), str. 77. 
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Ključni izzivi vključujejo prehod s fosilnih goriv na električno energijo vozil in zagotavljanje 

zadostnega števila polnilnih zmogljivosti za električna vozila. A večje število električnih vozil 

bo vplivalo na vrsto vzdrževanja in bo privedlo do večjih potreb po IT-spretnostih za delavce 

v servisnih (avtomobilskih) delavnicah in drugih povezanih podjetjih. V tehničnih učnih 

načrtih srednjih poklicnih šol, višjih strokovnih in univerzitetnih programov se bo zato 

povečala osredotočenost na električni prevoz, vendar je iskanje zadostnega kvalificiranega 

osebja še vedno izziv. Potrebne digitalne veščine, ki bodo postale vse pomembnejše pri 

prevozu blaga, bodo privedle do vse večje potrebe po usposobljenih, samozaposlenih 

strokovnjakih. Pri razvoju sektorskega programa se lahko sektor deloma uskladi z Agendo 

človeškega kapitala, ki jo ima Topsector Logistiek76, in ki opozarja na nujnost prožnega in 

inovativnega znanja, razširjanja znanja v sektorju in družbenih inovacij. 

V poglavju D Medsektorske kohezije, podpoglavje D10 Vloga vzora nacionalne vlade, je 

predvideno, da bo nacionalna vlada med drugim prevzela pobudo v razvoju logističnih 

vozlišč na lokacijah, kjer obstaja koncentracija lastnine v državni lasti, in prilagodila 

kadrovska pravila za spodbujanje trajnostne mobilnost. 

Številni sporazumi iz podnebnega sporazuma morajo biti vgrajeni na podlagi okoljskih 

načrtovalskih instrumentov, da bi se dejansko izvajali od leta 2021, in se morajo vgraditi v 

temeljne instrumente Zakona o okolju in načrtovanju77. Številni ukrepi bodo vgrajeni v okviru 

vmesnega programa, kot so regionalne energetske strategije (RES), drugi pa bodo potekali 

neposredno. V podnebnem sporazumu so naslednje zaveze: 

 lokalne in regionalne oblasti ter drugi RES-partnerji bodo zagotovili, da bo proces, 

namenjen za integracijo obnovljive energije na kopnem v prostorsko načrtovanje 

(vključno z RES), za večino regij zaključen do sredine leta 2021. Zato bodo 

nacionalna vlada ter lokalne in regionalne oblasti zagotovile, da bodo ukrepi do takrat 

pripravljeni. Skupni cilj je, da so izdana vsa potrebna dovoljenja za prostorsko 

integracijo z namenom pravočasne uresničitve cilja najpozneje leta 2025;  

 v prvi polovici leta 2019 bodo javni organi v zvezi z drugimi ustreznimi načrtovanimi 

ukrepi iz podnebnega sporazuma skupaj napovedali datume, do katerih morajo biti 

ukrepi zagotovljeni, za njihovo izvedbo do leta 2030. To bo vključevalo strateške 

instrumente Zakona o okolju in načrtovanju78 (okoljske strategije, okoljski načrti, 

programi, dovoljenja za načrtovanje itd.) in izvedbene prostorske instrumente za 

načrtovanje.  

 Zakon o okolju in načrtovanju bo začel veljati leta 2021.  

                                                
76 Vir: https://topsectorlogistiek.nl/human-capital-agenda/ 
77 Podnebni sporazum (Klimaatakkoord), str. 229. 
78 Zakon še ni sprejet, na uradni vladni strani 
https://www.government.nl/topics/environment/documents/reports/2017/02/28/environment-and-planning-act je predlog zakona iz leta 
2017. Namen zakona je posodobiti, uskladiti in poenostaviti sedanja pravila o načrtovanju rabe prostora, varstvu okolja, ohranjanju 
narave, gradnji stavb, varstvu kulturne dediščine, upravljanju voda, razvoju mest in podeželja, razvoju večjih zemeljskih del v javnih in 
zasebnih organizacijskih shemah, rudarjenju in odstranjevanju zemlje ter vključitev teh pravil v en pravni okvir. Cilji zakona so doseči in 
ohraniti varno in zdravo fizično okolje in dobro okoljsko kakovost ter učinkovito upravljati, uporabljati in razvijati fizično okolje za 
zagotavljanje potreb družbe. 

https://www.government.nl/topics/environment/documents/reports/2017/02/28/environment-and-planning-act
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4.2.2 Nizozemski nacionalni energetski in podnebni načrt (Integrated 

National Energy and Climate Plan 2021-2030, NECP) 79 

V načrtu je logistika izpostavljena kot eden izmed najpomembnejših sektorjev, v katerih so 

nizozemska poslovna skupnost in njeni raziskovalni centri vodilni v svetu. V sklopu svojega 

podnebnega sporazuma so določili pet sektorjev (industrija, mobilnost, grajeno okolje, 

električna energija, kmetijstvo in raba zemljišč), za katere so določili smernice razvoja. 

V zvezi z logistiko je zapisano, da bo v prvi fazi težji cestni promet v logistiki uporabljal 

trajnostna biogoriva. Pozneje pa bo tudi ta sektor prešel na električno energijo ali zeleni 

vodik kot vir energije. Multimodalna vozlišča, kjer se združujejo različne oblike prevoza, 

imajo ključno vlogo v alternativnem logističnem sistemu, ki je učinkovitejši in bolj trajnosten. 

Za celinske plovne poti so podpisani sporazumi o pospeševanju trajnostnega načina pri 

prevozu tovora, enako pa bo treba urediti še za letalski prevoz. 

Ocenjena trajektorija deleža obnovljive energije v prometu velja tudi za logistični obstoječi 

vozni park in načrtuje, na poti k ničelnim izpustom v letu 2050, zmanjšanje izpustov iz 

obstoječega voznega parka z inovativnimi biogorivi. Veliko biogoriv se že proizvaja iz 

odpadnih proizvodov in ostankov odpadkov. Povečanje količine biogoriv je treba v veliki meri 

pridobiti iz obnovljivih ostankov odpadkov. To je v skladu z namenom vlade, da čim bolj 

kakovostno uporablja biomaso in razvija krožno gospodarstvo. Zato so se dogovorili, da se 

za dosego tega cilja za promet na Nizozemskem ne bo uporabljalo dodatno biogorivo iz 

hrane in krme za živino nad ravnjo iz leta 2020. 

Med drugimi nacionalnimi cilji na področju prometnega sektorja je navedeno tudi, da je 

logistika pomemben temelj gospodarstva in družbe (nizozemski mednarodni distribucijski 

svet). Hkrati so logistične operacije glavni vir CO2 in drugih izpustov. Poleg trajektorije 

energetskega vira se sledi tudi drugim pristopom za pospešitev prehoda na ničelne izpuste. 

Ti vključujejo opredelitev srednje velikih območij z ničelnimi izpusti v 30–40 večjih občinah, 

gradbiščni promet in premično gradbeno mehanizacijo z ničelnimi izpusti, podnebno 

nevtralne in krožne zemeljske, cestne in hitro inženirske gradnje, izboljšave logistične 

učinkovitosti in zeleni dogovor za plovbo po celinskih plovnih poteh. Konkretno načrtujejo, da 

bo do leta 2030 najmanj 32 občin uvedlo območje ničelnih izpustov za mestno logistiko ter 

zmanjšanje izpustov CO2 z inovacijami v logistiki. 

Za zagotavljanje bolj trajnostne logistike se poleg uporabe trajnostnega vira energije izvajajo 

tudi drugi pristopi. V letu 2023 bo uveden davek za tovorna vozila. V zvezi z urbano logistiko 

so bili v podnebnem sporazumu sprejeti sporazumi o vzpostavitvi srednje velikih območij 

ničelnih izpustov za 30 do 40 večjih občin do leta 2025. Poleg tega podnebni sporazum 

vsebuje sporazume o gradbiščnem prometu brez izpustov. Vlada bo posebno pozornost 

namenila podnebni nevtralnosti in krožnosti pri razpisih za zemeljska in vodnogospodarska 

dela. Da bi bila logistika, povezana z vodo (ladijski promet po celinskih plovnih poteh), bolj 

trajnostna, so bili s tem sektorjem sklenjeni sporazumi o zelenih dogovorih. 

Druge politike, ukrepi in programi vsebujejo med drugim tudi različne zelene dogovore, ki 

krepijo energetsko učinkovitost. Taki dogovori so zeleni dogovor o brezemisijski urbani 

                                                
79 vir: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/nl_final_necp_main_en.pdf 



 

 
 
 

119 
 

Grajska 7,2000 Maribor
tel.: 02/250 53 00 
fax.: 02/251 60 94 

e-pošta: zum@zum-mb.si

logistiki, zeleni dogovor za pomorski ladijski promet, zeleni dogovor za plovbo po celinskih 

plovnih poteh in pristanišča, sodelovanje v zelenem dogovoru o okolju v trajnostnih 

energetskih projektih in zeleni dogovor s poudarkom na mobilnih strojih (Het Nieuwe 

Draaien). 

Več pozornosti bodo sektorju logistike namenili tudi v strategijah s področja inovativnosti. 

4.2.3 Zeleni dogovor80 (De Green Deals) 

Zeleni dogovor »Green Deal«81 je na Nizozemskem dostopen za podjetja, druge interesne 

organizacije, lokalne in regionalne vlade ter interesne skupine pri sodelovanju z nacionalno 

vlado na projektih zelene rasti in reševanja socialnih vprašanj. Cilj je odpraviti ovire in 

zagotoviti pomoč trajnostnim pobudam ter pospešiti izvedbeni proces, kjer je to mogoče. 

Program zelenega dogovora je del politike zelene rasti in je skupna pobuda nizozemskih 

ministrstev za gospodarske zadeve in podnebne politike (EZK), infrastrukturo in vodno 

upravljanje (I&W) ter notranjih zadev in odnosov s Kraljevino (BZK). 

Program zelenega dogovora je eden od elementov v standardnem razponu instrumentov 

politike. Uporablja se za dopolnitev obstoječih instrumentov, kot so zakonodaja in predpisi, 

tržne in finančne spodbude ter ukrepi za spodbujanje inovacij. Zeleni dogovor je še posebej 

primeren, ko se inovacije uvajajo v prakso, v fazi, v kateri projekti pogosto naletijo na ovire.  

Zeleni dogovor je vzajemni sporazum ali zaveza zasebnega prava med koalicijo podjetij, 

organizacijami civilne družbe ter lokalno in regionalno vlado. Dogovor opredeljuje inovativno 

pobudo in ukrepe, ki so čim bolj jasni (v kvantitativnih ciljih ali rešitvah, če je mogoče), in 

opredeljuje prispevek sodelujočih, kar čim bolj jasno. V obdobju med 2011 in 2014 je bilo na 

Nizozemskem sklenjenih 176 zelenih dogovorov, ki so vključevali skupno 1.090 

udeležencev. Zeleni dogovori obsegajo devet tem: energija, biobazirano gospodarstvo, 

mobilnost, voda, hrana, biotska raznovrstnost, viri, gradbeništvo in podnebje.82 

 

                                                
80 Vir: https://www.greendeals.nl/english 
81 Številne priložnosti krožnega gospodarstva imajo zanesljivo osnovno donosnost, pogosto pa se soočajo z nefinančnimi ovirami, ki 
omejujejo njihovo širitev ali zadržujejo njihov tempo razvoja. Za mnoge male igralce je pomanjkanje jasnosti pri pridobivanju ustreznih 
dovoljenj, prebijanje skozi regulativo ali zastarelo dojemanje regulativnih določil pomembna ovira pri razvoju novih projektov. Za 
premagovanje teh težav in pomoč podjetjem so ključni akterji oblikovalci politik. Zato nizozemska vlada prevzema novo aktivno vlogo in 
obravnava te nefinančne ovire s povsem novim programom, Green Deal. S tem programom je vlada sprejela novo vlogo pri 
zagotavljanju odzivne službe organizacijam, ki prosijo za pomoč pri uresničevanju zelene rasti. S svetovanjem o ureditvi, upravljanju, 
financiranju in, v nekaterih primerih, s spremembami uredb in omogočanjem vključevanja ključnih zainteresiranih strani v procese je 
vlada uspela spodbuditi gospodarsko dejavnost po principu Bottom up, ne da bi za to morala zagotoviti dodatne finančne spodbude. 
Organizacija vlagateljica, ki je lahko družba, industrijska organizacija ali NVO, opiše svojo poslovno zamisel, ovire, ki so ji na poti, in 
potencialne rešitve. Če so s predlogom uspešni, vlada z njimi podpiše prostovoljni sporazum (Green deal) o sodelovanju za obdobje 
dveh do treh let. Ko vlada izbere idejo, je ta podvržena intenzivni pravni presoji v zvezi z nacionalno zakonodajo in predpisi EU. 
Predlagana pobuda mora biti skladna s cilji politike, donosna (ali imeti možnost, da to postane) in sposobna prikazati rezultate po 
možnosti v treh letih. Vladno partnerstvo se vrednoti - oblikovalci politik, vključeni v razvoj in izvajanje Green Deala poročajo 
presenetljivo raven interesa za podpis teh dogovorov, tako na strani organizacij prosilk, ki izvajajo proces, kot tudi vlade. Prav tako 
ugotavljajo nepričakovane koristi, saj so podjetja povečala zaupanje v svoj poslovni model, ker jih je vlada izbrala kot obetaven in 
vreden projekt za 2-3-letno podporo. Podjetja so poročala o veliki koristi v poenostavljenem aktu odpiranja novega načina komuniciranja 
z vlado in drugimi podjetji. (povzeto po: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/case-studies/green-deal) 
82 Promocijski film: https://www.youtube.com/watch?v=h1XUUYNvw3g&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=h1XUUYNvw3g&feature=youtu.be
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4.2.4 Nacionalna strategija za infrastrukturo in prostorsko načrtovanje 

(do leta 2040)83, marec 2011 (National Policy Strategy for 

Infrastructure and Spatial Planning) 

V zvezi z infrastrukturo vlada poudarja svojo nalogo pri izboljšanju mobilnosti in nizozemske 

konkurenčnosti.84 

Mobilnost 

Uporabniki (potniki in prevozniki v tovornem prometu) so prvi v nizozemskem prometnem 

sistemu. Centralna vlada želi razviti trden in koheziven prometni sistem, ki uporablja vse 

razpoložljive načine prevoza in zagotavlja dobro mobilnost. Vlada bo prednostno izvajala 

naložbe (2021–2028) iz infrastrukturnega sklada za izboljšanje standarda mobilnosti v 

urbanih regijah okoli vozlišč (pristanišče Rotterdam in letališče Schiphol), Brainporta 

(pametno pristanišče, jugovzhodna Nizozemska) in Greenportov (zelena pristanišča, Venlo, 

Westland-Oostland, Aalsmeer, severni del Severne Holandije, Boskoop in območje med 

Leidnom and Haarlemom – Bulb Region) ter njihovih povezav z zaledjem. Naložbe v 

reševanje težav bodo strateške: težave z mobilnostjo se bodo obravnavale tam, kjer ima to 

največjo ekonomsko vrednost. Naložbe morajo biti tudi »pametne«: izbirajo med načini, ki ne 

temeljijo samo na načelih prometnega inženiringa, temveč tudi na potrebah uporabnikov ter 

prostorskih in ekonomskih značilnostih regije. Širitev infrastrukture ni edini način za 

izboljšanje mobilnosti, boljša uporaba obstoječih glavnih cest, železnic in vodnih poti tudi 

lahko poveča prometne zmogljivosti. Boljša mobilnost je posledica zanesljivejših potovalnih 

časov. V ta namen bo centralna vlada pripravila različne ukrepe, kot so: 

 daljši obratovalni čas za pasove v urah prometnih konic, 

 uvedba inteligentnih prometnih sistemov, 

 dogovori z delodajalci, da bi zmanjšali promet dnevnih migrantov z uvedbo 

prožnejšega delovnega časa, 

 širitev parkirnih zmogljivosti za kolesa na železniških postajah. 

Vodstvo logističnega sektorja dela si prizadeva uresničiti vizijo osrednje mreže nacionalnih 

in mednarodnih povezav ter multimodalnih vozlišč. Mednarodno osrednje omrežje bo 

vključevalo glavne povezave z zaledjem za blago iz vozlišč, Brainporta in Greenportov 

(pametnega in zelenih pristanišč). Centralna vlada sodeluje z logističnim sektorjem ter 

lokalnimi in regionalnimi oblastmi na nacionalnem delu te mednarodne mreže. To bi moralo 

privesti do enotnega logističnega sistema (za železniški, vodni in cestni promet), ki je dobro 

povezan s sosednjimi državami. 

Konkurenčnost 

Da bi bila Nizozemska konkurenčna, je pomembno ohraniti prisotnost mednarodnih podjetij 

in privabiti nova podjetja, podjetnike in kvalificirane delavce. Za uresničitev tega cilja si vlada 

prizadeva ustvariti kakovostno življenje: visokokakovostna prometna omrežja, prostor za 

delo in življenje, kakovostno zagotavljanje izobraževanja, kulture, zelenih prostorov in 

                                                
83 https://www.government.nl/topics/infrastructure/documents/publications/2013/07/24/summary-national-policy-strategy-for-
infrastructure-and-spatial-planning 
84 Povzeto po https://www.government.nl/topics/infrastructure 
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rekreativnih objektov. Vlada se je odločila, da se osredotoči na krepitev prostorske in 

gospodarske infrastrukture, to pomeni: 

 povečanje prednosti urbanih regij s koncentracijo ključnih gospodarskih sektorjev, 

mednarodnih povezav in vozlišč; 

 zagotavljanje dobrega javnega prevoza v urbanih regijah in multimodalnih omrežjih 

za logistični sektor, ki zagotavlja prostor za glavno omrežje za oskrbo z energijo in 

prehod na trajnostno oskrbo z energijo iz obnovljivih virov; 

 zagotavljanje prostora za glavne plinovode, ki prevažajo nevarne snovi; 

 zagotavljanje učinkovite uporabe podzemlja. 

Podjetja v ključnih sektorjih (nizozemski ključni inovativni gospodarski sektorji, ki vodijo 

področje na evropski in svetovni ravni) so na voljo po vsej Nizozemski. Vendar pa so 

skoncentrirana predvsem v urbanih regijah okoli vozlišč (pristanišče Rotterdam in letališče 

Schiphol), Brainporta (jugovzhodna Nizozemska) in Greenportov (Venlo, Westland-

Oostland, Aalsmeer, severni del Severne Holandije, Boskoop in območje med Leidnom and 

Haarlemom – Bulb Region). Vlada meni, da so te mestne regije na nacionalni ravni 

pomembne in da jih je treba dodatno okrepiti. Centralna vlada bo prednostno obravnavala 

reševanje težav z mobilnostjo v vozliščih, Brainportu in Greenportih. Za številne od teh regij 

so bili razviti regionalni paketi za zmanjšanje zastojev z boljšo uporabo infrastrukture. 

V Nacionalni strategiji za infrastrukturo in prostorsko načrtovanje vlada ugotavlja, da sta 

prostorsko načrtovanje in mobilnostna politika novi politični prednostni nalogi zaradi 

ekonomske krize, podnebnih sprememb in naraščajoče razlike med regijami. 

V zvezi z logistiko bo vlada v sodelovanju z lokalnimi in regionalnimi oblastmi in zasebnim 

sektorjem odgovorna za spodbujanje močnih multimodalnih vozlišč, na primer pri ustvarjanju 

in izboljševanju zmogljivosti P + R, povečanju števila postaj, na katerih ustavljajo vlaki za 

visoke hitrosti, in s prispevkom k ukrepom za reševanje logističnih ozkih grl. 

  



 

 
 
 

122 
 

Grajska 7,2000 Maribor
tel.: 02/250 53 00 
fax.: 02/251 60 94 

e-pošta: zum@zum-mb.si

4.3 Ukrepi 

4.3.1 Pregled ukrepov Ministrstva za infrastrukturo in upravljanje voda85 

Za mobilnost je pristojno Ministrstvo za infrastrukturo in upravljanje voda. V zvezi z zeleno 

logistiko ima predvidene številne ukrepe, ki se nanašajo na mobilnost, varnost cest in tovorni 

promet, in sicer: 

A. Hitrejša in boljša izgradnja infrastrukture 

 Urgentni pristop (Spoedaanpak) – program za skrajšanje umeščanja cest, 

železniških prog in vodnih poti v prostor: trajanje postopka od priprave načrtov do 

izvedbe infrastrukturnih objektov so se odločili skrajšati s 14 na 7 let. 

 Urgentni pristop za izgradnje cest – program se je začel v letu 2008, njegov cilj je bil 

čim prej rešiti trdovratna ozka grla na nizozemskem avtocestnem omrežju, na primer 

z ureditvijo dodatnih pasov in dodatnih pasov za prometne konice. Odprtih je bilo več 

cest z razširjenim voziščem. Gradnja dodatnih pasov se je pospešila v povprečju za 

eno leto, zato je manj prometnih zastojev. 

 Zakon o krizi in okrevanju iz leta 2010. 

B. Upravljanje prometa 

 Nizozemski prometni center (Verkeerscentrum Nederland, VCNL) zagotavlja, da 

lahko milijoni cestnih uporabnikov vozijo varno in hitro na avtocestah 24 ur na dan. 

Pri kamerah vzdolž cest in nad cestami in prek intenzivnega stika s petimi 

regionalnimi prometnimi središči nizozemski prometni center ohranja stalno stražo na 

cestnoprometnih poteh. V času z visokim prometom lahko prometni center prilagodi 

omejitev hitrosti ali odpre dodatne steze, tako da promet še naprej teče in se ne 

ustvarijo prometni zastoji. 

 Začasni dodatni pasovi v prometnih konicah – so dodatni pasovi na levi ali desni 

strani avtoceste, ki se odpirajo ob prometnih konicah. Dodatni pas na desni je 

odstavni pas, ki ima območje razširitve vsakih 500 do 1.000 metrov. Za začasni 

dodatni pas na levi strani ceste se uporablja ločilni pas. 

 Kontrola vhoda na avtocesto – s kontrolnimi rampami na vhodu so tovornjaki in 

zasebni avtomobili na avtocestah v omejenem številu. To se opravi z nadziranjem 

prometa na vhodni rampi s semaforji. Za določitev, koliko vozil se lahko vozi po 

avtocesti, sistem meri, koliko vozil je na avtocesti in kako hitro vozijo. Sistem nato 

izračuna, koliko vozil na vhodni rampi lahko dejansko vstopi na avtocesto, kar 

zagotavlja, da lahko promet po avtocesti še naprej teče neovirano. 

 Fazni semaforji – skupina za fazne semaforje (Groene Golfteam) svetuje 

upravljavcem cest (občine, pokrajine in država) o prilagoditvi sistemov za nadzor 

prometa, kot so semaforji. Nasveti se kažejo v boljši pretočnosti prometa, večji 

prometni varnosti, krajših čakalnih dobah, manjših izpustih delcev in daljši življenjski 

dobi sistemov (približno 13 % prometnih zastojev povzročijo nesreče na avtocestah). 

                                                
85 Povzeto po: https://www.government.nl/topics/freight-transportation,  

https://www.government.nl/topics/freight-transportation
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 Upravljanje prometnih nesreč – na nizozemskem cestnem omrežju policija, socialni 

delavci, reševalci in cestni inšpektorji tesno sodelujejo, da sprostijo prizorišče 

nesreče, kakor hitro je mogoče, in hitro omogočijo pretok prometa. Nizozemski 

prometni center ima pomembno vlogo tudi pri obvladovanju incidentov. 

 Inovacijski program – program je začel Rijkswaterstaat, izvršna veja Ministrstva za 

infrastrukturo in upravljanje voda. Program se osredotoča predvsem na iskanje 

pametnih rešitev za prometne zastoje in onesnaževanje okolja. Primeri ukrepov so 

plavajoče ceste (floating roads), fleksibilne cestne oznake s pomočjo luči na površini 

ceste in uporaba roll-up asfalta. Državljani, podjetja, organi in raziskovalni inštituti 

sodelujejo v programu. 

C. Učinkovitejši tovorni promet in boljša pretočnost na avtocestah 

 Prepoved vožnje na avtocestah za tovornjake v času prometnih konic.  

 Upravljanje oskrbne verige – vlada želi, da bi logistični sektor učinkoviteje organiziral 

tovorni promet, na primer s prevozom blaga (deloma) z vlakom ali plovili za plovbo 

po celinskih plovnih poteh. Inteligentne kombinacije tovornega prometa po cesti, 

železnici in vodi lahko zagotovijo tudi manj nepotrebnih voženj tovornjakov po 

cestah. Vlada spodbuja upravljanje oskrbne verige. V praksi se upravljanje oskrbne 

verige nanaša na vse, kar ima opraviti z načrtovanjem in izvajanjem tokov blaga. 

Ukrepi, ki naj bi zagotovili, da bo logistični sektor ponujal več storitev visoke 

vrednosti v zvezi s tovornim prometom brez preobremenjevanja življenjskega okolja 

in cestnega omrežja, se osredotočajo na prihranke energije za tovornjake in 

trajnostno logistiko. 

 Oskrbovanje mest in trgovin – tovorni promet je bistven za oskrbo trgovin v mestih in 

vaseh. Ker tovorni promet s tovornjakom običajno ni (dobra) alternativa, morajo 

občine in podjetja združiti moči, da bi bila dobava trgovinam učinkovitejša. To je 

mogoče storiti na različne načine, na primer z zbiranjem blaga na robu mesta 

(konsolidacija) in nato s prevozom do trgovin v enem tovornjaku. Tako dobavitelji v 

središče mesta ne prihajajo s svojimi tovornjaki. 

D. Optimizacija uporabe infrastrukture (Beter Benutten), program 

Program Boljša uporaba (Better Benutten programme) – z njim želi vlada doseči boljšo 

izrabo obstoječih omrežij prometne infrastrukture. Do 2020 se bo avtomobilski promet 

povečal za 10 do 35 %. Širitev cest in nove ceste ne morejo spremljati rasti prometa. Za 

trajno izboljšanje pretočnosti je treba bolje izkoristiti celotno infrastrukturo. Z optimizacijo 

infrastrukture (program za boljšo uporabo) želi vlada uveljaviti: 

 pametnejša potovanja izven konic – želijo povečati privlačnost potovanj izven 

obdobja prometnih konic ter izboljšati povezavo med avtocestami, železnicami in 

plovnimi potmi. 

 1.100.000.000,00 EUR za mobilnost – Skupno 1.100.000.000,00 EUR je bilo na voljo 

za sveženj 250 ukrepov za boljšo uporabo infrastrukture v desetih regijah 

(Amsterdam, Rotterdam, širše območje Haaga, Utrecht, Noord-Brabant, Arnhem-

Nijmegen, Twente, Maastricht, Groningen-Assen in Zwolle-Kampen), država bo 
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plačala 60 % tega zneska, preostalo financiranje bodo zagotovile regije. Poleg 

ukrepov, sprejetih v regijah, bodo sprejeti tudi nacionalni ukrepi. Možni ukrepi so:  

 Daljše časovno obdobje uporabe začasnih pasov za konične obremenitve (po 

vsej državi) – za spodbujanje pretočnosti prometa se začasni dodatni pasovi 

odprejo tudi izven koničnih ur. Enako velja za tako imenovane plus steze 

(dodatni pasovi na levi strani ceste). Z razširitvijo prometnih pasov in 

zmanjševanjem hitrosti prometa lahko promet lažje poteka. 

 Fleksibilni delovni čas – država spodbuja podjetja, da se z zaposlenimi 

osredotočajo na dogovore o fleksibilnem delovnem času. Tako vlada podpira 

platformo »slim Werken slim Reizen« (Smart Working Smart Travel). Na tej 

platformi delodajalci, predstavniki trgovinskih organizacij, združeni v center 

znanja za delo in promet, ter regionalne oblasti sodelujejo pri napredku 

uveljavljanja novih delovnih mest in upravljanja mobilnosti. Cilj je zagotoviti, 

da število zaposlenih, ki ne morejo potovati na delo z avtomobilom v času 

koničnih obremenitev, zraste za 150.000 letno. Ukrepi so na primer uvedba 

fleksibilnega delovnega časa, samorazporejanje, delo doma ali sestanki po 

telefonu, pa tudi spodbujanje drugih načinov potovanja na delo s ponujanjem 

preizkusne vožnje z električnimi kolesi ali skuterji ali s ponujanjem vozovnice 

za vlak. Vse navedeno je namenjeno informiranju zaposlenih in delodajalcev 

o alternativnih delovnih in drugih potovalnih možnostih. Majhna in srednje 

velika podjetja lahko v tem okviru uporabijo tudi shemo vavčerja za mobilnost 

MKB. S tem vavčerjem lahko pokličejo svetovalca za mobilnost za skeniranje 

in nasvete o izvajanju ukrepov mobilnosti v organizaciji. 

 Informacije o potovanju v realnem času – boljše (v realnem času) potovalne 

informacije z alternativnimi potmi v primeru nesreč na cesti lahko preprečijo 

tudi prometne zastoje, na primer prek matričnih znakov nad avtocesto ali prek 

interneta ali pametnega telefona. Na ta način lahko voznik vedno izbere 

najboljšo pot pred in med potovanjem. Vlada želi, da so potovalne informacije 

dostopne in redno osvežene. Pričakovanje je, da se lahko čas potovanja 

zmanjša za 5 do 10 %.  

V dvanajstih regijah je bilo v letu 2020 izvedenih 461 ukrepov za boljšo uporabo 

infrastrukture in večjo možnost izbire za potnike in prevoznike, vse to s poudarkom na 

spodbujanju razširljivih inovacij, katerih cilj je doseči največji strukturni učinek.86 

E. Inteligentni prometni sistemi in pametna mobilnost 

Nizozemska tlakuje pot sistemu vodenja prometa v prihodnosti, ki vsebuje komunikacijo 

vozil med seboj in s cestnimi sistemi: 

 Akcijski načrt »Boljše obveščeni o cestnem prometu« – strateški načrt je pripravilo 

Ministrstvo za infrastrukturo in upravljanje voda na pobudo zasebne organizacije 

Connekt-ITS. 

 Program »Povezovanje mobilnosti« – načrt se izvaja v okviru nacionalnega 

programa za povezovanje mobilnosti. Ta program združuje prednosti javnih organov, 

                                                
86 Vir: https://www.mirtoverzicht.nl/gerealiseerde-projecten-2019/programma-beter-benutten, https://www.government.nl/topics/mobility-
public-transport-and-road-safety, https://www.government.nl/topics/maritime-transport-and-seaports  

https://www.mirtoverzicht.nl/gerealiseerde-projecten-2019/programma-beter-benutten
https://www.government.nl/topics/mobility-public-transport-and-road-safety
https://www.government.nl/topics/mobility-public-transport-and-road-safety
https://www.government.nl/topics/maritime-transport-and-seaports
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institucij znanja in podjetij za spodbujanje inovacij na področju inteligentnih 

prometnih sistemov. V skladu z akcijskim načrtom javni in zasebni partnerji določajo 

tudi, kako lahko Nizozemska izkoristi priložnosti v naslednjem desetletju (2012–

2023). 

 Program Boljša uporaba (»Beter Benutten«) izvaja ukrepe, določene v akcijskem 

načrtu »Bolje obveščeni o cestnem prometu« in je namenjen tudi izboljšanju 

informacij o tranzitu. Inteligenca v avtomobilu in okoli avtomobila, tudi prek 

pametnega telefona, bo podpirala komunikacijo med vozili in infrastrukturo. To bo 

izboljšalo povezljivost potnikov in podprlo razvoj dogodkov na poti k avtonomni 

vožnji. 

 Pametna mobilnost87 je brošura, ki jo je v oktobru 2016 izdalo Ministrstvo za 

infrastrukturo in upravljanje voda in predstavlja ukrepe, ki jih izvaja nizozemska vlada 

na temo pametne mobilnosti. V zvezi z logistiko je poudarjen pilotni projekt kolone 

težkih tovornih vozil (truck platooning) pri oskrbi supermarketov (Albert Heijn, Etos, 

Gall&Gall) – skupaj s prevoznimi družbami in dobavitelji raziskujejo rešitve za 

izvajanje prometnih dejavnosti kot tihih, čistih, varnih, gospodarnih in učinkovitih. 

Pametna mobilnost, zlasti kolona tovornjakov, lahko prispeva k doseganju tega cilja. 

Z logističnim podjetjem Ahold transport preizkušajo na terenu izvajanje tega ukrepa. 

V letu 2015 je bila v promet že vključena prva demonstracija takega prevoza na 

nizozemskih javnih cestah (Zwolle). (Izveden tudi European Truck Platooning 

Challenge v aprilu 2016, prvi svetovni, sodelovalo je šest evropskih proizvajalcev 

tovornjakov DAF, Daimler, Iveco, MAN Truck & Bus, Scania in Volvo, izziv se je 

začel na Nizozemskem, kolona je potovala po javnih cestah skozi šest evropskih 

držav. Projekt je bil zelo uspešen.) Poleg samega testiranja pa zagotavljajo tudi 

primerno regulacijo, ki omogoča preizkušanje na javnih cestah in avtomatiziranim 

vozilom odstopanje od določenih zakonsko zahtevanih tehničnih zahtev, razvoj 

fizične in digitalne infrastrukture za uporabo novih tehnologij na cestah in v prometu. 

Sodelujejo z raznovrstnimi partnerji in razvijajo inovativna partnerstva za upravljanje 

in razvijanje sistemov (na državni ravni je vzpostavljena okrogla miza za pametno 

mobilnost, na kateri predstavniki javnih upravnih organizacij in zasebnih podjetij 

razpravljajo o različnih pogojih, kot so interoperabilnost, varnost in zasebnost. 

F. Prevoz tovora po celinskih plovnih poteh 

 Zaradi naraščajočega prometa s kontejnerji v pristanišče Rotterdam in iz njega, ki bi 

z napovedanimi količinami v dvajsetih letih povzročil blokado cestnega prometa, 

veliko neizkoriščenih zmogljivosti v sistemu celinskih plovnih poti, bistveno manjše 

proizvodnje CO2 na celinskih plovnih poteh v primerjavi s kopenskim in letalskim 

prometom ter bistveno redkejših nesrečah, nizozemska vlada spodbuja prevoz blaga 

po celinskih plovnih poteh. V zvezi s tem je treba zagotoviti čistejši vozni park, bolj 

zanesljive prevozne poti ter vzdrževanje ali izboljšanje trenutne stopnje varnosti. 

 Prevoz po celinskih plovnih poteh kot del logistične verige – Pomembno je, da 

podjetniki, ki izvajajo prevoze po celinskih plovnih poteh, sodelujejo z drugimi 

logističnimi partnerji (nakladalci, cestni prevozniki, celinska pristanišča, upravljavci 

                                                
87 https://www.government.nl/topics/mobility-public-transport-and-road-safety/documents/publications/2017/04/04/smart-mobility  

https://www.government.nl/topics/mobility-public-transport-and-road-safety/documents/publications/2017/04/04/smart-mobility
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terminalov), da bi postali integrirani del verige. Ta veriga mora biti organizirana tako, 

da zagotavlja optimalno uporabo prednosti prevoza po celinskih plovnih poteh: velike 

količine zabojnikov, brez težav s preobremenjenostjo in nizkimi izpusti CO2. Pri tem 

je treba upoštevati tudi naslednje: 

 Strožji evropski standardi za motorje – novi motorji na celinskih plovnih poteh 

morajo izpolnjevati nekatere zahteve glede izpustov. Ti mednarodni 

sporazumi se bodo v EU poostrili. 

 Modra cesta – nizozemske celinske plovne poti imajo krovno blagovno 

znamko »the Blue Road«88. Sektor prevoza po celinskih plovnih poteh lahko 

uporablja logotip, ki kaže, da uporablja trajnostni prevoz z vodo. 

 Okoljska nalepka za plovila za plovbo po celinskih plovnih poteh – certifikat 

Green Award je okoljska nalepka za celinska plovila. Cilj te nalepke je 

spodbuditi čisto plovbo po celinskih plovnih poteh in prepoznati čista plovila. 

Za povečanje privlačnosti pridobitve certifikata za kapitane pristanišča 

razmišljajo o tem, da bi zmanjšala pristaniške pristojbine za čista celinska 

plovila, ki imajo ta certifikat. 

 Nizozemska vlada vlaga v dobre plovne poti. Ministrstvo za infrastrukturo in 

upravljanje voda je odgovorno za izgradnjo in vzdrževanje nacionalnih vodnih poti. 

Rijkswaterstaat (izvršni veja ministrstva za infrastrukturo in upravljanje voda) upravlja 

nacionalne vodne poti.  

 Upravljanje in vzdrževanje plovnih poti je osredotočeno na upravljanje in ohranjanje 

funkcionalnosti, da se olajša varen promet na vodi. V zvezi s tem je poudarek na: 

 ohranjanju obstoječih vodnih poti, 

 opravljanju pravočasnih vzdrževalnih del, 

 upravljanju pristanišč in mostov, 

 izboljšanju varnosti vodnih poti (prehodnost za vse večje ladje). 

 Gradnja (širitev zmogljivosti) – poleg ohranjanja vodnih poti država v pričakovanju 

prihodnje rasti pretoka blaga na plovnih poteh zagotavlja nove plovne poti. Gradbeni 

projekti so programirani v infrastrukturnih načrtih, v prostorskem načrtovanju ter 

večletnem programu za infrastrukturo in promet (MIRT). 

 Komunikacijski in informacijski sistem za varno plovbo po celinskih plovnih poteh – 

Za izboljšanje varnosti plovbe po celinskih plovnih poteh je vlada v preteklih letih 

vlagala v komunikacijski in informacijski sistem za plovbo po celinskih plovnih poteh. 

  

                                                
88 Vir: https://www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl/voor/theblueroad/ 
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4.3.2 Cestnina za tovorna vozila nad 3500 kg (HGV)89 

Vlada namerava uvesti cestnino za težka tovorna vozila v nacionalnem in mednarodnem 

tovornem prometu v letu 2023. Načrt še nima soglasja parlamenta. 

Cestnina HGV bo veljala na vseh avtocestah na Nizozemskem in na številnih regionalnih in 

lokalnih cestah. Zaračunana bo v odvisnosti od okoljskih značilnosti tovornjaka: čistejši 

tovornjak, nižje cestnine, in več kilometrov, ki jih prevozi tovornjak, višje cestnine. To lahko 

spodbudi sektor, da se odloči za čistejše tovornjake, učinkovitejšo logistiko ali druge načine 

prevoza, na primer z ladjo ali železnico. Prihodek, ustvarjen s cestnino, se prenese na 

prometni sektor, in sicer se načrtuje znižanje davka na vozila za tovornjake. Poleg tega se 

bodo prihodki uporabili za optimizacijo logistične verige in zelenega sektorja. Vlada 

razpravlja o načrtih za trajnostni in inovacijski program s predstavniki logističnega sektorja.  

Z uvedbo cestnine HGV se vlada navezuje na razmere v sosednjih državah. Poleg tega 

namerava optimizirati logistično verigo in zmanjšati izpuste tovornega prometa. 

Če bi uvedba cestnine znaten delež tovornega prometa preusmerila na druge ceste, se bo 

na teh cestah tudi izvajalo cestninjenje. Vlada namenja takim razhajanjem posebno 

pozornost in bo še naprej spremljala izvajanje ukrepa. Ministrstvo za infrastrukturo in 

upravljanje voda bo nadziralo potencialne alternativne poti v sodelovanju z regionalnimi 

cestnimi oblastni (provincami, občinami in okrožnimi odbori za vodno gospodarstvo).  

  

                                                
89 Vir: https://www.government.nl/topics/freight-transportation/plans-for-introduction-of-hgv-toll 

https://www.government.nl/topics/freight-transportation/plans-for-introduction-of-hgv-toll
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4.4 Državni prometni in transportni načrt
90

/Strukturna 

vizija – infrastruktura in prostor (Structuurvisie 

Infrastructuur en Ruimte, SVIR)
 91

 

Leta 2001, deset let po sprejetju Drugega strukturnega načrta za promet in transport 

(Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer), bi moral biti sprejet nov državni prometni in 

transportni načrt. Zaradi močnega nasprotovanja zaračunavanju cestnine uporabnikom cest 

načrt ni bil sprejet. Pred javno obravnavo načrta je vlada odstopila zaradi dogajanja v 

Srebrenici. Proces sprejemanja načrta se je ustavil. Po volitvah je administracija prenehala 

izdelovati načrt. Dogovorili so se, da se sprejme nov Memorandum o mobilnosti (sprejet v 

letu 2004). V letu 2012 je bila sprejeta Strukturna vizija – infrastruktura in prostor (SVIR), ki 

je nadomestila Memorandum o mobilnosti iz leta 2004. 

Strukturna vizija – infrastruktura in prostor (SVIR) je strukturna vizija centralne vlade, ki 

obravnava prihodnjo politiko in ambicije glede prostorskih vprašanj na Nizozemskem. Vanjo 

so vključene ceste, železnice, ladijski promet, stanovanja, glavne ekološke strukture in 

druge prostorske sestavine. SVIR zajema obdobje do leta 2040. Končni SVIR je minister 

Schultz sprejel 13. marca 2012.92 Izhodišče vizije je dostopna, konkurenčna, zanesljiva in 

varna Nizozemska. Pomemben koncept je tudi decentralizacija, ki ponuja prilagojene rešitve 

za vse večje prostorske razlike na Nizozemskem. Nizozemska želi do leta 2040 ostati med 

desetimi najbolj konkurenčnimi državami na svetu. V viziji se osredotočajo na Mainports, 

Brainports in Greenports (glavna pristanišča, pametna pristanišča in zelena pristanišča). 

Izhodišče sta tudi dva scenarija gospodarske rasti, scenarij nizke rasti »regionalna 

skupnost« (RC) in scenarij visoke rasti »globalno gospodarstvo« (GE). 

                                                
90 https://www.wegenwiki.nl/Nationaal_Verkeers-_en_Vervoersplan 
91 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2012/03/13/structuurvisie-infrastructuur-en-ruimte  
92 https://www.wegenwiki.nl/Structuurvisie_Infrastructuur_en_Ruimte 
 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2012/03/13/structuurvisie-infrastructuur-en-ruimte
https://www.wegenwiki.nl/Structuurvisie_Infrastructuur_en_Ruimte
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Slika 4.1: Mednarodna logistika jedrnega omrežja

93
 

                                                
93 Strukturna vizija – infrastruktura in prostor (Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, SVIR), str. 46. 
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Priložnost za mesto med desetimi najbolj konkurenčnimi državami na svetu iščejo v 

sektorjih, kot so logistika, upravljanje voda, visokotehnoloških sistemov in materialov, 

naravoslovne in zdravstvene vede, kmetijstvo in prehrana, kreativne industrije, energetika, 

kemija in vrtnarstvo ter surovine. 

V zvezi z logistiko je izpostavljenih več vsebin: 

 Za privlačno poslovno okolje za mednarodna podjetja in gospodarski razvoj, ki krepi 

konkurenčnost, so potrebna močna mestna območja z dobro kakovostjo življenja, 

optimalna dostopnost in dobre (logistične) povezave z Evropo in svetom. 

 Sektorji kmetijstvo in prehrana ter vrtnarstvo in surovine imajo verižni grozd – 

inovacije, proizvodnja, trgovina in logistika, ki v veliki meri potekajo v zelenih 

pristaniščih. Za krepitev teh zelenih pristanišč sta potrebna multimodalna logistična 

mreža in prostor za inovacije, povečati je treba obseg in proizvodno funkcijo v 

kombinaciji z razpoložljivostjo CO2, sladke vode in geotermalne energije. 

 Glavne točke v mreži mednarodnih povezav mestnih regij so Rotterdam in Schiphol, 

amsterdamska pristanišča in Brainport jugovzhodna Nizozemska. Te ne smejo imeti 

le dobre nacionalne dostopnosti, ampak tudi dobre mednarodne povezave znotraj 

vseevropske mreže s tujimi proizvodnimi regijami in regijami znanja, kot so regija 

Ruhr, osrednja in južna Nemčija, Belgija, severna Francija in severna Italija. Z 

mednarodnim sodelovanjem pristanišč v Evropi, krepitvijo logističnih vozlišč na 

Nizozemskem ter učinkovitim ravnanjem z naraščajočimi prometnimi tokovi bo 

konkurenčnost dodatno okrepljena. 

 Rast mobilnosti v tovornem prometu (cestni, železniški in prevoz po celinskih plovnih 

poteh) je med drugim odvisna od (mednarodnega) gospodarskega razvoja. V 

scenariju nizke rasti (regionalna skupnost) se do leta 2030 pričakuje stabilizacija 

gospodarstva. V scenariju visoke rasti (globalno gospodarstvo) se močno povečuje: 

50 % do leta 2030. Mednarodni prevoz prek glavnih povezav z zaledjem se bo pri 

visoki gospodarski rasti v obdobju po 2020 povečal za skoraj 20 %. V absolutnih 

vrednostih pa se najbolj povečuje prevoz po celinskih plovnih poteh, saj so na ladjah 

največje količine prepeljanega blaga. Dostopnost po zraku je določena s kakovostjo 

omrežja povezav, povpraševanje po letalskih prevozih blaga bo še naprej naraščalo. 

Ohranjanje položaja Schiphola kot glavnega letališča zahteva prostorsko rast 

zmogljivosti letališča. Omrežje plinovodov je bistvenega pomena za oskrbo z 

energijo in varen prevoz nevarnih snovi za petrokemijo. Cevovodni promet bo še 

desetletja imel pomembno vlogo na evropskem trgu plina in surovin.  

 Svetovni logistični razvoj povzroča rast tokov blaga, kar posebej za največji 

industrijski kompleks v Evropi (Rotterdam – Antwerpen) ponuja možnosti za krepitev 

moči glavnih pristanišč, industrije in logističnega sektorja. V primeru ugodnega 

gospodarskega razvoja bo, poleg Rotterdama, pretovarjanje močno rastlo tudi v 

drugih morskih pristaniščih, zlasti kontejnerskega. Takšno rast pristanišč je mogoče 

doseči le, če bodo pripadajoče pomorske dostopne poti, razpoložljiv prostor, 

kvalitetne cevovodne povezave in zaledne železniške, cestne in vodne povezave 

lahko rast absorbirale. 

 Inteligenca v sistemu mobilnosti bo v prihajajočih letih precej narastla. To ponuja 

priložnosti za bolj trajnostno uporabo sistema. Uporaba inteligentnih prometnih 
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sistemov (ITS) pomaga pri pametnih in inovativnih omrežjih. Pri tem imajo 

pomembno vlogo partnerji na trgu. To velja tudi za nove logistične rešitve. Z ustrezno 

koordinacijo tokov blaga je mogoče uresničiti boljšo izkoriščenost infrastrukture. To 

zahteva tudi sodelovanje z lokalnimi organi, na primer s ciljem izboljšanja mestne 

distribucije (na primer uvajanje časovnih oken). 

 Vlada, za izboljšanje izkoriščenosti celotnega infrastrukturnega omrežja, spodbuja 

rast tovornega prometa po celinskih plovnih poteh in železnici. S sinergijo med 

pristanišči, drugimi multimodalnimi in glavnimi povezavami se lahko poveča dodana 

vrednost in konkurenčna prednost za logistiko. Vodstvo sektorja logistika se ukvarja 

z vizijo o osnovni logistični mreži (med)nacionalnih povezav in multimodalnih vozlišč. 

Na sliki 4.1 je prikazano mednarodno jedrno logistično omrežje, ki vsebuje glavne 

čezmejne povezave za glavna pristanišča tovornega prometa, Brainport in 

Greenporti. Pri teh povezavah je posebna pozornost namenjena zahtevam glede 

kakovosti tovornega prometa; zahteve se rešujejo zlasti z inovacijami, po potrebi pa 

tudi z naložbami in vzdrževanjem. Te povezave v zaledje znotraj mednarodnega 

jedrnega tovornega omrežja bo vlada prednostno financirala iz infrastrukturnega 

sklada po letu 2020 v projektih izboljšanja, upravljanja in reševanja drugih zahtev v 

zvezi s kakovostjo tovornega prometa: na primer varna parkirna mesta ob cestah in 

prilagodljivost pri delovanju pristanišč. 

 Vlada sodeluje z logističnim sektorjem in regijami v načrtovanju nacionalnega 

osrednjega omrežja. Na nacionalni ravni je potrebna tudi skupna vizija za pretovorne 

terminale, kjer se posebna pozornost nameni usklajevanju z zasebnimi vlagatelji ter 

izogibanju razdrobljenosti, ne le pri zagotavljanju prostora za fizično širitev terminala, 

ampak tudi pri zagotavljanju inovativnih odprtih sistemov za izmenjavo nacionalnih 

informacij in zagotavljanje enotnosti pri regulaciji območij (npr. možnost delovanja 24 

ur na dan). To bi moralo omogočiti enoten logistični sistem (na železnicah, cestah), ki 

je dobro povezan z okoliškimi državami. Jedro omrežja olajša sinhromodalni prevoz, 

kadar izbira med različnimi načini ni vnaprej določena, temveč se opredeli na podlagi 

trenutnih okoliščin (kot so zahtevana nujnost, prometne informacije in informacije o 

prevozu blaga v realnem času, vodni nivoji). To omogoča prožno in trajnostno 

uporabo vseh načinov prevoza. 

 Vlada optimizira tudi uporabo glavnih plovnih poti, tako da se lahko zagotovita 

njihova zmogljivost in potrebna zanesljivost. Primer boljše uporabe vodnih poti je 

uvedba »modrega vala« (podobno kot »zeleni val« na cestah) z bolj prilagodljivim 

nadzorovanjem mostov in režimi njihovega odpiranja na daljavo. Hkrati se zagotavlja 

dovolj čakalnih mest in prenočišč za glavne (plovne) poti. Potencial izkoriščanja voda 

se dviguje z decentralizacijo, vode upravljajo poslovni parki s pristanišči. 

 Ohranjanje vladne infrastrukture se zagotavlja z dobrim upravljanjem in 

vzdrževanjem. 

 Posebej so nacionalni interesi in ukrepi opredeljeni še za posamezne dele države 

(Amsterdamska metropolitanska regija, Utrecht, južna Holandija (Haag, Rotterdam), 

Brabant in Limburg, vzhodna Nizozemska (provinci Overijssel in Gelderland), 

severna Nizozemska (province Fryslân, Groningen in Drenthe), jugozahodna Delta 

(provinca Zeeland) ter Severno morje. Na primer, za provinco Utrecht je v zvezi z 

logistiko opredeljeno: treba je zagotoviti pravilno delovanje »vrtilne mize« 
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Nizozemske (cesta, železnica, vodne poti, vključno z izvajanjem programa 

železniškega prometa visokih frekvenc). 

 
Slika 4.2: Zemljevid Utrechta

94
 

                                                
94 Strukturna vizija – infrastruktura in prostor (Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, SVIR), str. 72. 
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4.5 Dokumenti na regijski in lokalni ravni (provinca in 

mesto Utrecht) 

4.5.1 Prometni dokumenti province Utrecht 

Provinca Utrecht leži v središču Nizozemske na vzhodnem koncu Randstada (somestje 

Amsterdam, Rotterdam, Haag in Utrecht), ima približno 1.353.500 prebivalcev in meri 

približno 1.485 kvadratnih kilometrov. Poleg istoimenske prestolnice so večja mesta v 

provinci še Amersfoort, Houten, Nieuwegein, Veenendaal, Ijsselstein in Zeist. Provinca je 

razdeljena v 26 občin in je ena najhitreje rastočih regij v Evropski uniji. Imajo najnižjo stopnjo 

brezposelnosti v državi, BDP province je blizu 48 milijard EUR.  

4.5.1.1 Mobilnostna vizija95 »poveži, obnovi in ojačaj« in »kakovostno omrežje 

za tovorni promet« 

Z mobilnostno vizijo 2014–2028 si provinca Utrecht prizadeva ustvariti pogoje za trajnostno 

blaginjo, kakovost življenja in dobro počutje. 

Provinca ima edinstven položaj, leži na presečišču povezav med pomembnimi regijami 

znanja, kot so Amsterdam, Delft/Rotterdam, Food Valley in Eindhoven. Cestno omrežje je 

gosto in ponudba železniških storitev je velika. Zaradi tega je Utrecht središče za promet in 

transport celotne Nizozemske. Provinca ima tudi dobro (logistično) povezavo z Evropo in 

tujino, je del mreže kakovostnih mednarodnih cestnih, železniških in letalskih povezav z 

glavnim letališčem Schiphol na oddaljenosti pol ure vožnje. Prometni načrt se navezuje na 

programe drugih partnerjev, kot so analiza omrežja, časovnica izvajanja, VERDER (zasebna 

razvojna družba); Beter Benutten (program ministra). 

Strategija »Dostopni Utrecht« je ena od štirih razvojnih izzivov v strateški agendi in jo štejejo 

za svojo osrednjo nalogo. Razmerje med dostopnostjo in prostorom je zasidrano v 

provincijski prostorski strukturni viziji (PRS), kjer se zagotavlja dobra dostopnost bivališč, 

delovnih mest in lokacij za prostočasne dejavnosti, ki so provincijskega značaja. Prometni 

načrt province je pripravljen na podlagi PRS.  

Koalicijska pogodba in strateška agenda nakazujeta, da si provinca želi ustvariti ravnovesje 

med bivanjem, delom, rekreacijo, dostopnostjo ter naravo in krajino. To zahteva trajnostni in 

celostni pristop k provincijski politiki. Med drugim to pomeni optimalno uporaba razpoložljive 

infrastrukture z izboljšanjem kakovosti življenja (zrak, hrup), boljši pretok prometa in čistejša 

prevozna sredstva ter integracijo infrastrukture. 

Po letu 2020 bodo na voljo različni regionalni mobilnostni programi in obsežne naložbe v 

nacionalno infrastrukturo. Z mobilnostno vizijo se zato osredotočajo na krepitev obstoječih 

omrežij. Udobje in kakovost prevozov sta del programa, a tudi kakovost prostora z 

                                                
95 Mobiliteitsvisie.indd (provincie-utrecht.nl). 
 

https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2020-03/mobiliteitsvisie%20%281%29.pdf
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integracijo infrastrukture v okolje. V primeru večjih težav z dostopnostjo bodo sledili novemu 

državnemu pristopu. Učinkovit pristop z zadostnim gospodarskim donosom pomeni 

reševanje izzivov z inovacijami, informacijami, oblikovanjem ali vzdrževanjem, investiranje 

bo možno le, če bodo drugi ukrepi premalo učinkoviti in bodo finančna sredstva na voljo. 

Poleg krepitve pa želijo tudi bolje povezati omrežja, osredotočajo se na potrebe mobilnosti 

potnikov in podjetij, kar pomeni, da je za zagotavljanje učinkovitosti treba zagotoviti 

intermodalnost. Inovacije zagotavljajo z večjim sodelovanjem s partnerji pri doseganju 

mobilnostnih ciljev. Tako omogočajo inovacije z ustvarjanjem kreativnih pobud, med drugim 

s spodbudami in olajšavami za podjetja s pobudami za trg pri javnih razpisih. 

Cilji za tovorni promet v poglavju Povezovanje omrežij – MULTIMODALNI GUMBI ZA 

TOVORNI PROMET – provinca vzdržuje omrežje celinskih pristanišč in območij 

pretovarjanja ter zagotavlja prostor za širitev zmogljivosti, če za to obstaja poslovni interes. 

Zaradi svoje osrednje lege na Nizozemskem in obstoječe infrastrukture je provinca Utrecht 

privlačna za številna podjetja, ima razmeroma veliko logističnih podjetij, ki se ukvarjajo z 

distribucijo v okviru države. Poleg tega veliko blaga potuje skozi provinco do glavnih 

pristanišč v Rotterdamu in Amsterdamu ali iz njih. Osrednja lokacija ponuja možnosti za 

dodajanje vrednosti blagu, na primer združevanje blagovnih tokov in ponujanje oblik 

učinkovitejšega in bolj trajnostnega prometa. K temu prispevajo z izboljšanjem pristanišč in 

cest v kombinaciji s privabljanjem inovativnih podjetij, ki skrbijo za bolj trajnostno logistiko. 

Celinska pristanišča in mesta pretovarjanja za celinski ladijski promet na splošno upravljajo 

občine. Večina lokacij pa je nadlokalnega pomena, saj imajo uveljavljena podjetja pogosto 

regionalno funkcijo. Izjeme so tudi kontejnerski terminali, mesta za pretovarjanje gradbenih 

materialov ter asfaltne in betonske baze. Z razpoložljivimi prostorskimi instrumenti se 

zavzemajo za ohranitev zmogljivosti obstoječih pristanišč na celinskih vodah v provinci. Ko 

gre za razvoj novih celinskih pristaniških zmogljivosti, pa sledijo povpraševanju trga. Po 

potrebi prevzamejo nadzor nad postopkom odločanja in delujejo kot financer, če je to 

družbeno in ekonomsko upravičeno. 

Cilji za tovorni promet v poglavju Okrepitev omrežij – TOVORNI PREVOZ – provinca, v 

sodelovanju z interesnimi skupinami in drugimi organi, pristojnimi za ceste, razvija 

kakovostno cestno omrežje za tovorni promet. To omrežje za tovorni promet sestavljajo 

najpomembnejše ceste, ki omogočajo priključevanje glavnih ciljnih območij za tovorni 

promet (poslovni parki, nakupovalna območja) v provinci na avtocestno omrežje. Cestne 

smeri so izbrane tako, da vodijo tovorni promet tekoče in varno z najmanjšim vplivom na 

okolje. Njihova ambicija je urediti tako kakovostno omrežje do leta 2028. Logistične poti v 

občinah morajo biti v skladu z načrtom province. 

Prevoz nevarnega tovora mora ostati na avtocestah, regionalnih cestah in železnicah. 

Skupaj z občinami se določi omrežje lokalnih poti, po katerih se lahko prevažajo nevarne 

snovi. Prevoz nevarnih snovi je podvržen nadzoru. Če prevoz nevarnih snovi po regionalnih 

cestah predstavlja grožnjo za okolje, se lahko prevoz na določenih regionalnih cestah 

prepove. 

Pomembne vsebine v prometnem in transportnem načrtu so med drugim naslednje: 
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 Zagotavlja se tekoč promet po vodnih poteh z zanesljivim omrežjem glavnih vodnih 

poti in čakalno dobo do 30 minut za ladje na pomolih.  

 Do leta 2020 je treba pomembno zmanjšati število nesreč na celinskih plovnih poteh 

s pomembnejšimi posledicami. 

 Država, province in občine v načrtovanje prometne infrastrukture vključijo varnostno 

presojo. Država, province in občine morajo zagotavljati varno in dobro vzdrževano 

infrastrukturo. Pristojni upravni organi opredelijo varne prevozne poti za prevoz 

nevarnih snovi v povezavi z državnim omrežjem in izvajajo usklajeno upravljanje 

prometa za to vrsto tovora. 

 Mobilnost je prepletena s politikami varstva okolja, prostorskega načrtovanja, 

ekonomije in kakovosti življenja. To zahteva od upravljavcev usklajevanje in 

zagotavljanje celostne in trajnostne regionalne politike. Ob vprašanjih v zvezi z 

mobilnostjo se vsi stebri politike celostno in trajnostno uravnotežijo s politiko 

kakovosti življenjskega okolja. 

 Provinca Utrecht želi biti na čelu uporabe inovacij, ki prispevajo k izboljšanju 

dostopnosti, živahnosti v mestih in varnosti v cestnem prometu zdaj in v prihodnosti, 

ter prosi svoje partnerje, da prispevajo k temu tudi pri dejavnostih, ki so vezane na 

trg. 

 Občine v sodelovanju s poslovnimi subjekti zagotovijo skupni pristop in izvajanje 

prometa tako, da so središča mesta dostopna za distribucijo in povezana s 

kakovostnim omrežjem za tovorni promet. Provinca pri tem pomaga občinam. 

 Občine zagotavljajo vzdrževanje obstoječih zmogljivosti pretovornih mest za prevoz 

po celinskih plovnih poteh. Provinca podpira pobude za razširitev zmogljivosti 

pristanišč na celinskih pristaniščih na šestih lokacijah (t. i. modra pristanišča/Blue 

Ports), če obstaja poslovni interes, ki ga podpirajo poslovni subjekti. 

 Provinca in občine zagotavljajo, da njihove ceste, ki so del kakovostnega omrežja za 

tovorni promet, izpolnjujejo zahteve, kot so opisane v poročilu Kakovost omrežja za 

tovorni promet provinca Utrecht (KGPU). (opomba: Obstajajo tudi kakovostna 

omrežja za plovne poti in železnico, vendar so v izključni pristojnosti centralne vlade 

in jih provinca ne upravlja.) 

 Treba je zagotoviti izboljšave tovornega prometa v segmentu parkirnih površin za 

tovorna vozila, zlasti za težje in daljše kompozicije tovornjakov, ter skladnost med 

zahtevami v poročilu Kakovostno omrežje za tovorni promet in občinsko politiko 

urbane distribucije (prostorski načrt). 

 S sodelovanjem z občinami in sektorjem tovornega prometa želijo poiskati rešitve za 

učinkovitejši in trajnostni promet z uporabo časovnih oken, dobrih logističnih poti in 

urejanjem parkirišč. 

Kakovostno omrežje za tovorni promet96 (Kwaliteitsnet Goederenvervoer) je koncept, ki ga je 

začela centralna vlada Nizozemske za preprečevanje težav pri izvajanju logistike na 

Nizozemskem, namenjen pa je izboljšanju celotnih sistemov. Gre za pobudo iz leta 2001, v 

kateri so narejeni načrti za reševanje in izboljšanje celotnih logističnih sistemov v državi. 

Poudarek je na pristopu k upravni ravni zaradi spodbujanja novih odločitev v zvezi z logistiko 

in transportnimi verigami. Na primer, kakovostno omrežje za tovorni promet si lahko 
                                                
96 Vir: https://www.ensie.nl/logistiek/kwaliteitsnet-goederenvervoer. 

https://www.ensie.nl/logistiek/kwaliteitsnet-goederenvervoer
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prizadeva zmanjšati prometne zastoje znotraj določenega območja. Province lahko koncept 

uporabljajo za povezavo ali širitev obstoječih ekonomskih središč, v katerih je veliko 

tovornega prometa, način izvajanja je odvisen od spretnosti administrativnega aparata, ki je 

odgovoren za določeno območje. Kakovostno omrežje za tovorni promet je lahko osnova za 

odločanje pri načrtovanju cest, zagotavljanju informacij in spremljanju prometnih tokov. 

Omrežje lahko zagotavlja podporo pri odločanju o umeščanju novih cest ali novih 

gospodarskih con.  

Kakovostno omrežje za tovorni promet province Utrecht97 je multimodalno omrežje povezav 

med gospodarskimi conami s pomembnim tovornim prometom, kjer se tok blaga izvaja v 

družbeno odgovorni obliki. Omrežje tudi pomaga pri reorganizaciji podjetij, ki proizvajajo 

veliko tovora na manj primernih lokacijah, in razvoju lokacij, ki bodo ustvarile veliko 

tovornega prometa. Opredelili so tri vrste ekonomskih centrov regionalnega pomena, ki jim 

je treba zagotoviti dobro dostopnost za tovorni promet, in sicer (1) gospodarske cone, ki so 

večje od 10 ha in/ali imajo več kot 500 premikov tovornih vozil na dan, (2) posamezna 

podjetja z več kot 100 zaposlenimi in/ali imajo več kot 500 premikov tovornih vozil na dan in 

(3) lokacije v mestnem središču (osrednja območja in glavna nakupovalna območja) z več 

kot 45.000.000,00 EUR prometa v letu 2004 in/ali več kot 60 trgovin in/ali imajo več kot 500 

premikov tovornih vozil na dan. Osnovno omrežje tvorijo ceste, ki ustrezajo naslednjim 

merilom obremenjenosti: 

 več kot 9.800 tovornjakov/24 ur na državnih avtocestah, 

 več kot 2.300 tovornjakov/24 ur na nacionalnih N-cestah, 

 več kot 1.300 tovornjakov/24 ur na provincijskih cestah, 

 več kot 600 tovornjakov/24 ur na občinskih cestah, 

 in ceste, ki se dodajo v omrežje zaradi zapiranja dela omrežja (prepoved tovornega 

prometa). 

                                                
97Kakovostno omrežje za tovorni promet, Provinca Utrecht (Kwaliteitsnet Goederenvervoer Provincie Utrecht, KGPU) Onderdeel wegen 
KGPU), XTNT, končno poročilo, Utrecht, junij 2008 
(https://www.bing.com/search?q=Kwaliteitsnet%09Goederenvervoer%09Province+Utrecht&qs=n&form=QBRE&sp=-
1&pq=kwaliteitsnet+goederenvervoer+&sc=0-30&sk=&cvid=5BE348ED576D47FBBF12B09E9D21D5C9) 
 

https://www.bing.com/search?q=Kwaliteitsnet%09Goederenvervoer%09Province+Utrecht&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=kwaliteitsnet+goederenvervoer+&sc=0-30&sk=&cvid=5BE348ED576D47FBBF12B09E9D21D5C9
https://www.bing.com/search?q=Kwaliteitsnet%09Goederenvervoer%09Province+Utrecht&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=kwaliteitsnet+goederenvervoer+&sc=0-30&sk=&cvid=5BE348ED576D47FBBF12B09E9D21D5C9
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Slika 4.3: Kakovostno omrežje za tovorni promet province Utrecht – cestno omrežje

98
 

 

                                                
98 Kakovostno omrežje za tovorni promet, Provinca Utrecht (Kwaliteitsnet Goederenvervoer Provincie Utrecht, KGPU) Onderdeel wegen 
KGPU), str. 30. 
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Slika 4.4: Karta posebnih območij
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99 Kakovostno omrežje za tovorni promet, Provinca Utrecht (Kwaliteitsnet Goederenvervoer Provincie Utrecht, KGPU) Onderdeel wegen 
KGPU), str. 53. 
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4.5.1.2 Mobilnostni program province Utrecht100 

Mobilnostni program 2019–2023 province Utrecht si prizadeva za dobro dostopnost s kolesi, javnim 
potniškim prometom in osebnimi avtomobili v zdravem in varnem okolju. Skupaj s partnerji si 
prizadevajo za povezovanje prometnih potreb in prometne ponudbe ter nadaljnje povezovanje 
prometnih modalitet. Poudarek je na rasti prebivalstva in pametni mobilnosti. Mobilnostni program je 
skupek raznovrstnih programov. Potrebni ukrepi so bili usklajeni z drugimi področji, deležniki in partnerji 
znotraj regije in izven nje. V programu sledijo sprejeti mobilnostni viziji. 

V poglavju tovorni promet sta določena dva cilja: (1) kakovostno omrežje za tovorni promet bo urejeno 
do leta 2028, logistične poti in čas dostave bodo usklajeni s potrebami prevoznikov (dostavljavcev) in 
trgovcev, za doseganje cilja bodo vrednotili dostopnost posameznih območij za tovorni promet, (2) 
vzdrževanje mreže pristanišč na celinskih vodah in pretovornih lokacij ter zagotavljanje prostora za 
povečanje zmogljivosti pri povečanem interesu poslovnega sektorja; za doseganje cilja bodo vrednotili 
število hektarjev pretovornih lokacij, vezanih na promet celinskih voda (v letu 2017 je bila razpoložljiva 
zmogljivost pretovornih mest 745,1 ha). 

 
Slika 4.5: Kakovostno omrežje za tovorni promet

101
 

 

 

                                                

100 Mobilnostni program province Utrecht (Mobiliteitsprogramma 2019-2023), (https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2020-

03/1-mobiliteitsprogramma_lres-def.pdf). 

101 Mobilnostni program province Utrecht (Mobiliteitsprogramma 2019-2023), str. 38. 
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Občine morajo skupaj s podjetji sodelovati pri navezovanju mest na kakovostno omrežje za 

tovorni promet ter poskrbeti za vzdrževanje pretovornih točk za vodni tovorni promet. 

Provinca pa podpira načrte za širitev šestih celinskih pristanišč (t. i. modrih pristanišč/Blue 

Ports), če je to ekonomsko upravičeno. 

Občine in provinca skrbijo, da je kakovostno omrežje za tovorni promet urejeno v skladu z 

regionalnimi predpisi. Regionalno kakovostno omrežje za tovorni promet sestoji iz cest, po 

katerih se izvaja tovorni promet in ob katerih ima le-ta izvore in cilje (gospodarske cone, 

nakupovalna območja), in se navezuje na omrežje avtocest. Pri oblikovanju kakovostnega 

omrežja je posebna pozornost namenjena tekočemu in varnemu prometnemu toku tovornih 

vozil.  

Glavna ozka grla v kakovostnem omrežju za tovorni promet so že odpravljena. Cilj je 

izogibanje nastanku novih ozkih grl. 

Potrebne so izboljšave na področju parkirnih mest za tovorna vozila, posebej za kombinacije 

dolgih in težkih tovornjakov ter na področju povezanosti med kakovostnim omrežjem ter 

občinskimi predpisi za urbano distribucijo blaga. Tega izziva se bodo lotili v sodelovanju z 

občinami in logističnim sektorjem, npr. s spodbujanjem tovornega prometa k večji 

učinkovitosti prek usklajenih časovnih dostavnih oken, dobrih logističnih poti ter z urejanjem 

parkirišč. 

Multimodalna vozlišča in rečna/kanalska pristanišča na splošno upravljajo občine ali 

podjetja. Večina pristanišč ima lokalni pomen, vendar imajo nekatera tudi pomembnejšo 

vlogo regionalnih vozlišč. To so kontejnerski terminali, pretovorne točke za gradbeni 

material, asfaltne baze in cementarne. Pomembno je, da je teh vozlišč v regiji dovolj. Pri 

razvoju rečnih/kanalskih pristanišč se sledi poslovnemu povpraševanju. Če tržnega 

povpraševanja ni, potem tudi regija ne bo vlagala v pristanišča. Trenutno ni tržnega 

povpraševanja, ki bi pogojevalo povečevanja rečnih/kanalskih pristanišč. Prevozi nevarnega 

blaga morajo potekati po avtocestah, regionalnih cestah in železnicah. Stopnja tveganja 

zaradi prevozov nevarnega blaga se spremlja, po potrebi se izvedejo preventivni ukrepi. 

Posebno poglavje je namenjeno tudi varnosti pri prevozu nevarnih tovorov. Ugotovljeno je, 

da obstajajo številne ranljive lokacije, zato se nevarni tovor prevaža le po železnicah in 

avtocestah. 
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4.5.1.3 Pametna mobilnost province Utrecht102 

Pametna mobilnost je program, s katerim iščejo nove rešitve, ki bodo zmanjšale število 

smrtnih žrtev, podpirale bolj trajnostno mobilnost in prispevale k zagotavljanju, da življenje in 

delo v mestih in na podeželju ostaneta kakovostna, dostopna in dostopna vsem. 

Gre za digitalizacijo mobilnosti. Organizacije, ljudje, blago in vozila lahko organizirajo svojo 

mobilnost na pametnejši, učinkovitejši in varnejši način, tako da se ponudba in 

povpraševanje bolje prilagodita druga drugi. 

Ta izvedbeni program prispeva k dobri dostopnosti s kolesi in javnim prevozom. Ukrepi na 

področju upravljanja mobilnosti morajo zagotoviti, da se potniki in podjetja v logističnem 

sektorju navdušijo nad izbiro druge oblike mobilnosti. Osredotočeni so na ukrepe, ki olajšajo 

spreminjanje »vedenja«, na primer tako, da čas potovanja s čisto mobilnostjo (brez izpustov) 

postane zanesljiv za potnike in blago. Pametno uporabljajo obstoječe in preizkušene 

koncepte drugih organov. Poleg tega poudarjajo temi MaaS in multimodalni nadzor, ker 

imajo za to ustrezne kompetence. S tem izvedbenim programom zbirajo, obogatijo, 

distribuirajo, analizirajo in povezujejo posodobljene in zanesljive informacije o mobilnosti, ki 

so v skladu z ukrepi v tem in drugih izvedbenih programih. Z osredotočanjem na 

multimodalni nadzor z uporabo sedanje in nove tehnologije zagotavljajo optimalno in varno 

mobilnost. Tako omogočajo obiskovalcem, prebivalcem in podjetjem v logističnem sektorju 

logično in hitro gibanje znotraj pokrajine Utrecht. Z uporabo sodobne tehnologije prispevajo 

k zmanjšanju incidentov in nesreč ter njihovega vpliva. 

Poleg urejanja podatkov gre predvsem za uporabo trenutnih podatkov v vsakodnevnem 

multimodalnem upravljanju na ulici ter v programih in projektih. Z izboljšanjem kakovosti 

mobilnosti in z mobilnostjo povezanih izdelkov, storitev ali postopkov prispevajo k zorenju 

trga ponudnikov mobilnosti in potniških storitev. S tem izvedbenim programom podpirajo 

zorenje trga tako, da ga olajšujejo in podpirajo, na primer z zagonom subvencijskih 

projektov. To se zagotavlja z uvajanjem novosti v vsakodnevno upravljanje ulic in 

prevzemanjem nacionalne pionirske vloge, kjer je to mogoče. 

  

                                                
102 Pametna mobilnost province Utrecht (SMART MOBILITY 2019-2023, een slimme, betrouwbare en duurzame reis voor alle reizigers 
in de Provincie Utrecht) (https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2020-03/Smart%20Mobility%202019%20-%202023.pdf 
 

https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2020-03/Smart%20Mobility%202019%20-%202023.pdf
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4.5.2 Mesto Utrecht 

Utrecht je četrto največje mesto in občina na Nizozemskem. Ima 357.179 prebivalcev. V 

mestu je Univerza Utrecht, največja in najprestižnejša nizozemska univerza z več kot 65.000 

študenti, pa tudi številne druge visokošolske ustanove. Zato ima Utrecht najbolj visoko 

izobraženo delovno silo v državi.  

Zaradi osrednjega položaja v državi je pomembno prometno vozlišče tako za železniški kot 

cestni promet.  

Mesto Utrecht ima v izdelavi Mobilnostni načrt mesta Utrecht do leta 2040103. V nadaljevanju 

je obdelana različica iz novembra 2020. 

Utrecht doživlja dinamičen razvoj. Mesto naj bi z več kot 350.000 prebivalcev naraslo na več 

kot 450.000 prebivalcev do leta 2040. To bo bistveno spremenilo videz in rabo mesta. 

Narašča tudi mobilnost, medtem ko razpoložljivi prostor ostaja enak. Za zdravo, kakovostno 

rast mesta je treba mobilnost organizirati drugače. Ta načrt mobilnosti pojasnjuje vizijo 

mobilnosti v rastočem mestu in izboljšuje izbire, potrebne za ohranjanje mesta zdravega, 

privlačnega in dostopnega. Na ta način Utrecht omogoča zdravo prihodnost, v kateri so med 

seboj povezani ekonomska vitalnost, turistična privlačnost, kulturna vitalnost, kakovost 

življenja, varnost in trajnost v okrožjih in soseskah. 

Predlagajo »Utreški mobilnostni pristop« v petih korakih: (1) pametna gostota, (2) potuj 

drugače, (3) urejena omrežja, (4) pametno parkiranje in (5) pametno krmiljenje. 

Pametna gostota – stimuliranje rasti mesta ob omrežju javnega potniškega prometa. 

Bivanje, delo in druge dejavnosti se prepletajo tako, da je potrebnih čim manj poti. 

Potuj drugače – mesto bo skupaj z delodajalci, izobraževalnimi ustanovami in vplivneži 

(influenserji) spodbujalo prebivalce in obiskovalce, da ne potujejo, kadar je to mogoče, da 

potujejo v drugem času ali kako drugače (s trajnostnimi prevoznimi sredstvi ali po drugi poti).  

Urejena omrežja – da bi se lahko spopadli z rastjo mobilnosti s hojo, kolesarjenjem in javnim 

prevozom, je treba ta omrežja prilagoditi. Glede na omejeni prostor so potrebne odločitve. 

Ker Utrecht Centraal (glavna železniška in avtobusna postaja) in središče mesta ne moreta 

več obvladati rasti potniških tokov, so se zavezali k premikanju teh potnikov s kolesi in 

javnim prevozom. Zato je treba zagotoviti, da bodo hoja, kolesarjenje, javni prevoz in 

uporaba skupne mobilnosti bolj privlačni, in preprečevati ozka grla, ki ovirajo uporabo 

trajnostnih načinov prevoza. Še posebej je za razdalje do 15 kilometrov kolesarjenje zdrav in 

zanimiv način premikanja, zato načrtujejo privlačno regionalno kolesarsko omrežje z večjo 

zmogljivostjo in večjimi možnostmi za izbiro smeri ter zadostnimi spremljevalnimi objekti za 

varno in preprosto parkiranje koles. 

Pametno parkiranje – na ulici bo več prostora za pešce, zelenje ali igralne površine. 

Pospešujejo pobude stanovalcev za prenovo stanovanjskih ulic, v katerih se parkirna mesta 

spreminjajo v prostor za igranje, shranjevanje koles, zelenje in odprte bivalne površine. Z 

                                                
103 Mobilnostni načrt mesta Utrecht (Mobiliteitsplan 2040, Jouw straat en onze stad gezond, aantrekkelijk en bereikbaar voor iedereen), 
november 2020. (https://omgevingsvisie.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/zz-omgevingsvisie/thematisch-beleid/verkeer-
mobiliteit/2020-11-mobiliteitsplan-2040.pdf ) 

https://omgevingsvisie.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/zz-omgevingsvisie/thematisch-beleid/verkeer-mobiliteit/2020-11-mobiliteitsplan-2040.pdf
https://omgevingsvisie.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/zz-omgevingsvisie/thematisch-beleid/verkeer-mobiliteit/2020-11-mobiliteitsplan-2040.pdf
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več dela od doma in potovanjem na drugačen način je potrebno manj parkirnih mest na 

prebivalca. Za nove gradbene projekte se število parkirnih mest omeji, čim več parkiranja se 

predvidi v garažah. Prebivalci in obiskovalci lahko uporabljajo tudi P + R. Parkiranje je vedno 

redkeje locirano neposredno na destinaciji in pogosteje v območju ali izven območja 

stanovanj. Nekateri obiskovalci lahko parkirajo na »P + R 2.0« pred cestnim obročem 

Utrechta. Tu lahko prestopijo na kolo in javni prevoz. 

Pametno krmiljenje – bolje bodo usmerjali delovanje celotnega omrežja s kolesi in pešpotmi, 

avtocestami in javnim prevozom. S tem ohranjajo privlačen javni prostor in omogočajo razvoj 

čistih prevoznih sredstev, ki zasedajo čim manj prostora. Na ozkih grlih bodo vodili prometni 

tok in izbiro smeri ali prilagodili ureditev območja ali ulice. Na prehodu 

Vredenburg/Catharijnesingel (izdelan načrt), Ledig Erf (udeležba) in v znanstvenem parku 

Utrecht (v študiji) ne omogočajo več neprekinjenega prometa z avtomobili. Na teh območjih 

se prostor nameni za hojo, kolesarjenje in druge dejavnosti, kot je bivanje, in ureditev 

zelenih površin. 

Cilji programa so: (1) večja kakovost bivanja, boljše možnosti prečkanja, boljša dostopnost, 

večja živahnost; (2) izbira prilagojenih rešitev: posamezna lokacija v mestu zahteva lasten 

mobilnostni pristop; (3) več prostora za pešce; (4) veliko izboljšanje za kolo: več prostora za 

kolesarje, v mestu in regiji; (5) sistemsko izboljšanje javnega prevoza; (6) dobra dostopnost 

za avtomobile za potreben destinacijski promet po avtocestah in mestnih povezovalnih 

cestah z učinkovito uporabo asfalta; (7) učinkovitejši in čistejši tovorni promet, stavijo na 

vodo in železnico, kjer je smiselno; (8) prometno varno mesto, opremljeno s čim več režimi z 

omejitvijo hitrosti na 30 kilometrov na uro; (9) upravljanje potovalnega vedenja: manj 

potovanj, pogostejša potovanja izven prometnih konic in več uporabe zdravih in skupnih 

načinov prevoza (hoja, kolesarjenje, javni prevoz in skupna mobilnost); (10) gradijo le, če je 

dostopnost mogoče organizirati in uporabiti urbanizacijo za krepitev sistema mobilnosti. 

Med programskimi zahtevami je v zvezi z logistiko določeno, da bodo med drugim spodbujali 

učinkovit tovorni promet. Prostorski načrti morajo prispevati k prostorsko učinkovitemu in 

trajnostnemu mobilnostnemu sistemu. Oblikovalski vrstni red je: bivanje, hoja, kolesarjenje, 

javni prevoz, skupna mobilnost, avto. Poleg tega pa morajo vključevati pametno in 

učinkovito logistiko, logične distribucijske objekte ter možnost za združevanje blagovnih 

tokov (konsolidacija). Tovorni promet mora biti prilagojen, načrtovati ga je treba tako, da je 

tok blaga integriran čisto, tiho in učinkovito. Nakladanje in razkladanje se prednostno 

izvajata v notranjosti stavb. 

V tovornem promet spodbujajo večjo uporabo vodnih prevozov, več združevanja logističnih 

tokov, podatkovno voden dostop do (določenih delov in določenega časa) mesta ter, če je 

mogoče, uporabo manjših in čistejših vozil. Vodijo ga učinkovito in trajnostno po konceptu 

kakovostno omrežje za tovorni promet. Tovorni promet je omenjen tudi v sklopu prestopnih 

točk pri multimodalnem prometu, kjer so usmeritve za vsebine in oblikovanje takih točk. Med 

drugim navajajo, da je prestopne točke smiselno dopolniti z manjšimi konsolidacijskimi 

centri, točke P + R pa s servisno logistiko ter storitveno in gradbiščno logistiko, ki se lahko 

na tej lokaciji preklopi na (tovorna) kolesa in javni prevoz. 

V nadaljevanju so predstavljene vsebine, pomembne za tovorni promet. 
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Kakovostno omrežje za tovorni promet 

Kakovostno omrežje za tovorni promet – omrežje sestavljajo prednostne smeri za tovorni 

promet po cesti, vodi in železnici. To je, vključno z zahtevami kakovosti, regionalno 

vzpostavljeno in del regionalnega (provincijskega) omrežja. V samem mestu številne mestne 

povezovalne ceste tvorijo kakovostno omrežje za tovorni promet. Te glavne poti povezujejo 

velika nakupovalna območja in poslovne parke po kratkih cestah z mestno obvoznico in 

imajo dodatno kakovost: posebno nastavitev semaforjev, širše pasove in, za okolju prijazen 

tovorni promet, souporabo avtobusnih pasov. S tem in z vodenjem poti s tehnologijo »in-

car«104 občina spodbuja uporabo teh poti. Za ustrezno oskrbo trgovskih centrov in 

stanovanjskih območij (odpadki, selitve), ki niso ob kakovostnem omrežju, so tudi druge 

mestne povezovalne ceste namenjene tovornemu prometu. 

 
Slika 4.6: Kakovostno omrežje za tovorni promet 2040

105
 

Ceste ob kanalih in notranje mestne ceste niso del mestnih povezovalnih cest, so pa ključne 

za oskrbo mestnega središča. To drobno omrežje je za tovorni promet po manjših 

nakupovalnih ulicah in mestnem središču podrobneje obdelano v naslednjih točkah načrta. 

 

 

                                                
104 »in-car« tehnologija: https://www.incartechnology.co.uk/ spletna platforma za tovornjakarje. 
105 Mobilnostni načrt mesta Utrecht (Mobiliteitsplan 2040, Jouw straat en onze stad gezond, aantrekkelijk en bereikbaar voor iedereen), 
november 2020, str. 113. 

https://www.incartechnology.co.uk/
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(Inter)nacionalna omrežja  

Amsterdamsko-renski kanal, železniške proge in avtoceste ter severna obvoznica Utrechta 

(Noordelijke Randweg Utrecht) povezujejo mesto z regijo in drugimi državami ter omogočajo 

(inter)nacionalni tranzit. Ta (med)nacionalna omrežja zahtevajo pretovarjanje v tranzitu in 

pretovarjanje za mestno distribucijo. Spodbujajo uporabo obstoječih in novih lokacij za 

pretovarjanje. To so pristanišča in mestne distribucijske točke (Liesbosch in Lage Weide), ki 

so zelo pomembne za trajnosten in učinkovit tovorni promet. Poslovna parka Strijkviertel in 

Overvecht sta tudi potencialno primerni lokaciji za pretovarjanje v tranzitu in pretovarjanje za 

mestno distribucijo. 

Vodne poti v mestu 

Vodni promet je posebna kakovost notranjega mestnega tovornega prometa v Utrechtu. V 

središču so dobave s »pivovsko ladjo« (Bierboot) in »ladjo za odpadke« (Afvalboot) na voljo 

nad Vaartsche Rijn in Oudegracht, od preprosto dostopnih pretovornih točk na 

Zeehavenkade, Vaartsche Rijn in Grifthoek. Te plovne poti in pretovorna mesta spadajo v 

kakovostno omrežje za tovorni promet. Še posebej zdaj, ko ladje plujejo na elektriko, je 

mogoče zagotavljati okoljsko prijazno dostavo z obalnih destinacij. Merwedekanaal je 

mogoče uporabiti za dobavo gradbenega materiala za razvojna območja v bližini, kot sta 

Merwedekanaalzone in Beurskwartier. 

Učinkovita bolj integrirana dostava 

Za zmanjšanje vpliva na bivalno okolje in minimalne motnje pri tokovih pešcev in koles je 

potrebna zamenjava, prestopna točka, med dobavami z večjimi (manj potovanj, več 

okoljskih vplivov na potovanje) ali manjšimi vozili (več potovanj, manj motenj na potovanje). 

Naslednji objekti, ki so umeščeni v sodelovanju s poslovno skupnostjo, omogočajo oskrbo z 

manj motnjami in možnostmi za izboljšanje stanovanjskih območij: 

Ločitev dobave od drugih tokov z notranjo dobavo zalog. Na primer, prek ločene 

(podzemne) dostave do ulic in vrat. To vključuje sprejem blaga na robu območja soseske ali 

»sosedsko« dostavno vozlišče (hub). To je prvi pogoj za nova razvojna območja, in tam, kjer 

so ti objekti že zgrajeni, jih je treba uporabljati. 

Dobava v mirnem času. To omogoča prevoznikom prihranek časa in manj neprijetnosti. V 

nakupovalnem območju v središču mesta veljajo časovna okna zaradi velikega števila 

obiskovalcev, da bi ločili zaloge in obiskovalce. Na drugih mestih časovna okna niso 

ugodna, saj vodijo v več potovanj, več izpustov in več stroškov na mestni ravni, razen če se 

pojavijo konflikti med kupci in logistiko.  

Lokacije za ustavljanje in dostavo – dostavna mesta v (notranjem) mestu za dostavna vozila 

s priključkom na elektriko za hlajenje. Dobavitelji gostincev z avtomobili z električnim 

hlajenjem lahko tako izklopijo svoj motor in od tam naprej izvajajo dostavo do gostincev peš 

ali s kolesi. 

Naraščanje elektronskega poslovanja pomeni, da se pretok blaga neposredno do potrošnika 

povečuje. Dostavna mesta za internetne nakupe so sredstvo proti množici dobaviteljev na 
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stanovanjskih ulicah in neuspešnim dostavam. Trg to razvija sam, vendar Utrecht to 

spodbuja na primernih lokacijah. 

Lokacije za polnjenje in raztovarjanje se bodo v prihodnosti učinkoviteje uporabljale z 

uporabo podatkov v realnem času in IT sistemov. 

Konsolidacija tovora poteka na območju: mesto, okrožje ali celo raven ulice. 

Ločevanje prometnih tokov obiskovalcev v trgovskih, gostinskih in stanovanjskih območjih 

od prometnih tokov oskrbe, za povečanje kakovost bivanja stanovalcev, nakupovalcev in 

gostov, vendar v kombinaciji s povečano učinkovitostjo oskrbe.  

Uporaba čistih in varnih vozil, vključno z novimi oblikami tovornega prevoza, kot so tovorna 

(cargo) kolesa. 

Za pametno, čisto in bolje integrirano mestno logistiko 

Od leta 2025 bo v središču mesta območje brez emisij za urbano logistiko. To pomeni, da je 

treba veliko večino logistike v mestnem središču izvajati z vozili z ničelno emisijo. Do leta 

2030 morajo biti vsi kombiji in tovornjaki brez emisij (v skladu z nacionalnim podnebnim 

sporazumom). To bo učinkovalo tudi na druge dele mesta. Občina pa se osredotoča tudi na 

prevoz po vodi in prevoz preko tovornih vozlišč. 

Multimodalno središče (Lage Weide): tovora za mesto in regijo 

Lage Weide je multimodalno središče Utrechta in točka pretovora za mesto in regijo ter 

lokacija številnih logističnih podjetij. Tu se internacionalna omrežja za velike količine blaga 

združijo in je možno pretovarjanje med vlakom, plovbo po celinskih vodah in cestnim 

prevozom. To je ključni del »Kakovostnega omrežja za tovorni promet« v Utrechtu, kjer 

morajo biti urejeni vsi potrebni infrastrukturni in pretovorni objekti. Z naložbami v zadnjih letih 

je infrastruktura urejena: poglobljena so pristanišča, obnovljeni pomoli, urejen je boljši 

dostop do pristanišč in bolj neposredna povezava z avtocesto. Ob Lage Weide leži 

Laagraven, kjer je velika koncentracija logističnih podjetij, med drugim tudi za mestno 

distribucijo. Poleg multimodalnega središča Lage Weide je tudi območje z oznako A12 

(deloma v Nieuwegeinu) pomembno področje za urbano logistiko. Na tej lokaciji več podjetij 

združuje tovor za središče mesta Utrecht, poleg tega pa je na območju edino pristanišče, ki 

je na istem vodnem nivoju kot je mestno središče Utrechta. 

Krmiljenje gradbiščnega prometa 

Zaradi naglega razvoja Utrechta tovorni promet za gradbeništvo zahteva posebno 

pozornost. S pomočjo gradbenih logističnih centrov lahko gradbeniki bolje organizirajo 

blagovne tokove in tokove osebja. V paketu zbrano, sestavljeno in na zahtevo lahko blago 

pripeljejo na gradbišče ravno ob pravem času in z manj motenj za okolje. Prav tako je blago 

mogoče začasno shraniti na gradbenem logističnem centru, pogosto ceneje in manj moteče 

kot na samem gradbišču. 

Soočenje s trenutnimi razmerami 

Primerjava vizije prihodnosti s trenutnimi razmerami kaže, da kakovostno omrežje za tovorni 

promet skoraj v celoti izpolnjuje zahteve iz načrta. Tisto kar še ni izvedeno, je predvideno v 
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tekočih načrtih. Vendar pa je za tovorni promet v prihodnosti več izzivov. Vodni promet se 

lahko še bolje izkorišča, vendar zahteva velike naložbe v lokacije, kjer lahko tovor naložimo 

na ali z ladij. Poleg kakovostnega omrežja za tovorni promet (dostopne ceste) je pomembno 

tudi omrežje za dobro oskrbo mestnega središča. Z logističnim sektorjem se pogajajo o tem, 

kako lahko logistične procese prilagodijo razpoložljivim omrežjem in izvajajo prilagoditve, če 

to ustreza občinskim ciljem. Predvsem želijo spodbuditi digitalno infrastrukturo, da bo 

logistični sektor lažje in učinkovitejše oskrboval mesto. Raziskujejo, kako lahko inteligentni 

sistemi za dostope po središču mesta dajejo logistiki dovolj prostora znotraj zastavljenih 

okvirov dostopnosti. 
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5 Združeno kraljestvo (nekdanja država 

članica) 

5.1 Zakonodajna ureditev 

Ukrepi za trajnostno načrtovanje tovornega prometa, ki so vključeni v prostorsko in okoljsko 

zakonodajo: Zakon o načrtovanju in obveznem nakupu (2004)106, Zakon o načrtovanju 

(2008)107, Zakon o lokalni samoupravi (2011)108 in Uredba o načrtovanju mesta in podeželja 

(lokalno načrtovanje) (Anglija) (2012)109, določajo zakonodajni okvir in postopke lokalnih 

organov za sedanji sistem načrtovanja. Sistem izdelave dokumentov razvojnega načrta 

(DPDs) kot dela lokalnega načrta omogoča, da se izdela več obveznih dokumentov za 

načrtovanje. Ti dokumenti skupaj zagotavljajo prostorsko strategijo, politike in smernice za 

posamezna okrožja in bodo nadomestili dosedanje politike. Načrtovalske politike se za 

okrožje pripravijo na podlagi Nacionalne politike za načrtovanje prostora (NPPF), 

Nacionalne politike za odpadke (National Planning Policy for Waste, NPPW) ter smernic za 

izvajanje načrtovanja, ki so zbrane na vladni spletni strani (National Planning Practice 

Guidance, NPPG),110 in drugih nacionalnih dokumentov in uredb.111 

Zakon o načrtovanju (2008) v zvezi s tovornim prometom posebej določa, da je nacionalno 

pomemben infrastrukturni projekt tudi gradnja ali preoblikovanje železniških tovornih 

prestopnih točk, ki so večje od 60 hektarov. Prestopna točka mora imeti zmogljivosti za 

ravnanje s pošiljkami blaga od več kot enega pošiljatelja in več kot enega prejemnika in 

najmanj štiri tovorne vlake na dan ter del železniškega omrežja v Angliji. Vsebovati mora 

skladišča in možnost pretovora na drugo vrsto prometa. Ne sme biti del vojaške 

infrastrukture. 

V skladu z Zakonom o okolju (1995)112, 4. del Kakovost zraka, morajo lokalne oblasti 

občasno preveriti kakovost zraka. Če je ugotovljeno, da je kakovost zraka neprimerna, 

morajo lokalne oblasti z odredbo določiti območja upravljanja kakovosti zraka (Air Quality 

Management Area, AQMA) in zanje pripraviti načrt za izboljšanje stanja (akcijski načrt). 

Določbe direktiv EU o kakovosti zraka (2008/50/ES in 2004/107/ES), ki določajo omejitve in 

cilje za koncentracije različnih onesnaževal v zunanjem zraku, so s Predpisi o kakovosti 

zraka (standardi) 2010113 prenesene v angleško pravo. Uredba o kakovosti zraka (Anglija) 

2000114 določa nacionalne cilje za lokalne organe v Angliji.  

                                                
106 Planning and Compulsory Purchase Act 2004 (http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/5/contents ) 
107 Planning Act 2008 (http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/29/pdfs/ukpga_20080029_en.pdf ) 
108 Localism Act 2011 (http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/20/pdfs/ukpga_20110020_en.pdf) 
109 The Town and Country Planning (Local Planning) (England) Regulations 2012 
(http://www.legislation.gov.uk/uksi/2012/767/pdfs/uksi_20120767_en.pdf) 
110 Smernice za izvajanje načrtovanja (Planning practice guidance), november 2016 
(https://www.gov.uk/government/collections/planning-practice-guidance) 
111 Povzeto po: West Berkshire Local Plan (https://info.westberks.gov.uk/CHttpHandler.ashx?id=45127&p=0 ) 
112 Environment Act 1995 (http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1995/25/part/IV) 
113 Environmental protection, The Air Quality Standards Regulations 2010 (http://www.legislation.gov.uk/uksi/2010/1001/made/data.pdf) 
114 Environmental protection, England, The Air Quality (England) Regulations 2000 
(http://www.legislation.gov.uk/uksi/2000/928/made/data.pdf) 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/5/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/29/pdfs/ukpga_20080029_en.pdf
https://info.westberks.gov.uk/CHttpHandler.ashx?id=45127&p=0
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Ministrstvo za okolje, hrano in podeželje je izdalo na podlagi Zakona o okolju (1995) v letu 

2016 Vodnik za lokalno upravljanje kakovosti zraka (Part IV of the Environment Act 1995 

Local Air Quality Management Policy Guidance (PG16) April 2016115). Lokalne oblasti imajo 

osrednjo vlogo pri doseganju izboljšanja kakovosti zraka. Uveden je sistem lokalnega 

upravljanja kakovosti zraka (LAQM), s katerim morajo lokalne oblasti oceniti kakovost zraka 

na svojem območju in določiti območja upravljanja kakovosti zraka (Air Quality Management 

Areas, AQMAs), če je to potrebno. Če je določen z AQMA, morajo lokalni organi pripraviti 

akcijski načrt za kakovost zraka, ki opisuje ukrepe za zmanjšanje onesnaževanja. V zvezi s 

tovornim prometom se posebej poudarja sodelovanje lokalnih oblasti v partnerstvih z drugimi 

organizacijami, ki bi podpiralo spremembe tovornih operacij k čistejšim in učinkovitejšim 

rešitvam ter predlagalo uvajanje omejitev hitrosti, ki poleg manjših izpustov zagotavlja 

enakomerno vožnjo tovornih vozil ter zato manjšo porabo goriva (prihranek goriva se 

pogosto uporablja kot spodbuda za tovorne družbe, da uvajajo pametnejše tehnike vožnje). 

  

                                                
115 Part IV of the Environment Act 1995 Local Air Quality Management Policy Guidance (PG16), april 2016 ( 
https://laqm.defra.gov.uk/documents/LAQM-PG16-April-16-v1.pdf) 
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5.2 Vladne politike 

5.2.1 Načrt za ogljik (The Carbon Plan: Delivering out low carbon future, 

HM Government, december 2011116) 

Načrt za ogljik je sprejelo Ministrstvo za energijo in podnebne spremembe in združuje 

nacionalne strategije vlade za 50-odstotno zmanjšanje izpustov ogljika na ravni iz leta 1990 

do leta 2027.  

Nekateri ključni ukrepi politike v načrtu so:  

 znatno izboljšanje učinkovitosti stanovanjskih stavb (Green Deal in Energy Company 

Obligations (ECO)), 

 povečanje uporabe obnovljivih virov energije (Feed in Tariff (FiT) in Renewable Heat 

Incentive (RHI), 

 podpiranje tehnologije nizkoogljičnih vozil z nepovratnimi sredstvi in določenimi cilji 

za izpuste ogljika v avtomobilski industriji, 

 spodbujanje energijske učinkovitosti v industrijskem in komercialnem sektorju prek 

sistema EU za trgovanje z izpusti (EUETS) in CRC-ukrepov za energetsko 

učinkovitost, 

 razogljičenje sektorja proizvodnje električne energije s podporo za obnovljive vire 

električne energije ter zajemanje in skladiščenje ogljika (CCS) za ustvarjanje 

električne energije iz plina in premoga.  

Lokalni organi imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju in podpiranju teh vladnih politik 

znotraj lokalnih skupnosti. 

V zvezi s tovornim prometom je zapisano: 

 Da je za zmanjšanje izpustov iz prometa odgovorna logistična industrija. Cilj je do 

leta 2015 zmanjšati logistični ogljik za 8 % z izboljšano učinkovitostjo in prestavitvijo 

tovora na železnice. Za dolgoročnejše zmanjšanje izpustov bodo potrebne inovacije 

na področju zagotavljanja tehnologij izjemno nizkih izpustov, kot so trajnostna 

biogoriva, električne, vodikove ali hibridne tehnologije.  

 Tovorni sektor bo začel zmanjševati svoje izpuste z večjo učinkovitostjo in državnimi 

spodbudami za gradnjo infrastrukture. Nadaljnja elektrifikacija železniškega omrežja 

bo podpirala nizkoogljični prehod v prihodnosti. Izpusti iz notranjega letalstva bodo 

omejeni v okviru regulative EU in podobno. 

 V naslednjem desetletju je predvidena vrsta ukrepov za zmanjšanje izpustov iz 

tovornega prometa, ki vključujejo tehnologije ekološko sprejemljive vožnje, boljše 

upravljanje oskrbnih verig, izboljšanje izdelave vozil z uporabo goriv z manjšimi 

izpusti ogljika in večjo rabo drugih načinov prometa kot npr. železniškega. 

                                                
116 The Carbon Plan: Delivering our low carbon future, december 2011 
(https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/47613/3702-the-carbon-plan-
delivering-our-low-carbon-future.pdf) 
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 Vlada zagotavlja subvencije (Mode Shift Revenue Support and Waterborne Freight 

Grant schemes za Anglijo in Wales) za premik tovora na način, ki ni komercialno 

izvedljiv za upravljavca. 

 Vlada zagotavlja tudi infrastrukturo, kot je izboljšanje zmogljivosti pristanišč za 

kontejnerske terminale. 

 Do leta 2014 je bilo 200 milijonov funtov namenjenih za izboljšavo železniškega 

tovornega omrežja in dodatnih 55 milijonov funtov za izboljšanje železniške 

povezave s pristaniščem Felixstowe (severovzhodno od Londona). 

 Vlada je sprožila tudi preizkušanje daljših polpriklopnikov, kar bo pripomoglo k 

opredelitvi o potencialnih koristih v zvezi z zmanjšanjem ogljika, ki bi jih bilo mogoče 

doseči z njihovo širšo uporabo, in posledičnim zmanjšanjem števila tovornjakov na 

cestah (taka tovorna vozila so lahko do 2,05 m daljša od standardnih 13,6 m dolgih 

vozil117).  

 V novembru 2011 objavljen Pregled rasti logistike (The Logistics Growth Review - 

Connecting People with Goods118) vključuje tudi sveženj ukrepov za premagovanje 

ovir in negotovosti v zvezi z zmanjševanjem izpustov iz tovornega prometa v 

Združenem kraljestvu do leta 2050. Ukrepi podpirajo zeleno rast s spodbujanjem 

uporabe tehnologij tovornih vozil z nizkimi izpusti in razvojem proizvodne baze 

Združenega kraljestva za te tehnologije. Vlada je zagotovila 8 milijonov funtov za 

naložbe v razvoj nizkoemisijskih tovornih vozil in podporno infrastrukturo. 

5.2.2 Nacionalna politika za izvajanje trajnostnega lokalnega transporta 

(bela knjiga) 

V beli knjigi o lokalnem transportu (Creating Growth, Cutting Carbon - Making Sustainable 

Local Transport Happen119), objavljeni v januarju 2011, je določena vizija vlade Združenega 

kraljestva za trajnostni lokalni prometni sistem, ki podpira gospodarstvo in zmanjšuje izpuste 

ogljika. Gradivo pojasnjuje, kako vlada postavlja lokalizem v središče prometne agende, pri 

čemer sprejema ukrepe za krepitev vloge lokalnih oblasti pri reševanju teh vprašanj. Bela 

knjiga prav tako poudarja neposredno podporo centralne vlade lokalnim oblastem, tudi prek 

lokalnega sklada za trajnostni promet. 

Zmanjšanje izpustov bodo dosegali s tehnološkimi spremembami in zmanjšanjem zastojev 

na cestah. 

V zvezi s tovornim prometom je predvideno zmanjšanje izpustov CO2 s premikom tovora s 

cest na železnico in vodne poti ter z ekološko sprejemljivejšim načinom pogona za tovorna 

vozila na cestah, poleg tega bodo v letalstvo vpeljali biogoriva, elektrificirali vse glavne 

železniške proge in zagotovili hitre vlake za daljša interurbana potovanja. 

                                                
117 Risk Solutions, Evaluation of the Longer Semi-Trailer Trial: Annual Report 2013, junij 2014 
(https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/321008/semi-trailer-trial-annual-
report.pdf) 
118 The Logistics Growth Review - Connecting People with Goods, november 2011 
(https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/3819/logistics-growth-review.pdf) 
119 Bela knjiga o lokalnem transportu (Creating Growth, Cutting Carbon - Making Sustainable Local Transport Happen), januar 2011 
(https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/3890/making-sustainable-local-
transport-happen-whitepaper.pdf ) 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/3890/making-sustainable-local-transport-happen-whitepaper.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/3890/making-sustainable-local-transport-happen-whitepaper.pdf
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Glavni koncept je zagotavljanje možnosti z izboljšano informiranostjo in izobraževanjem. 

Ključni del njihove lokalne prometne agende je prenos odgovornosti za lokalni prevoz na 

lokalno raven. Trajnostni lokalni promet bo zagotovljen z lokalno razvitimi rešitvami. Lokalne 

oblasti bodo osvobodili centralnega nadzora in jim omogočili, da določijo svoje rešitve, 

prilagojene posebnim potrebam in vedenjskim vzorcem njihovih lastnih skupnosti. 

Decentralizacija je načrtovana s pomočjo regionalnih razvojnih skladov, lokalnih podjetniških 

partnerstev in davčnih olajšav, decentraliziranega načrtovanja in poenostavljenega 

financiranja projektov. 

Glede tovornega prometa so pomembne zaveze vlade pri podpiranju nizkoogljičnih 

tehnologij s podpiranjem trga električnih in drugih ultra nizkoemisijskih vozil, predlogi vlade 

za uvajanjem nizkoemisijskih območij ali območij brez izpustov, odgovornost vlade in lokalne 

skupnosti za kategorizacijo lokalnih cest ter skupno upravljanje vlade in lokalnih skupnosti 

na strateški infrastrukturi. 
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Slika 5.1: Strategija zmanjšanja izpustov CO2 zaradi prometa
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120 Creating Growth, Cutting Carbon - Making Sustainable Local Transport Happen, str. 12. 
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5.2.3 Nacionalna politika za načrtovanje prostora  

V februarju 2019 je bila izdana publikacija Politika prostorskega razvoja (National Planning 

Policy Framework121). Politika za Anglijo zagotavlja okvir za pripravo lokalnih prostorskih 

razvojnih načrtov za stanovanjska in druga območja. 

Politika promovira trajnostni promet, spodbujajo se rešitve, ki podpirajo zmanjševanje 

izpustov toplogrednih plinov in zmanjševanje prometnih obremenitev. Pri pripravi lokalnih 

načrtov morajo lokalne oblasti podpirati vzorce razvoja, ki, kjer je to smiselno, olajšajo 

uporabo trajnostnih oblik prometa. Za tovorni promet to lahko vključuje tudi iskanje razvojnih 

območij ob bližini železniške proge in rečnih vodnih poti in uporabo zaščitnih politik za 

zaščito obstoječih in načrtovanih ali potencialnih železniških tovornih postaj in območij pred 

drugimi oblikami prostorskega razvoja122. 

V zvezi s tovornim prometom je določeno, da je v lokalnih načrtih treba zagotoviti tudi 

površine za zmogljivejša prometna območja, ki jih je treba umestiti v okviru načrta, ter 

infrastrukturo in druge pripadajoče razvojne površine, ki bodo podpirale njihovo delovanje, 

širitev in prispevek k širšemu ekonomskemu razvoju. Primeri takšnih zmogljivosti vključujejo 

pristanišča, letališča, pretovorne postaje za železniški tovorni promet, projekte javnega 

prevoza in obcestne servise.  

Politike in odločitve pri načrtovanju morajo prepoznati pomen zagotavljanja ustreznih 

parkirišč za tovornjake (nočnih počivališč) ter ob upoštevanju lokalnih značilnosti zmanjšati 

tveganje parkiranja na mestih, kjer ni ustreznih prostorov ali bi lahko parkiranje povzročilo 

težave.  

Načrtovati je treba tudi nove ali širitve obstoječih distribucijskih centrov, ki bodo zagotovili 

dodatna parkirišča za tovorna vozila, s katerimi se izvaja predvidena dejavnost. 

Treba je zagotoviti tudi učinkovito dostavo blaga. 

Za vse načrtovane ureditve, ki bodo ustvarjale večje količine prometa, mora biti izdelan 

transportni načrt, ki je podprt z napovedjo prometa. Za izdelavo napovedi prometa sta 

Ministrstvo za promet in Ministrstvo za stanovanja in lokalno samoupravo (The Ministry of 

Housing, Communities and Local Government’s) izdala v marcu leta 2007 Vodnik za 

napoved prometa123, ki vsebuje tudi vplive tovornega prometa. 

  

                                                
121 Politika prostorskega razvoja (National Planning Policy Framework), februar 2019, 
(https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/810197/NPPF_Feb_2019_revised.p
df). 
122West Berkshire Local Transport Plan, Freight Strategy, november 2014, stran 6 
(https://info.westberks.gov.uk/CHttpHandler.ashx?id=38703&p=0) 
123 Vodnik za napoved prometa (Guidance on Transport Assessment ), marec 2007, 
(https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/263054/guidance-transport-
assessment.pdf). 
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5.3 Ukrepi 

Ukrepi so v pristojnosti Ministrstva za promet. 

5.3.1 Subvencije za prevoz blaga z železnico ali po vodnih poteh in 

infrastrukturo 

A. Subvenciji podjetjem za prevoz blaga z železnico ali po vodnih poteh124 (Mode Shift 

Revenue Support (MSRS) in Waterborne Freight Grant (WGF))  

Način dodelitve sredstev za finančno podporo (MSRS) v obdobju od leta 2020 do 2025 

podpira prevoz tovora po železnici in vodi, namesto cestnega, z nepovratnimi sredstvi za 

dodatne stroške poslovanja, ki jih imajo podjetja. V januarju 2020 je Ministrstvo za promet 

izdalo Vodnik za sheme MSRS125, v katerem so opisani merila in procesi, ki so določeni za 

izvajanje podpornih shem MSRS. Opozarjajo, da ni avtomatične upravičenosti do dodelitve 

podpore. Vse prošnje morajo izkazovati minimalno razmerje med koristmi in stroški v 

vrednosti 2 : 1. 

MSRS pomaga podjetjem pri stroških poslovanja, povezanih z železniškim prometom ali 

prometom po celinskih vodah, kjer je železniški ali rečni prevoz dražji od cestnega. 

Nepovratna sredstva se morajo izkazovati v ceni do končnega kupca. Sheme so oblikovane 

tako, da olajšajo in podpirajo spremembo načina prevoza (modal shift), ki ustvarja okoljske 

in širše družbene koristi zaradi zmanjšane vožnje tovornjakov na britanskih cestah. Shema 

deluje v dveh delih:  

 MSRS (intermodalni) za nakup intermodalnih kontejnerjev za prevoz po železnici in  

 MSRS (razsuti tovor in plovne poti) za izvajanje drugega tovornega prometa po 

železnici in vseh premikov tovora po celinskih plovnih poteh. 

MSRS izvajajo Ministrstvo za promet za vse premike tovora znotraj Anglije in čezmejne 

premike, pri katerih večina okoljskih učinkov spada na ozemlje Anglije, ter škotska in 

valižanska vlada na svojem ozemlju. 

Sheme je odobrila EU in se lahko izvajajo do 31. marca 2025. Posamezne pogodbe se 

sklepajo za največ tri leta. 

MSRS (intermodalni) podpira prevoze intermodalnih kontejnerjev. Shema zagotavlja 

nadaljnjo podporo trajnostnemu čezoceanskemu, obalnemu in notranjemu intermodalnemu 

kontejnerskemu poslovanju, ki se premika po železnici in se zagotavlja že od aprila leta 

2010. MSRS (intermodalni) je na voljo za ves promet, ki se prevaža v standardnih 

intermodalnih enotah (kontejnerji, izmenljivi kontejnerji in vlačilci) na železniški infrastrukturi, 

kot je določeno v Railways Infrastructure (Access and Management) Regulations 2005, 

                                                
124 Subvenciji podjetjem za prevoz blaga z železnico ali po vodnih poteh (Grant funding to transport freight by rail and water), julij 2013, 
zadnja sprememba november 2020 (https://www.gov.uk/government/publications/department-for-transport-delivers-more-grant-funding-
to-transport-freight-by-rail). 
125 Vodnik za MSRS sheme (Guide to Mode Shift Revenue Support (MSRS) Scheme), januar 2020, 
(https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/863465/msrs-guide.pdf). 
 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/863465/msrs-guide.pdf
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razen prometa v predoru pod Kanalom in tovora z avtomobili ali avtomobilskimi deli, ki se 

prevažajo v homogenih tovornih vlakih, kemikalij v cisternah, konvencionalnega vagonskega 

prometa, gradbenega materiala, kovin, razsutega tovora rudnin in kamnin, papirja in papirnih 

izdelkov, petrokemičnih izdelkov in smeti. Primeri storitev, ki so upravičene do nepovratnih 

sredstev iz MSRS (intermodalne), so: (1) storitve prevoza kontejnerjev čezoceanskega 

prometa iz pristanišč do strank v celinskih mestih in (2) storitve prevoza izdelkov iz 

supermarketa v zabojnikih med dvema distribucijskima skladiščema znotraj Velike Britanije. 

Do MSRS niso upravičeni naslednji tipi prometa (1) prevoz po železnici neintermodalnega 

prometa, (2) prevoz blaga v razsutem stanju v celoti ali deloma na vlaku in (3) vsi prevozi po 

celinskih plovnih poteh. Ugotovljeno je, da bo obstajal tovor, ki ga ne bo mogoče zlahka 

opredeliti po kategorijah navedenih izjem, v teh primerih bo ustrezni upravni organ preveril 

gospodarnost železniških operacij in jih primerjal s cestnimi ter ugotovil možnosti za 

upravičenost do subvencije. Ustrezni upravni organ tudi presodi, ali je prevoz upravičen do 

MSRS (intermodalni). 

Po shemi je Velika Britanija razdeljena na 18 con. Upravičeni tokovi pritegnejo najvišjo 

stopnjo nepovratnih sredstev za vsak kontejner (poln ali prazen), ki se premika med dvema 

določenima conama. Stopnje sheme MSRS (intermodalne) so enake za vse intermodalne 

enote, ki so dolge 20 čevljev ali več. V okviru sheme MSRS (intermodal) obstajata dva 

sklopa stopenj, in sicer:  

 pristanišče – kjer so enote natovorjene naravnost na železnico, tovor se prepelje po 

železnici in nato dostavi po cesti končnemu kupcu;  

 domači promet – kjer so enote dobavljene iz nepristaniške lokacije po cesti na 

železniški terminal, tovor se prepelje po železnici in nato dostavi po cesti končnemu 

kupcu.  

Najvišje stopnje subvencije temeljijo na načelu, da je pretok prometa upravičen do podpore, 

če to upravičujejo okoljske koristi in so finančni stroški železniškega prometa večji od 

stroškov prometa po cesti. Okoljske koristi merijo učinek odstranitve tovora z britanskih cest, 

specifične vrednosti so določene kot koristi od spremembe načina prevoza (Modal Shift 

Benefits) in kvantificirajo vrednost odstranitve tovornjaka z različnih kategorij ceste. Okoljske 

koristi so prilagojene tako, da upoštevajo okoljske stroške cestnih poti od železniških 

terminalov, kjer se pojavijo. Okoljske koristi med vsemi conami, za pristanišče in domači 

promet, so od 1. aprila 2020 do 31. marca 2021 prikazane v prilogi Vodnika za sheme 

MSRS.  

Podjetje lahko zaprosi za podporo, če deluje kot operater ali izvajalec upravičene železniške 

storitve. Subvencija se izplača tistemu, ki v pogodbenem odnosu med strankami prevzema 

celotno finančno tveganje za izvajanje storitve. Pričakujejo, da bo v mnogih primerih to 

logistično podjetje, čeprav bi lahko bila katera koli stranka v dobavni verigi, ki prevzema 

celotno tveganje za izvajanje storitev.  

MSRS (razsuti tovor in plovne poti) je zasnovan tako, da podpira prevoz tovorov, ki niso v 

kontejnerjih, in vse tovore na celinskih plovnih poteh, če bi se tovor premikal po cesti v 

primeru, da se subvencija ne zagotovi. Za razliko od MSRS (intermodalni) ni standardnih 

stopenj, ki se uporabljajo za opredelitev višine subvencije. Namesto tega so nepovratna 
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sredstva omejena z vrednostjo opredeljenih okoljskih in/ali finančnih potreb po nepovratnih 

sredstvih, kot je razvidno iz finančne presoje. Vsak zahtevek za podporo iz MSRS (razsuti 

tovor in plovne poti) se ocenjuje posamično. Na železnici se podpira promet, ki se premika 

po železniški infrastrukturi, kot je opredeljeno v Railways Infrastructure (Access and 

Management) Regulations 2005, razen prometa, ki je upravičen do subvencije MSRS 

(intermodalni), kadar je storitev lahko komercialno uspešna brez subvencije MSRS (razsuti 

tovor in plovne poti) ali bi se brez subvencije lahko v nadaljevanju izvajala ter kadar je 

uporaba železniških poti načrtovana ali drugače zahtevana na mestu, od koder se tovor 

odvaža. Na celinskih plovnih poteh se podpira promet, ki se premika po infrastrukturi 

celinskih plovnih poti med dvema pristaniščema oziroma med pomoli, ki ostanejo v celoti v 

območju voda, kjer pričakovana višina valov ne presega 2 m v nobenem času (The Smooth 

Water Line, ki jo določi Maine and Coastguard Agency) ali vsaj v 50 % znotraj teh voda 

(razen v izjemnih okoliščinah). Promet ne sme potovati dlje vzdolž obale kot eno pristanišče 

za opredeljenim območjem nizkih voda. Subvencije niso predvidene, če izhodišče ali ciljna 

lokacija presega prvo razpoložljivo domače pristanišče izven območja nizkih voda ali pa je 

najboljši alternativni način prevoza drugačen kot po cesti (npr. obalni ladijski promet), kadar 

je storitev lahko komercialno uspešna brez subvencije MSRS (razsuti tovor in plovne poti) ali 

bi se brez subvencije lahko v nadaljevanju izvajala ter kadar je uporaba celinskih plovnih poti 

načrtovana ali drugače zahtevana na mestu, od koder se tovor odvaža. 

Shema deluje po načelu, da je pretok prometa upravičen do podelitve subvencije, če 

okoljske koristi to upravičujejo, stroški uporabe železniških ali celinskih plovnih poti pa so 

večji od stroškov prevoza po cesti. Okoljske koristi merijo učinek odstranitve tovora z 

britanskih cest, specifične vrednosti so določene kot koristi spremembe načina prevoza 

(Modal Shift Benefits) in kvantificirajo vrednost odstranitve tovornjaka s cest različnih 

kategorij. V nekaterih primerih lahko obstajajo tudi nadaljnje cestne vožnje od končne 

železniške/vodne destinacije. Te vožnje se upoštevajo kot škoda oziroma strošek in jih je 

treba odšteti od izračunanih koristi. Izkazana finančna potreba je razlika med stroški od vrat 

do vrat pri uporabi cestnega prevoza v nasprotju s prevozom po železnici ali vodi. Če sta 

slednji vrsti prevoza dražji, se lahko dokaže, da obstaja potreba po dodelitvi nepovratnih 

sredstev, pri čemer subvencija MSRS (razsuti tovor in plovne poti) ne sme presegati 

finančne potrebe po kateri koli vrsti prometa. 

Vsako podjetje lahko zaprosi za MSRS (razsuti tovor in plovne poti), čeprav nepovratna 

sredstva običajno dodelijo le izvajalcu storitev prevoza blaga. Zaradi časa in stroškov, 

povezanih z ocenjevanjem vlog, lahko upravni organ določi minimalno vrednost vloge za 

MSRS (razsuti tovor in plovne poti).  
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B. Subvencija za obalno plovbo (Waterborne Freight Grant – WFG) 

Shema dotacij za vodni tovor od leta 2020 do 2025 podpira prevoz tovora po morju namesto 

po cesti, tako da podjetjem financira dodatne stroške poslovanja, ki jih imajo v zvezi s tem. V 

januarju 2020 je Ministrstvo za promet izdalo Vodnik za sheme WGF126, v katerem so 

opisani merila in procesi, ki so določeni za izvajanje shem WGF. Subvencije se ne 

dodeljujejo avtomatsko, dodelitev je v diskrecijski pristojnosti pristojnih organov. 

WGF pomaga podjetjem pri stroških poslovanja, povezanih z izvajanjem tovornega 

pomorskega prometa, kjer je prevoz dražji od cestnega. Subvencija se uporablja za obalni 

ladijski promet, znotraj Združenega kraljestva in med Združenim kraljestvom in Evropo, in 

lahko traja do tri leta. WFG je zasnovan tako, da olajša in podpira preusmeritev prevoza na 

vodni tovorni promet, ustvarja okoljske in širše družbene koristi od krajših voženj tovornjakov 

po britanskih cestah. Glavni cilj sheme je zagotoviti časovno omejeno podporo za uvedbo 

novih storitev. V izjemnih okoliščinah pa se lahko subvencija podeli tudi obstoječi storitvi, ki 

deluje z izgubo, tako da se zagotovi preživetje podjetja in prepreči preusmeritev tovora na 

cesto. V tem primeru se v prošnji ugotovi, zakaj trenutna storitev ne deluje, in določi 

nadgradnja storitve, ki bodo storitev spremenile v dolgoročno vzdržno. Nadgradnje lahko 

vključujejo izboljšano specifikacijo plovil, povečanje zmogljivosti, kakovost storitve, čas 

plovbe, rednost plovne, čas potovanja itd. 

WFG lahko podpira podjetja pod pogojem, da bo storitev po obdobju dodeljevanja 

nepovratnih sredstev (največ tri leta) ekonomsko vzdržna brez podpore, kar se dokaže v 

vlogi. Vlagatelj mora dokazati tudi, da bi se, če ne bi bila dodeljena subvencija, tovor 

premikal po cesti. Za subvencijo lahko zaprosi vsak lastnik ladij, ki želi prevažati tovor po 

vodi in uporablja pristanišča v Združenem kraljestvu, kar vodi v umik tovora z britanskih cest. 

Subvencijo lahko dobijo za stroške najema ali zakupa kombinacij vozil (tovornjaki, prikolice, 

polpriklopniki, zamenljivi kontejnerji ali zabojniki, daljših od 20 čevljev), stroške najema ali 

zakupa plovila, stroške najema ali zakupa naprav, ki omogočajo pretovarjanje med ladijskimi 

potmi in cestami, stroške uporabe pomorske infrastrukture, pristaniške pristojbine, goriva in 

stroške posadke ter administrativne stroške, vključno z dodatnimi računovodskimi stroški in 

stroški usposabljanja osebja. Subvencija ni namenjena za prevoze, ki so večinoma po 

celinskih plovnih poteh (MSRS), in kapitalske stroške, povezane z zagotavljanjem 

infrastrukture, na primer za razširitev ali prilagoditev pristaniških zmogljivosti. Subvencije so 

omejene z vrednostjo okoljskih koristi, ki so pridobljene s prenosom ustreznega tovora s 

ceste na morje, ali s finančno potrebo po dotaciji, določeno s finančno oceno, ki primerja 

stroške prevoza tovora po morju s stroški alternativnih cestnih prevozov ali 30 % celotnih 

obratovalnih stroškov plovbe tovora ali v vrednosti do 2.000.000,00 EUR. 

Okoljske koristi se izračunajo z upoštevanjem tonaže/kontejnerjev, za katere se lastnik ladje 

zaveže, da jih bo prevažal po morju v dogovorjenem časovnem obdobju in z opredeljenim 

številom tovornih vozil, ki bodo zaradi tega odstranjena s cest v Angliji, na Škotskem in v 

Walesu. Način izračuna okoljskih koristi je v prilogi Vodnika za sheme MSRS. 

                                                
126 Vodnik za sheme WGF (Guide to the Waterborne Freight Grant (WFG) Scheme), maj 2020. 
(https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/861174/waterborne-freight-
guide.pdf) 
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C. Subvencija za logistično infrastrukturo 

Škotska in valižanska vlada ponujata tudi subvencije za logistično infrastrukturo (Freight 

Facilities Grants – FFGs), ki pomagajo izravnati kapitalske stroške zagotavljanja 

infrastrukturnih objektov za železniški in vodni prevoz tovora, vključno z malo in veliko 

obalno plovbo. Namenjene so za izravnavo kapitalskih investicij v novogradnjo in kot pomoč 

podjetjem za ponovno vlaganje v obstoječo železniško ali vodno tovorno infrastrukturo. 

Ministrstvo za promet škotske vlade (Transport Scotland) je v maju 2015 izdalo za 

FFG na Škotskem vodnik za pripravo prijav127. 

Za subvencijo lahko zaprosi vsako podjetje, ki želi prevažati tovor po železnici ali vodi 

namesto po cesti in ki predlaga vlaganje v nove tovorne zmogljivosti na Škotskem ali 

ponovno vlaganje v obstoječe objekte na Škotskem. 

Višina subvencije je odvisna od vrednosti koristi za okolje, ki se opredelijo v skladu s 

priloženim navodilom, dodatnih stroškov premika tovora po železnici ali vodi, ki jih določa 

finančna ocena projekta, ki primerja stroške prevoza tovora po železnici ali vodi z alternativo 

prevoza po cesti. Proračun za vse subvencije določijo škotski ministri in se lahko razlikuje od 

leta do leta. Če obstaja pritisk na sklade, se subvencijam določi prednostni vrstni red. Višina 

subvencije je običajno omejena na največ 50 % kapitalskih odhodkov. Ključna zahteva za 

izplačilo nepovratnih sredstev je, da mora biti dokazano, da, če predlagana infrastruktura ne 

bo zagotovljena, bi tovorni promet v resnici potekal po cesti. Vloga mora vsebovati 

zanesljivo zasnovane ocene vrste in količine blaga, ki bodo prepeljane po predlagani 

infrastrukturi z dokazili, da se to blago trenutno prevaža po cesti. FFG se plača z jasnim 

pričakovanjem, da bo infrastruktura zagotovila umik tovornjakov z določenih cest za 

določeno število let. V zameno za subvencijo se morajo prejemniki dotacij zavezati, da bodo 

uporabljali objekt za določeno obdobje in premikali določeno količino tovora po tej 

infrastrukturi. 

Če je tovor, ki se prevaža, last tretjih oseb in tega pogoja morda ni mogoče zagotoviti z 

zavezo investitorja, ministrstvo upošteva zanesljivost in natančnost napovedane tonaže in 

zagotovila tretjih oseb. 

Do subvencij je upravičena večina infrastrukture in naprav, potrebnih za prevoz tovora po 

železnici ali vodi, npr. pomoli, tirnice in tirna oprema. Financiranje je omejeno na kapitalske 

odhodke. Stroški načrtovanja in upravljanja projektov, povezani izključno s tovorno 

infrastrukturo, so tudi upravičeni do subvencije. 

Do subvencij ni upravičena tovorna infrastruktura, ki je komercialno upravičena ali bi lahko 

bila zgrajena tudi brez subvencije, pogodbe o gradbenih delih ali železniški/vodni prevoz, ki 

so že oddane oziroma so začeta gradbena dela na infrastrukturi, ki je predmet vloge za 

nepovratna sredstva, pred odobritvijo subvencije, kadar okoljske koristi, ki jih je treba 

pridobiti, ne zadostujejo za upravičevanje subvencij in kadar ni možnosti za izvajanje 

cestnega prometa, na primer, kadar je to pogoj v prostorskem aktu ali kakšna druga 

zakonska omejitev preprečuje ali omejuje uporabo cest. Ministrstvo bo, ne glede na 

                                                
127 Vodnik za subvencije FFG (Freight Facilities Grants in Scotland, A guide for applicants), maj 2015, 
(https://www.transport.gov.scot/media/33623/freight-facilities-grant-ffg-guide-for-applicants.pdf). 
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navedeno, lahko upoštevalo vloge, kjer bi se obravnavani promet lahko premikal po cesti z 

neke druge lokacije brez teh omejitev. Poleg tega do subvencije niso upravičeni stroški 

nakupa zemljišča in nakup ali modifikacija ladij na lastni pogon, če je to zahtevano za 

njihovo delovanje izven domačih območij nizkih vod (domestic smooth water limits). 

Valižanska vlada je svoj vodnik za pripravo prijav izdala v juliju 2016128.  

Tudi Valižani subvencionirajo izgradnjo nove infrastrukture in reinvestirajo v obstoječo 

infrastrukturo za prevoz tovora po železnici v primerih, da se tovor že prevaža po cesti, da 

gre za novi promet, ki bi drugače potoval po cesti, oziroma promet že poteka po železnici, 

pa bi se brez dodatnih infrastrukturnih investicij usmeril na cesto. Podlaga za izplačilo je v 

Zakonu o železnicah iz leta 2005 (Section 10(4) of the Railways Act 2005). 

Do subvencije FFG je upravičena večina infrastrukture in naprav, potrebnih za nalaganje ali 

prevoz železniškega tovora, ki vključujejo kapitalske odhodke, kot npr. priključni tir, 

natovorna oprema, železniški vagoni in lokomotive, pripadajoče stavbe, intermodalni sistemi 

ter inženiring in projektiranje, ki je povezano izključno z železniško tovorno infrastrukturo. 

Subvencija se običajno izplača pri začetnem nakupu opreme in ne pri naknadnih 

zamenjavah v času trajanja projekta. Višina ponujenih nepovratnih sredstev temelji na 

vrednosti okoljskih koristi ali potrebi po dotaciji, ki je razvidna iz finančne ocene. FFG je 

običajno na voljo do 50 % kapitalskih stroškov, odstotek je lahko višji, če to upravičujejo 

izjemne okoljske koristi. 

Okoljske koristi se izračunajo s primerjanjem vplivov premika tovora po železnici namesto po 

cesti. Pri izračunu se upošteva tonaža, ki se obvezno prevaža po železnici v dogovorjenem 

številu let, in število potovanj s tovornjakom, ki bo odstranjen s cest. 

FFG se lahko dodeli le za izravnavo stroškov, ko sta železniška in cestna alternativa 

primerljivi. V nekaterih primerih lahko finančna ocena vključuje dodatno analizo, na primer 

takrat, kadar vlagatelj nima možnosti prevoza po cesti. 

Valižanska vlada določi letni proračun za dotacije za železniški tovorni promet v Walesu. Če 

obstaja pritisk na sklade, se subvencije prednostno določijo na podlagi »vrednosti za 

denar«. Večja je verjetnost, da bodo uspeli tisti programi, ki prinašajo največjo okoljsko 

korist za dodeljene dotacije. 

Infrastruktura verjetno ne bo upravičena do FFG, če je ne bodo uporabljali izključno za 

prevoz, natovarjanje in razkladanje tovora po železnici, na primer oprema za industrijsko 

predelavo ali odkup zemljišč. Vsak primer se obravnava posebej. 

FFG običajno ni dodeljen, če vlakovne poti v železniškem omrežju niso na voljo za prevoz 

tovora, če je železniško tovorno infrastrukturo mogoče komercialno upravičiti ali pa bi se 

prevoz tovora v vsakem primeru izvajal brez subvencije, če so naročila za gradbena dela ali 

za železniški prevoz blaga že bila izdana ali pa so se začela gradbena dela na infrastrukturi, 

ki je predmet vloge za donacijo, še preden je bila donacija odobrena, če okoljske koristi, ki 

jih je treba zagotoviti, ne zadostujejo za upravičevanje dotacij, ali če cestni prevoz ni mogoč, 

                                                
128 Valižanski Vodnik za subvencije FFG (Freight Facilities Grant, Guidance for Applicants), julij 2016, 
(https://gov.wales/sites/default/files/publications/2017-08/freight-facilities-grant-guidance-for-applicants.pdf). 
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na primer, kadar načrtovalni pogoj ali druga pravna omejitev preprečuje ali omejuje uporabo 

cest, in če predhodno gradbeno dovoljenje ni odobreno. Vendar bo valižanska vlada lahko 

preučila FFG, če bi se promet premikal po cesti z druge lokacije brez omejitev. Poleg tega 

FFG običajno ni odobrena za povečanje stroškov, ki presegajo ocene, na podlagi katerih je 

bila ocenjena prošnja za dotacijo, za dodatni kapital ali stroške poslovanja, ki nastanejo 

zaradi sprememb predloga po dodelitvi dotacije, za plačilo pristojbin in režijskih stroškov 

med projektiranjem in gradnjo, stroške odvetnikov ali stroške, ki so nastali zaradi pridobitve 

gradbenega dovoljenja za kateri koli del projekta, za stroške prosilca, ki so nastali pri pripravi 

ali obdelavi vloge za dotacijo (vključno s stroški svetovalcev), revidiranje zahtevkov za 

plačilo dotacije ali iz naslova kapitalizacije obresti. 

Vsako podjetje, ki želi prevažati tovor po železnici, se lahko prijavi na FFG, ki se nanaša 

samo na namenske programe za železniški tovorni promet znotraj Walesa. Če predlagana 

shema vključuje »čezmejni« promet med Anglijo in/ali Škotsko in Walesom, se je treba z 

vlado posebej dogovoriti. 

5.3.2 Subvencije za nakup električnih vozil (plug-in car grant, PICG) 

Ministrstva za promet in Urada za nizkoemisijska vozila129 

Dodelitev subvencij za avtomobile (plug-in car) deluje od leta 2011 kot podpora pri prehodu 

na vozila z nizkimi izpusti. Stopnja nepovratnih sredstev je bila prvotno določena v višini 

5000 funtov za vse primerne avtomobile z ultra nizkimi izpusti (ULEV). V letu 2018 je bila 

dotacija spremenjena tako, da se je osredotočila na avtomobile z nižjimi izpusti. Sheme 

predvidevajo subvencije za kombije do 8.000 funtov ter za velike kombije in tovornjake do 

20.000 funtov. Subvencije za kombije se dodelijo za vozila z izpustom CO2 manj kot 75 

g/km in lahko prevozijo vsaj 16 km (10 milj) brez kakršnih koli izpustov. Subvencija pokriva 

20 % kupnine, do največ 8000 funtov. 

Subvencije za velike kombije in tovornjake se dodelijo za vozila, ki imajo izpust CO2 najmanj 

50 % manjši od enakovrednih klasičnih vozil Euro VI, ki prevažajo enako količino tovora. 

Potujejo lahko vsaj 16 km (10 milj) brez kakršnih koli izpustov (BD Auto eDucato (4.25 

tonnes), FUSO eCanter, Paneltex Z75). Za prvih 200 naročil bo subvencionirano 20 % 

kupnine za ta vozila, do največ 20.000 funtov. Subvencija bo nato zagotovila 20 % kupnine 

za ta vozila, do največ 8000 funtov. 

Nov razpis je izšel 11. marca 2020. Vlada je zagotovila 403 milijone funtov za subvencije 

(PICG) za avtomobile, ki jih je razširila na obdobje za leti 2022 in 2023. Ker so ugotovili, da 

je trg za druga vozila z nizkimi izpusti še vedno v zgodnji fazi razvoja, so zagotovili še 

dodatnih 129,5 milijona funtov tudi za dodelitev nepovratnih sredstev za kombije, taksije in 

motocikle za leti 2022 in 2023. 

Subvencionirajo tudi domače polnilne postaje do 500 funtov. 

                                                
129 Vir: https://www.gov.uk/government/news/plug-in-vehicle-grants-update-following-todays-budget. 

https://www.gov.uk/government/news/plug-in-vehicle-grants-update-following-todays-budget
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5.3.3 Cestnina za težka tovorna vozila (HGV Road User Levy) 

Leta 2012 je vlada napovedala, da se je posvetovala o uvedbi sheme za zaračunavanje 

pristojbine težkim tovornim vozilom za uporabo cest (HGV Road User Levy), s čimer se 

zagotovi, da tuji prevozniki prispevajo k vzdrževanju britanskih cest in vzpostavitvi boljših 

pogojev za domače prevoznike, ki tovrstne dajatve plačujejo tudi v tujini. Pristojbina se 

zaračunava za vsa tovorna vozila s težo 12 ton ali več od 1. aprila 2014. Zakonodaja za 

uvedbo časovne sheme zaračunavanja pristojbin (HGV Road User Levy Act 2013130) je bila 

vložena v parlament oktobra 2012 in tudi sprejeta, privolitev kraljevske oblasti pa je bila 

izdana v februarju leta 2013. Iz poročila Ministrstva za promet z dne 15. junija 2015 

parlamentu131 je razvidno, da je uvedba pristojbin označena kot velik uspeh v prvem letu 

izvajanja. Zbranih je bilo skupaj 192,5 milijona funtov prejemkov, od tega 46,5 milijona 

funtov od v tujini registriranih vozil in 146 milijonov funtov od v Združenem kraljestvu 

registriranih vozil. Prejemki od tujih registriranih vozil so znatno prekoračili načrtovanih 21 

milijonov funtov. Za večino v Združenem kraljestvu registriranih tovornih vozil se je trošarina 

zmanjšala za znesek pristojbine, pri tem se oboji stroški plačujejo skupaj, kar zniža tudi 

administrativne stroške.  

5.3.4 Preizkušanje uporabe daljših polpriklopnikov 

Na podlagi vladnega dokumenta Politika prevoza tovora 2010 do 2015 (2010 to 2015 

government policy: freight132) je Ministrstvo za promet (DfT) januarja 2012 začelo pilotni 

projekt preizkušanja daljših polpriklopnikov za daljša zglobna tovorna vozila. 

Pilotni projekt vključuje daljše polpriklopnike dolžine 14,6 metra in 15,65 metra (17,5 metra 

in 18,55 metra skupne dolžine vozil). Daljši polpriklopniki naj bi Združenemu kraljestvu 

prinesli velike gospodarske in okoljske koristi. Namen pilotnega projekta je dokazati koristi 

takih prevozov. S pilotnim projektom naj bi v 10 letih prihranili več kot 3000 ton CO2, celotne 

koristi pa so ocenjene na 33 milijonov funtov v 10 letih. 

Daljši polpriklopniki morajo delovati v okviru veljavne domače omejitve teže v Združenem 

kraljestvu (44 ton za 6-osna vozila). Udeležba v pilotnem projektu je prostovoljna in na 

lastno odgovornost udeležencev. Ministrstvo ne daje nobenega zagotovila, da bo uporaba 

daljših polpriklopnikov še naprej dovoljena po koncu preizkusnega obdobja. Pilotni projekt 

naj bi potekal največ 10 let, kar bo udeležencem omogočilo povrnitev stroškov svoje naložbe 

v daljše polpriklopnike. Za ta pilotni projekt so pripravili navodila o možnosti sodelovanja v 

pilotnem projektu, smernice za tehnično opremo in letno vrednotenje projekta.  

 

 

                                                
130 HGV Road User Levy Act 2013 (http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/7/contents). 
131 Vir: https://www.gov.uk/government/speeches/hgv-levys-first-year-of-operation. 
132 Politika prevoza tovora 2010 do 2015 (2010 to 2015 government policy: freight, maj 2015, 
(https://www.gov.uk/government/publications/2010-to-2015-government-policy-freight/2010-to-2015-government-policy-
freight#appendix-5-trialling-longer-hgv-semi-trailers). 
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5.4 Dokumenti na regijski in lokalni ravni (okrožji West 

Berkshire in mesto Oxford ter okraj Oxfordshire) 

Od leta 2020 je Anglija izven Londona in otoka Scilly razdeljena na 82 metropolitanskih in 

nemetropolitanskih okrajev ter 317 okrožij. Okrožja so razdeljena v več kategorij, ki določajo 

pristojnosti in funkcije lokalne skupnosti. Nemetropolitanska okrožja so pododdelki angleških 

nemetropolitanskih okrajev in imajo dvotirno strukturo lokalne uprave. Večina 

nemetropolitanskih okrajev ima okrajni svet, poleg tega pa ima tudi več okrožij, vsako z 

okrožnim ali okrajnim svetom. V teh primerih so funkcije lokalne uprave razdeljene med 

okrajne in okrožne svete na ravni, na katerih jih je mogoče najučinkoviteje voditi:  

 okrožni svet je odgovoren za lokalno načrtovanje in nadzor nad stavbami, lokalne 

ceste, stanovanja, okoljevarstveno zdravje, tržnice in sejme, zbiranje in recikliranje 

odpadkov, pokopališča in krematorije, storitve prostega časa, parke in turizem, 

 okrajni svet je odgovoren za vodenje največjih in najdražjih lokalnih storitev, kot so 

izobraževanje, socialne storitve, knjižnice, glavne ceste, javni prevoz, gasilske 

storitve, trgovinske standarde, odstranjevanje odpadkov in strateško načrtovanje. 

  



 

 
 
 

164 
 

Grajska 7,2000 Maribor
tel.: 02/250 53 00 
fax.: 02/251 60 94 

e-pošta: zum@zum-mb.si

5.4.1 Okrožje West Berkshire  

West Berkshire je okrožje velikosti 704 kvadratnih kilometrov, ki leži na jugovzhodu Anglije. 

Vsebuje tako mesta kot tudi obsežna podeželska območja, pri čemer je približno 90 % 

okrožja podeželje, kjer živi približno 64.000 ljudi ali 44 % celotnega prebivalstva (145.000). 

Podeželsko prebivalstvo je razpršeno po velikem številu mest, vasi in manjših naselij. 

Okrožje leži v dolini Temze, ki je najbolj dinamično in konkurenčno podregionalno 

gospodarstvo v Združenem kraljestvu. Največja naselja so Newbury, Thatcham, Tilehurst, 

Purley na Temzi in Calcot. Newbury je največje mesto in upravno središče okrožja. Središče 

okrožja je pomembno avtocestno križišče, na jugu okrožja poteka železnica. 

 
Slika 5.2: Shema okrožja West Berkshire

133
 

Ukrepi za zmanjševanje vplivov prometa so opredeljeni v strategiji urejanja prostora, 

lokalnem prometnem načrtu in strategiji za trajnostno skupnost okrožja. Na podlagi 

lokalnega prometnega načrta je sprejet načrt za tovorni promet, proučujejo pa tudi 

primernost uveljavitve načrtov za dostavo in servisiranje (Delivery and Servicing Plan) za 

urejanje določenega področja. 

                                                
133 West Berkshire Core Strategy (2006 – 2026), str. 23. 



 

 
 
 

165 
 

Grajska 7,2000 Maribor
tel.: 02/250 53 00 
fax.: 02/251 60 94 

e-pošta: zum@zum-mb.si

5.4.1.1 West Berkshire Core Strategy (2006–2026), Development Plan 

Dokument (DPD), sprejeto julija 2012134 

Je upravljavsko orodje, s katerim svet okrožja izvaja glavne strateške cilje: skrb in varovanje 

ranljivih skupin, promocija živahnega okrožja, izboljšanje šolstva in zaščita okolja. 

Vzporedno s to strategijo se je sprejemal tudi lokalni prometni načrt (Local Transport Plan, 

LTP), v katerem so usmeritve za področje prometa in potovanj za Zahodni Berkshire. 

Razvojni načrt (Development Plan Dokument) je prvi razvojni prostorski dokument, ki določa 

dolgoročno strategijo razvoja (20 let) in jo prostorsko opredeli s predlogi razvoja poselitve 

(stavbna zemljišča in izvedbeni pogoji). Strategija zagotavlja okvirne pogoje za podrobnejše 

usmeritve in nadaljnje načrtovanje posameznih lokacij, ki se bodo določali v drugih 

dokumentih lokalnega načrta (Local plan). 

Strategija je pripravljena na podlagi nacionalne politike za načrtovanje prostora (NPPF 

Policy) in vsebuje splošne in pet podrobnejših prostorskih usmeritev za posamezna območja 

ter 19 temeljnih usmeritev. Za prevoz tovora so pomembne predvsem temeljne usmeritve 

(Core strategy, CS), ki se nanašajo na infrastrukturne zahteve in njihovo gradnjo (CS 5), 

lokacijo in tip razvojnega projekta za podjetja (proizvodna, logistika, trgovina, pisarniški 

prostori) (CS 9) in promet (CS 13). 

Splošna prostorska strategija načrtuje gradnjo dodatnih 10.500 stanovanj in spremljajoče 

infrastrukture. Večina razvoja bo znotraj ali v bližini obstoječih naselij in v odvisnosti od 

prometne dostopnosti naselij ter razvoja naselij. Večina razvoja je na obstoječih stavbnih 

zemljiščih. Najintenzivnejše dejavnosti, kot so poslovne stavbe (pisarne) in drugi intenzivni 

generatorji prometa (mešana raba, trgovine ali prostočasne dejavnosti), bodo umeščene v 

središča mest, kjer je zmogljivost infrastrukture, storitev in ureditev največja. Ta razvoj mora 

biti celovito načrtovan, da se zagotovijo največje socialne, okoljske in gospodarske koristi 

širši skupnosti. Obseg in izraba površin bosta povezana s trenutno ali predlagano 

dostopnostjo, značajem in okolico. Intenzivnejši izrabi stanovanjskih, poslovnih in drugih 

površin se bodo izognili na območjih, ki nimajo zadostne podporne infrastrukture in storitev 

ali v primeru, da je možnost dostopa do njih z javnim prevozom, kolesom ali peš omejena.  

CS5 – Infrastrukturne zahteve in gradnja 

Svet okrožja bo s ponudniki infrastrukture in zainteresiranimi stranmi določil zahteve za 

zagotavljanje infrastrukture in storitev za nov razvoj ter si prizadeval za usklajeno izgradnjo 

ob hkratnem varovanju lokalnega standarda in kakovosti okolja. Ključna infrastruktura, 

potrebna za prostorski razvoj posameznih naselij, in terminski načrt njene izgradnje sta 

opredeljena v dodatku k strategiji. V infrastrukturo je vključena javna gospodarska 

infrastruktura, socialna infrastruktura in zelena infrastruktura, opredeljen je kraj, čas, 

odgovornost za izgradnjo in s katerimi sredstvi se zagotovi. 

 

 
                                                
134 Lokalni plan: načrtovalske politike – zbirka dokumentov (The Local Plan, Planning policies for development in West Berkshire) 
(https://info.westberks.gov.uk/localplan). 



 

 
 
 

166 
 

Grajska 7,2000 Maribor
tel.: 02/250 53 00 
fax.: 02/251 60 94 

e-pošta: zum@zum-mb.si

CS9 – Lokacija in tip razvojnega projekta za podjetja 

Svet okrožja zagotavlja in promovira rast in spremembo poslovnega razvoja okrožja z 

upravljanjem rasti pisarniških površin135, zmanjševanjem namenske rabe prostora za 

proizvodne površine ter zagotavljanjem obstoječih površin za skladišča in distribucijske 

centre na primernih lokacijah. 

Predlogi prostorskih ureditev za industrijo, distribucijo in skladiščenje bodo usmerjeni v 

načrtovana »zavarovana zaposlitvena območja«, ki so opredeljena v strategiji (popisana v 

prilogi), in na obstoječe ustrezno locirane proizvodne površine ter obstoječe primerne 

prostore. Vse predloge za takšno rabo izven teh območij/lokacij bo ocenil svet posebej na 

podlagi združljivosti z rabami na območju, ki obkroža predloge, in morebitnimi vplivi na 

obstoječo rabo ter zmogljivostmi in vplivi na cestno omrežje ter dostopnost do trajnostnih 

načinov prevoza. 

Nov poslovni razvoj bo usmerjen v središča mest in naselij, kot je določeno v strategiji CS11 

(hierarhija naselij). Če v obstoječem središču primerne lokacije niso na voljo, se takšne 

dejavnosti umeščajo po uradnem postopku: najprej na degradiranih območjih ali v 

»zavarovanih zaposlitvenih območjih« na robu središča, nato na opuščenih območjih izven 

središča z dobro dostopnostjo in alternativnimi možnostmi prevoza ter nazadnje na drugih 

obstoječih zaposlitvenih lokacijah. Vsi predlogi, ki niso locirani v središču naselja in 

povzročajo izgubo pisarniških površin v središču, morajo zagotoviti, da je s takim predlogom 

ohranjena vitalnost središča in ne bo pomembno zmanjšana površina pisarniških prostorov v 

središču. 

»Zavarovana zaposlitvena območja« so zemljišča, ki so namenjena umeščanju poslovnih 

prostorov, industrijskih in proizvodnih dejavnosti ter skladiščem in distribucijskim centrom. 

Načrtovanje, vloga in meje obstoječih »zavarovanih zaposlitvenih območij« zagotavlja 

zadostne površine ali primerne površine za posamezno rabo. Razvoj podjetij se podpira na 

obstoječih lokacijah, še posebej na lokacijah, ki so strateško pomembne za lokalno 

gospodarstvo. 

Spodbuja se razvoj različnih vrst delovnih mest in velikosti posameznih lokacij v okrožju. 

Predlogi za razvoj podjetij morajo biti skladni z okoliškim prostorom in obstoječimi rabami ter 

morajo spodbujati trajnostne oblike prometa. Načrtuje se učinkovitejša izraba obstoječih 

območij in prostorov, ki bo pritegnila naložbe, bo odzivna na sodobne poslovne zahteve in 

bo zadostila povpraševanju po zemljiščih za proizvodne dejavnosti v načrtovalnem obdobju. 

Svet okrožja bo spodbujal intenzifikacijo, ponovni razvoj in posodobitev obstoječih, prostih 

in/ali zapuščenih površin in prostorov za poslovni razvoj (poslovni, proizvodni, logistika). 

Strategija CS9 spodbuja ustrezno povečano izrabo in ponovni razvoj obstoječih območij v 

skladu z nacionalno politiko. Pristop spodbuja raznovrstne mešane rabe zemljišč in 

prostorov ter preureditev prostih in/ali zapuščenih stavb, da trg s temi nepremičninami ohrani 

privlačnost za sodobne investicije. 

 

                                                
135 Ciljne vrednosti površin so številčno določene. 
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CS13 – Promet 

Razvojni projekti, ki vplivajo na promet, morajo: 

 zmanjšati potrebo po potovanju, 

 izboljšati in spodbujati možnosti za zdravo in varno potovanje, 

 izboljšati izbiro potovanj in olajšati trajnostno potovanje, zlasti znotraj mestnih in 

podeželskih središč, med njimi in do njih, 

 zagotoviti dober dostop do ključnih storitev in objektov, 

 kar najbolj zmanjšati vpliv vseh oblik potovanj na okolje in pomagati pri reševanju 

podnebnih sprememb, 

 ublažiti vpliv na lokalno prometno omrežje in strateško cestno omrežje, 

 upoštevati mrežo tovornega prometa v okrožju Zahodni Berkshire (Freight Route 

Network, FRN), 

 pripraviti oceno/izjavo o prometu in potovalne načrte za podpiranje predlogov za 

načrtovanje v skladu z nacionalnimi smernicami. 

Svet okrožja je vzpostavil želeno omrežje tovornega prometa (FRN), ki določa hierarhijo 

cest, ki se uporabljajo za premike tovora, tranzit in notranji promet v okrožju. Vsak razvojni 

projekt, ki ima za posledico gibanje tovora, vključno z gradbiščnim prometom, mora 

upoštevati FRN. 

Monitoring/spremljanje 

Svet pripravlja letno poročilo o spremljanju (Annual Monitoring Report, AMR), ki vsebuje 

informacije o izvajanju lokalnega načrta in oceno učinkovitosti temeljnih usmeritev za 

prihodnje lokalne načrte. Iz spremljanja je razvidno, ali so potrebne spremembe in kakšne 

morajo biti, če posamezne temeljne strategije niso učinkovite in cilji niso doseženi. Poročilo 

se objavi na spletni strani sveta. 

5.4.1.2 »A Breath of Fresh Air« – West Berkshires Sustainable Comnunity 

Strategy (2008–2026)136 

Zahodni Berkshire ima strategijo za izboljšanje lokalne kakovosti življenja, ki velja od leta 

2003. Sprva je bila imenovana »Better Future for All«, nato pa od leta 2008 »A Breath of 

Fresh Air«. Namen strategije je določiti prednostne naloge za izboljšanje socialne, 

gospodarske in okoljske blaginje okrožja Zahodni Berkshire. 

Vizija strategije je razdeljena na številne teme. Številni strateški cilji za okrožje so podrobno 

opisani v vseh temah po področjih, na katera skušajo osredotočiti pozornost in vire za 

pomoč pri uresničevanju vizije z akcijskimi načrti.  

Ena od tem strategije, ki se nanaša tudi na tovorni promet, je zeleni Zahodni Berkshire, ki 

vsebuje štiri strateške cilje: 

                                                
136 Vir: http://decisionmaking.westberks.gov.uk/documents/s6159/Sustainable%20Community%20Strategy%20Appendix.pdf. 
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 zmanjšanje ogljičnega odtisa: Zahodni Berkshire ima visoko raven izpustov CO2, 

zlasti v primerjavi s sosednjimi okrožji; 

 zagotavljanje dostopnosti do dejavnosti v središčih: dolgoročno načrtovanje z 

lokalnim prometnim načrtom in temeljno strategijo prostorskega razvoja poudarja 

pomembnost potovalnih izbir in zmanjšanje zastojev. Podeželski značaj okrožja 

pomeni, da je dostop do centralnih dejavnosti lahko na posameznih območjih okrožja 

omejen. Poleg socialnih in javnozdravstvenih storitev je treba zagotoviti dostopnost 

do drugih centralnih dejavnosti, saj to pomeni zmanjšanje odvisnosti od zasebnih 

vozil, zmanjšanje števila vozil na cesti in z njimi povezanih izpustov, ki vplivajo na 

lokalno kakovost zraka in podnebne spremembe; 

 povečanje stopnje samooskrbe: Povečanje uporabe lokalne hrane zmanjšuje vpliv s 

tem povezanih prevoženih kilometrov in zmanjšuje izpuste CO2; 

 zmanjševanje vplivov zaradi odpadkov: Podatki kažejo, da lahko območje, kjer 

lokalna podjetja delujejo bolj trajnostno, bistveno izboljša recikliranje in upravljanje 

odpadkov. 

Strategija je vplivala tudi na izdelavo lokalnega prometnega načrta (Local Transport Plan for 

West Berkshire). 

5.4.1.3 Lokalni prometni načrt za Zahodni Berkshire 2011–2026 (Local Transport 

Plan for West Berkshire 2011–2026137) 

Načrt opredeljuje in določa pomembnost posameznih prometnih potreb okrožja ter načine za 

izvedbo ukrepov do leta 2026. 

Svet okrožja je sprejel lokalni prometni načrt, ki je podlaga za razvoj vseh vrst prevoza in 

prometa za okrožje. Zajema obdobje od 1. aprila 2011 do leta 2026 in podpira druge 

strategije in načrte, med pomembnejšimi tudi lokalno trajnostno strategijo in lokalni razvojni 

načrt. 

Izdelava načrta je obvezna po Zakonu o prometu (2000)138 in njegovem amandmaju iz leta 

2008 (Local Transport Act 2008139), saj je svet okrožja tudi pristojen za avtoceste. 

Že v predhodnem načrtu je bil izdelan načrt omrežja poti za tovorni promet. 

Načrt vsebuje vizijo, cilje in 15 podpornih strategij. Spremlja ga akcijski načrt, ki se obnavlja 

na tri leta. 

Vizija lokalnega prometnega načrta je: zagotavljanje učinkovitih prometnih rešitev za vse s 

povečanjem izbire in zmanjšanjem zastojev. 

Tovorni promet je ena ključnih tem. Lokalni prometni načrt mora tudi naprej razvijati načrt 

omrežja poti za tovorni promet in s tem zagotavljati, da tovorni promet uporablja primerne 

                                                
137 https://info.westberks.gov.uk/CHttpHandler.ashx?id=36911&p=0. 
138 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/38/contents. 
139 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/26/contents. 

https://info.westberks.gov.uk/CHttpHandler.ashx?id=36911&p=0
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poti, ki kar najmanj vplivajo na lokalno skupnost in okolje, pri tem pa zagotavljajo učinkovit 

dostop do podjetij in mestnih središč. 

Tovorni promet se navezuje na naslednje cilje lokalnega prometnega načrta: 

 podpirati gospodarstvo in kakovost življenja z zmanjšanjem zastojev in izboljšanjem 

zanesljivosti na prometnih omrežjih okrožja, 

 vzdrževati, kar najbolje izkoristiti in izboljšati prometna omrežja okrožja za vse načine 

potovanja in 

 zmanjšati porabo energije in vpliv vseh oblik potovanj na okolje. 

Strategija za tovorni promet (Policy LTP K12 Freight) – predvideva sodelovanje sveta 

okrožja s partnerji, podjetji in prevozniki pri razvijanju bolj trajnostne distribucije tovora, ki 

podpira potrebe okrožnega gospodarstva in najbolj zmanjšuje vpliv na lokalno skupnost in 

okolje. Da bi to dosegli, si bo svet prizadeval upravljati premik tovora znotraj območja 

okrožja z: 

 razvijanjem in spodbujanjem mreže poti za tovorni promet Zahodni Berkshire (ki 

določa ustrezne poti za težka tovorna vozila) in sodelovanjem s partnerji za 

zmanjšanje prometa s težkimi tovornimi vozili na neprimernih poteh, vključno z 

uvajanjem območij upravljanja kakovostio zraka (Air Quality Management Area, 

AQMA), 

 uveljavljanjem omejitve teže, širine in višine vozil na lokalnem avtocestnem omrežju, 

 nasprotovanjem vsem predlogom za povečanje dovoljenih velikosti in teže težkih 

tovornih vozil in 

 spodbujanjem trajnostnega tovornega prevoza po železnici ali vodi. 

Strategijo za tovorni promet bodo podpirali naslednji izvedbeni načrti: 

 strategija za tovorni promet, 

 načrt za vzdrževanje cestnega omrežja in 

 akcijski načrt za kakovost zraka. 

Strategija se uporablja pri usmeritvah za (1) čezmejno sodelovanje in sodelovanje v različnih 

partnerstvih, (2) v novih prostorskih razvojnih projektih, (3) za parkiranje, (4) varnost na 

cesti, (5) upravljanje avtocest in (6) kakovost zraka. 

Ker so posamezna okrožja tudi pristojna za upravljanje avtocest in sprejemanje posameznih 

lokalnih prometnih načrtov, je ustanovljen strateški prometni forum na ravni celotne dežele 

(Berkshire Strategic Transport Forum), ki skrbi za usklajen razvoj na regionalni ravni. 
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5.4.1.4 Strategija za tovorni promet (Freight strategy)140 

V novembru 2014 je svet okrožja sprejel strategijo za tovorni promet, ki je razvita na podlagi 

strategije iz leta 2006. 

Tovorni promet ustvarja težave, kot so zastoji, zmanjšana varnost prometa in poslabšanje 

kakovosti življenja in okolja. Pritožbe lokalne skupnosti se nanašajo na vibracije oziroma 

tresljaje, ki jih povzročajo težki tovornjaki, kriminal, hrup in onesnaženje zraka ter zaznano in 

dejansko škodo, ki jo tovorna vozila povzročajo zaradi teže in velikosti predvsem na 

podeželskih cestah. 

Strategija in njeno izvajanje morata zaščititi okolje in lokalno skupnost in hkrati zagotoviti 

učinkovit tovorni promet z omejenimi neželenimi učinki in motnjami za vse uporabnike. 

V strategiji se kaže finančna kriza, s katero se spopadata svet in druga javna uprava. Zato je 

v Strategiji upoštevano, da je zelo malo verjetno, da bo prišlo do precejšnjih naložb v 

infrastrukturo, povezano s tovornim prometom, še posebej v kratkoročnem obdobju. Glede 

na to mora svet sprejeti težke odločitve v zvezi s svojim nadaljnjim delom in opredelitvijo 

investicijskih prednostnih področij. 

Strategija je izdelana na podlagi nacionalnih politik (nacionalna politika za izvajanje 

trajnostnega lokalnega prometa (bela knjiga), ukrepov Ministrstva za promet in nacionalne 

politike za načrtovanje prostora) ter lokalnega prometnega načrta. 

Vloge prometa v podpornih strategijah lokalnega prometnega načrta: 

 LPT K2 – zmanjšanje zastojev: Upravljanje poti s pomočjo »omrežja poti za tovorni 

promet« in uporaba ukrepov za upravljanje prometa, kot sta označevanje smeri in 

prometna regulacija. 

 LPT K6 – kakovost zraka: Ustrezna preusmeritev tovornega prometa lahko pomaga 

ublažiti onesnaževanje zraka v območjih upravljanja kakovosti zraka (AQMAs). 

 LPT K8 – prometna varnost: Izboljšana ozaveščenost voznikov o ranljivih 

uporabnikih. Ustrezno vodenje tovornega prometa. 

 LPT K11 – parkiranje: Omejitve nakladanja in razkladanja tovora v mestnem 

središču. Parkirišča za prenočitev tovornjakov. 

 LPT K15 – čezmejno in partnersko sodelovanje: Učinkovito komuniciranje »omrežja 

poti za tovorni promet« z logistično industrijo. Povezovanje z omrežji tovornih poti, ki 

jih upravljajo sosednji prometni organi. 

Del strategije je tudi akcijski načrt, ki podpira uresničevanje lokalnega prometnega načrta. 

Akcijski načrt vsebuje kratkoročne sheme in projekte, ki jih bo izvajal svet, in vsa 

razpoložljiva financiranja iz različnih virov, ki so na voljo.  

V skladu s prometno strategijo okrožja Zahodni Berkshire (West Berkshire Core Strategy 

(2006–2026)) pa je treba zagotoviti tudi dobro dostopnost in v omrežje poti za tovorni promet 

vključiti vsa novonačrtovana razvojna območja za podjetja (proizvodne in centralne 

površine) ter zagotoviti dostopnost za gradbiščni promet. 

                                                
140 Lokalni prometni načrt za Zahodni Berkshire, Strategija za tovorni promet (West Berkshire Local Transport Plan, Freight Strategy), 
november 2014, https://info.westberks.gov.uk/CHttpHandler.ashx?id=38703&p=0. 
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Prevoz rudnin in odpadkov z lokacij v okrožju se tudi navezuje na to strategijo. Svet je 

trenutno v postopku razvijanja lastnega lokalnega načrta za ravnanje z rudninami in odpadki 

(Minerals and Waste Local Plan, MWLP). »Omrežje poti za tovorni promet« in bližina 

potencialnih območij do ustreznih poti za tovorni promet bo pomemben dejavnik pri 

določanju novih lokacij za izkoriščanje rudnin in odlagališč odpadkov v novem MWLP. 

Čezmejno sodelovanje vključuje sodelovanje v aktivnostih izven območja okrožja, kjer 

obstaja verjetnost, da bodo prostorski razvojni projekti povzročili predvideno gibanje tovora, 

ki bi neupravičeno vplivalo na območje okrožja, ali da se zagotovi, da je predlagano omrežje 

tovornih poti usklajeno s podobnimi omrežji, ki jih načrtujejo sosednje lokalne oblasti. 

Načrtuje se tudi nadaljnje partnersko delo s prevozniki in njihovimi nacionalnimi združenji, z 

agencijo za avtoceste, operaterji postaj avtocestnega servisa, policijo in sveti posameznih 

mest in naselij. 

Strategija predlaga posamezne rešitve v zvezi s trajnostno distribucijo, posebej za železniški 

in vodni promet ter konsolidacijo tovora. Pri slednjem so se zavezali proučiti možnost 

izgradnje konsolidacijskega centra za mestno središče Newburyja kot rešitev za izboljšanje 

zraka v mestu in zmanjšanje prometnih zastojev. Raziskali bodo tudi primernost uveljavitve 

načrta za dostavo in servisiranje (Delivery and Servicing Plan) za podporo strankam pri 

nakupovanju in izvajanju drugih storitev. Ti načrti bi lahko vključevali časovno usmerjanje 

dostave izven časovnih konic. Vendar pa bodo morali ti ukrepi upoštevati vse morebitne 

vplive in motnje za lokalno prebivalstvo, zato bo svet proučil, kako bi se dostava lahko 

izvajala tiho izven delovnega časa. 

Za cestni tovorni promet so relevantni ukrepi v zvezi z: 

 omrežjem poti za tovorni promet: opredelitev želenih poti (izdelava karte, ki vsebuje 

tudi lokacije parkirišč in postajališč za tovorna vozila), opredelitev hierarhije poti za 

tovorni promet (strateške, okrožne, lokalne), označitev cest, ki niso primerne za 

tovorni promet (slaba nosilnost, ozki mostovi), komuniciranje z lokalno in širšo 

logistično industrijo in dostopnost informacij, 

 upravljanjem omrežja za tovorni promet (označevanje smeri, sodelovanje z logistično 

industrijo, okoljske in konstrukcijske omejitve tovornega prometa, kontrola 

upoštevanja omejitev), 

 parkirišči za tovornjake (omejitve časa vožnje zaradi zakonodaje EU, varnost 

voznikov in lokalnega prebivalstva, lokacije za nova parkirišča), 

 satelitskim navigacijskim sistemom (zagotavljanja specifične navigacije za tovorna 

vozila – sodelovanje lokalnih in nacionalnih oblasti s ponudniki navigacijskih 

sistemov in logistično industrijo), 

 temami nacionalnega cestnega tovornega prometa (svet se ne strinja s 

preskušanjem supertovornjakov (nosilnosti 60 ton) in daljših tovornih vozil, ki ga 

izvaja Ministrstvo za promet na cestah Združenega kraljestva). 

K strategiji so priložene karte omrežja poti za tovorni promet iz leta 2009. 
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5.4.2 Mesto Oxford (okrožje) in okraj Oxfordshire  

Oxford je univerzitetno mesto in glavno mesto okrožja Oxfordshire v Angliji s 155.000 

prebivalci. Mesto leži severozahodno od Londona, od katerega je oddaljeno približno 90 

kilometrov. Od Birminghama je oddaljeno približno 100 kilometrov.  

Oxford je eno izmed najhitreje rastočih mest v Združenem kraljestvu, tekmuje z vrhunskimi 

tehnološkimi grozdi na svetu. V mestu je raznolika industrijska baza z okoli 5.300 podjetji, ki 

zagotavljajo 133.000 delovnih mest. V mestu imata sedež dve svetovni univerzi. Mesto ima 

eno od najbolje kvalificiranih populacij v Združenem kraljestvu. V zadnjih šestih letih je 

doživelo rast delovnih mest v zasebnem sektorju za 19,31 %. Brezposelnost je bila dolgo 

nižja od 1 %. Bruto dodana vrednost v Oxfordu je na delavca sedma najvišja v Združenem 

kraljestvu.141  

Vzpostavljen je dvotirni sistem lokalne uprave. V zvezi s prometom je svet okrožja 

(Oxfordshire) pristojen za glavne ceste, dve območji za P + R, načrtovanje prometa, 

dovolilnice za parkiranje prebivalcev, parkiranje na obcestnih parkiriščih in koncesijske 

avtobusne vozovnice, mestni svet pa za manj pomembne ceste, tri območja za P + R, 

parkirišča, recikliranje in zbiranje odpadkov, spremljanje kakovosti zraka, izdelavo 

akcijskega načrta za kakovost zraka in nizkoeemisijska območja.142 

Svet mesta Oxford je sprejel več dokumentov, v katerih so določeni ukrepi za zmanjšanje 

vplivov prometa (tudi tovornega) na okolje: Sustainability Strategy 2011–2020, Low 

Emission Strategy (LES) in Air Quality Action Plan 2013–2020 ter temeljno prostorsko 

razvojno strategijo Oxford Core strategy 2026. 

Svet okrožja Oxfordshire pa je kot pristojna oblast v letu 2015 sprejel lokalni prometni načrt 

Connecting Oxfordshire143: Local Transport Plan 2015–2031, v katerem je posebej obdelana 

strategija za Oxford (Oxford Area Strategy), strategija za tovorni promet, del načrta pa je tudi 

prometno omrežje želenih poti tovornih vozil. V pripravi je podrobnejši lokalni prometni načrt 

za mesto Oxford (Connecting Oxford144). 

Veljavni lokalni načrt je bil sprejet v novembru 2005 za obdobje od leta 2001–2016. Načrt 

vsebuje poglavje, ki se nanaša na tovorni promet145. Določena je (1) omejitev vožnje za 

tovornjake nad 7,5 tone bruto teže vozila znotraj mestnega cestnega obroča, razen za 

dovoz, (2) načrtovano je zmanjšanje cestnega tovornega prometa, zato prostorski razvojni 

projekti, ki bi lahko ustvarili znatno gibanje tovora, razen sosesk, v mestu ne bodo dovoljeni, 

(3) mestni svet bo spodbujal predloge za trajnostno distribucijo tovora, zlasti z železnico ali 

po vodi in (4) mestni svet bo preučil možnost opredelitve namena območja na obrobju mesta 

za center za pretovarjanje blaga (konsolidacijski center), ki bo dostopen z obvoznice in kjer 

je možno blago, dobavljeno po cesti, prenesti na manjša vozila, ki so primernejša za vožnjo 

po zgodovinskih ulicah mesta. Tak center se lahko kombinira s površinami za nočno 

parkiranje tovornih vozil in strateško prometno točko za tovorna vozila ter točko za pretovor 

                                                
141 Povzeto po: https://www.oxford.gov.uk/oxsp/info/3/our_vision/6/economic_development_growth_and_regeneration. 
142 Povzeto po: Oxford City Freight Options Phase 1 Report, oktober 2014, 
https://www.oxford.gov.uk/downloads/file/2199/oxford_city_freight_options_phase_1_report_-_october_2014, str. 4. 
143 https://www.oxfordshire.gov.uk/residents/roads-and-transport/connecting-oxfordshire 
144 Connecting Oxford, Improving connectivity/Reducing congestion/Tackling pollution 
(https://www.oxfordshire.gov.uk/sites/default/files/file/roads-and-transport-connecting-oxfordshire/connectingoxfordshire.pdf). 
145 https://www.oxford.gov.uk/downloads/file/1345/local_plan_030_transport. 

https://www.oxford.gov.uk/downloads/file/2199/oxford_city_freight_options_phase_1_report_-_october_2014
https://www.oxford.gov.uk/downloads/file/1345/local_plan_030_transport
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blaga z/na železnico in vodo. Mestni svet bo zahteval predloge razvojnih prostorskih 

načrtov, ki vključujejo prevoz tovora, vključno z gradbiščnim prometom, po železnici in vodi. 

Mesto in okrožje zdaj sprejemata nov lokalni načrt do leta 2036. V skladu s prostorsko 

zakonodajo (The Planning and Compulsory Purchase Act 2004) je mesto Oxford sprejelo 

shemo lokalnega razvoja (Local Development Scheme 2016–2019146), v kateri je določen 

program priprave dokumentov, ki jih je treba vključiti v nov lokalni načrt, in že pripravljene 

dokumente, ki bodo upoštevani v prihodnjem lokalnem načrtu. Med drugim je že pripravljena 

temeljna strategija (Oxford core strategy, marec 2011), do konca leta 2019 pa naj bi 

pripravili tudi celoten lokalni načrt za obdobje od leta 2016 do 2036. (v aprilu 2020 še ni bil 

sprejet.) 

V nadaljevanju so novejše strategije, ki sta jih sveta okrožja in mesta pripravila za sprejetje 

novega lokalnega načrta.  

5.4.2.1 Trajnostna strategija za Oxford, 2011–2020 (A Sustainability Strategy for 

Oxford, 2011–2020)147 

Osnovni temi strategije, ki je bila sprejeta v decembru 2010, sta trajnostni promet in 

kakovost zraka. 

Trajnostna strategija za Oxford združuje vse obstoječe politike sveta v zvezi s trajnostjo in 

določa dolgoročnejši okvir za reševanje teh vprašanj ter mu omogoča, da trajnostni pristop 

vpelje pri obravnavanju ciljev Sveta in pomaga pri uresničevanju širših ciljev za mesto, kot 

so določeni tudi v strategiji za nizkoogljični Oxford.  

Strategija velja za obdobje do 2020, pri čemer se bo po potrebi posodabljala. 

Trajnostna strategija bo delovala kot krovni dokument, ki določa splošne cilje trajnostnega 

razvoja Sveta. Ti bodo določeni z vrsto strategij in z njimi povezanimi posameznimi 

akcijskimi načrti. Strategije bodo sprejete vsaj za naslednja področja: 

 zmanjšanje izpustov, 

 kakovost zraka, 

 odpadki, 

 kakovost vode, 

 biotska raznovrstnost in 

 kakovost zemljišč. 

Drugi ustrezni programi/akcijski načrti mestnega sveta in tisti, ki izhajajo iz partnerstev z 

zunanjimi organizacijami, vključujejo:  

 načrt upravljanja sredstev, 

 nizkoogljično strategijo za Oxford, 

                                                
146 Shema lokalnega razvoja 2016-19 (Local Development Scheme 2016-19) 
(https://www.oxford.gov.uk/downloads/file/1406/local_development_scheme_2016-19). 
147 Trajnostna strategija za Oxford, 2011-2020 (A Sustainability Strategy for Oxford, 2011–2020) 
(https://www.oxford.gov.uk/downloads/file/1905/sustainability_strategy_2011-2020). 

https://www.oxford.gov.uk/downloads/file/1905/sustainability_strategy_2011-2020
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 načrt upravljanja ogljika, 

 okvir lokalnega razvoja, vključno z oceno trajnosti, 

 sporazum o poplavah na območju Oxforda, 

 partnerstvo Oxfordshire, 

 strateško partnerstvo Oxford, 

 partnerstvo Oxfordshire za odpadke, 

 strategijo upravljanja naročil, izbire in dobave ter 

 potovalni načrt na delovna mesta. 

5.4.2.2 Strategija nizkih izpustov (Low Emission Strategy, LES)148, maj 2013 

S strategijo nizkih izpustov zagotavljajo okvir za integracijo vseh aktivnosti mesta za 

zmanjšanje ogljičnih in drugih izpustov v zrak in vključujejo vse sektorje, ki ustvarjajo 

izpuste, tudi promet. 

V zvezi s tovornim prometom je določena prednostna naloga T2: 

 Opis: 

 Mestni svet bo tesno sodeloval z okrožnim svetom za razvoj svežnja ukrepov 

za zmanjšanje izpustov iz tovornega sektorja. 

 Trenutno se obravnavata dva ukrepa: (1) konsolidacijski center – takšni centri 

lahko znatno zmanjšajo premike tovora s koordinacijo in konsolidacijo 

dostave zlasti v središču mesta. Cilj je razviti rešitev, ki bi ustvarila 10-

odstotno zmanjšanje prevoženih kilometrov tovornega prometa do leta 2020; 

(2) nizkoemisijska cona za tovorni promet – na podlagi vpeljanih con za 

avtobusni promet iščejo rešitve tudi za tovorni promet. Takšna rešitev bi lahko 

vplivala na približno 50 % tovornih vozil v mestu in zmanjšala skupne izpuste 

NOx iz tovornega prometa za 45 %. 

 V kombinaciji bi ti ukrepi lahko zmanjšali izpuste CO2 za 5 KT na leto in 

izpuste NOx za 100 ton na leto.  

 Izvajanje: Odločali se bodo o nadaljevanju študije izvedljivosti za preučitev možnosti 

in koristi razvijanja ukrepov za zmanjšanje izpustov iz tovornega prometa, kot je 

opisano zgoraj. 

 Status: Začetno delo v skupinah z zunanjimi partnerji se nadaljuje, delno je 

zagotovljeno financiranje opredeljenih nalog. Še naprej bodo pripravljali podrobnejše 

načrte in si prizadevali za opredelitev dodatnih virov financiranja.  

                                                
148 Strategija nizkih emisij (Low Emission Strategy, LES), maj 2013, 
(https://www.oxford.gov.uk/downloads/file/597/low_emission_strategy_2013-20). 

https://www.oxford.gov.uk/downloads/file/597/low_emission_strategy_2013-20
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5.4.2.3 Akcijski načrt za kakovost zraka 2013–2020 (Air Quality Action Plan 

2013-2020), december 2013149 

Celotno mesto Oxford je bilo v letu 2010 na podlagi Zakona o okolju (Emvironmental Act, 

1995) razglašeno kot območje upravljanja kakovosti zraka, saj je ocena kakovosti zraka 

napovedala, da bo dovoljena letna povprečna vrednost dušikovega dioksida 40 μg/m3 

presežena v številnih delih mesta. 

Izpusti v prometu so prepoznani kot vir, ki zahteva največ pozornosti. Vsebine so povezali z 

lokalnim prometnim načrtom (LTP), ki prednostno zagotavlja trajnostni promet, zmanjšanje 

zastojev in onesnaževanja. Lokalni prometni načrt mora podpirati cilje tega akcijskega 

načrta za kakovost zraka. 

Med šestimi ključnimi temami je tudi tema 3: zmanjšanje izpustov, ki jih povzročajo lahka in 

težka tovorna vozila. 

Eden izmed ukrepov načrta je zato tudi zmanjševanje izpustov zaradi tovornega prometa. 

Tovorni promet je drugi največji vir izpustov NOx v središču Oxforda (za avtobusnim 

prometom). Do zdaj se s tem v mestu niso ukvarjali, zato bodo raziskali in razvili možnosti 

za zmanjšanje izpustov zaradi: 

 neposrednega vpliva: (1) preučitev možnosti, ki so na voljo za konsolidacijo tovora, 

upravljanje tovornega prometa in drugi ukrepi za zmanjšanje tovornih vozil, ki 

delujejo v mestu, (2) upoštevati vozila z nizkimi in ničelnimi izpusti v zvezi z dostavo 

zadnje milje,  

 posrednega vpliva: (1) prizadevati si za vzpostavitev partnerstva za kakovostni 

tovorni promet z logistično industrijo v mestu, ki bo promoviralo ekološko sprejemljive 

prevoze in preprečevalo prazne vožnje tovornih vozil, (2) podpiranje razvoja načrtov 

dostave in servisiranja s poslovanjem po vsem mestu za dodatno zmanjšanje 

nepotrebnega gibanja tovora. Pri razvoju načrtov dostave in servisiranja bo treba 

razmisliti o integraciji z razvojem področja konsolidacije tovora. 

5.4.2.4 Temeljna strategija Oxforda 2026 (Oxford Core Strategy 2026)150, marec 

2011 

Cilji temeljne strategije v zvezi s podnebnimi spremembami in izpusti so:  

 povečanje prispevka Oxforda k reševanju vzrokov podnebnih sprememb in 

zmanjšanje uporabe neobnovljivih virov, 

 ohranjanje, krepitev in spodbujanje dostopa do bogatega in raznolikega naravnega 

okolja, 

 zaščitita ljudi in njihove lastnine pred poplavami, 

                                                
149 Akcijski načrt za kakovost zraka 2013-2020 (Air Quality Action Plan 2013-2020), december 2013, 
(https://www.oxford.gov.uk/downloads/file/539/air_quality_action_plan_2013-2020). 
150 Temeljna strategija Oxforda 2026 (Oxford Core Strategy 2026), marec 2011 (https://www.oxford.gov.uk/downloads/file/5538/dpl1_-
_oxford_core_strategy_2026). 
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 podpiranje prostorskega razvoja, ki spodbuja zmanjšanja uporabe avtomobila, 

zmanjšanje vpliva prometa in spodbujanje hoje, kolesarjenja in uporabe javnega 

prevoza. 

Temeljna strategija CS1 se nanaša na zagotavljanje hierarhije centrov, kar bo zmanjšalo 

potrebo po potovanju. 

V strategiji ni posebnih določil v zvezi s tovornim prometom, dostopnost mesta je 

obravnavana v lokalnem prometnem načrtu, ki je v pristojnosti okrožja. 

5.4.2.5 Načrt upravljanja ogljika 3 (2017–2022) (Carbon management plan 3 

(2017-22)), februar 2017151 

Ključnega pomena za uresničitev ciljev zmanjšanja ogljičnih izpustov je razvoj bolj formalnih 

postopkov in ozaveščenost o odgovornosti za upravljanje energije vseh zaposlenih, ki imajo 

vpliv na porabo energije, goriva in vode. To se je znatno olajšalo z uvedbo Sistema za 

upravljanje energije: ISO50001 na ravni sveta.152 

Na podlagi najboljših praks pri upravljanju ogljika in energije se v načrtu za naslednjih pet let 

spodbuja nadaljnje vključevanje vseh uslužbencev v programu ISO 50001 v ključnih stavbah 

in dejavnostih. Standard vzpostavlja okvir za industrijske obrate, komercialne, institucionalne 

in upravne objekte ter celotne organizacije za upravljanje energije. S ciljanjem na široko 

uporabnost v nacionalnih gospodarskih sektorjih se ocenjuje, da bi standard lahko vplival na 

do 60 % rabe energije po svetu. 

Prednosti izvajanja standarda ISO 50001 vključujejo:  

 zmanjšanje porabe energije in zmanjšanje izpustov ogljika v osrednjih operacijah in 

določanje odgovornosti, 

 močno zavezanost k upravljanju energije od zgoraj navzdol, 

 krepitev odpornosti in ekonomske učinkovitosti, 

 zagotavljanje okvira za nenehno izboljševanje upravljanja energije. 

Načrt se nadaljuje s 5-odstotnim letnim ciljem zmanjšanja izpustov ogljika z ukrepi, ki se 

bodo obravnavali z vrsto ukrepov in pristopov do leta 2022.  

Področja, ki prispevajo k večini izpustov CO2 iz dejavnosti mestnega sveta in njihovih 

nepremičnin, so: 

 ogrevanje in poraba električne energije na operativnih lokacijah sveta (npr. objektov, 

skladišč, prostočasnih središč, parkirišč, športnih paviljonov, javnih in drugih različnih 

prostorov),  

 goriva, porabljena v vozilih komunalnih služb sveta (npr. tovornjaki za smeti, kombiji 

in avtomobili),  

 necestna vozila in naprave (npr. kosilnice, prenosni grelniki),  

                                                
151 Načrt upravljanja ogljika 3 (2017-22) (Carbon management plan 3 (2017-22)), februar 2017, 
(https://www.oxford.gov.uk/downloads/file/3734/carbon_management_strategy_2017-2022). 
152 Sistem za upravljanje energije: ISO50001 (https://www.iso.org/iso-50001-energy-management.html ). 

https://www.oxford.gov.uk/downloads/file/3734/carbon_management_strategy_2017-2022
https://www.iso.org/iso-50001-energy-management.html
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 poslovna potovanja (npr. poraba goriva v vozilih v lasti osebja, uporaba javnega 

prevoza za izvajanje dejavnosti sveta) in 

 operativni odpadki, deponirani na odlagališčih (pridobljeni iz dejavnosti sveta). 

Vizija načrta je »nenehno izboljševanje pri zmanjševanju ogljičnih izpustov in stroškov«. 

5.4.2.6 Connecting Oxfordshire: Prometna strategija za mesto Oxford153 

Prometna strategija za mesto Oxford – Oxford Transport Strategy (OTS) – določa prometno 

vizijo in strategijo sveta okrožja Oxfordshire County za mesto Oxford v naslednjih 20 letih kot 

del četrtega lokalnega prometnega načrta, ki opredeljuje sedanje in prihodnje izzive za 

promet in določa strategijo, temelječo na kombinaciji infrastrukturnih projektov in ukrepov za 

omogočanje gospodarske in stanovanjske rasti.  

V zvezi s tovornim prometom je zapisano, da napoved povpraševanja za leto 2031 kaže, da 

bo okoli 2.500 potovanj s težkimi tovornimi vozili iz mesta in v mesto med 8. uro in 18. uro 

na dan, več kot tretjina bi se pojavila v času jutranje konice. Za zmanjšanje vpliva tovornega 

prometa na zastoje, hrup in kakovost zraka, bodo izvedeni naslednji ukrepi:  

 načrti za dostavo in servisiranje (Delivery & Servicing Plans), 

 gradbeni logistični načrti (Construction Logistics Plans),  

 urejanje dostave izven obratovalnega časa, 

 pričakuje se, da bo tovorni promet izpolnjeval vse večje zahteve po zmanjšanju 

izpustov, 

 lokalne konsolidacijske točke in  

 centri za konsolidacijo tovora za podjetja, trgovine in gradbeništvo. 

5.4.2.7 Connecting Oxfordshire: Strategija za tovorni promet za okrožje 

Oxfordshire (Oxfordshire Freight Strategy)154 

Glavni cilj strategije tovornega prometa za Oxfordshire je varno in privlačno okolje, v 

katerem se lahko ljudje in blago gibljejo in je bistvena primerjalna prednost okrožja kot kraja 

za življenje, delo in turizem.  

Strategija temelji na naslednjih načelih: 

 Razumeti vzorce premikov tovora, vključno s časom, poreklom in vsemi težavami, s 

katerimi se srečujejo operaterji in njihove stranke, in tistimi, ki jih doživljajo lokalne 

skupnosti in drugi uporabniki cest. Raziskave morajo izboljšati bazo dokazov na 

področju, kjer trenutno ni dovolj podatkov, in se bodo izvedle, ko bodo sredstva to 

omogočila.  

                                                
153 Connecting Oxfordshire: Transportna strategija za mesto Oxford 
(https://mycouncil.oxfordshire.gov.uk/documents/s33711/Background%20CA_JUN2816R12%20Connecting%20Oxfordshire%20vol%20
8%20part%20i%20-%20Oxford%20Transport%20Strategy.pdf) 
154 Connecting Oxfordshire: Transportna strategija za okrožje Oxfordshire 
(https://www2.oxfordshire.gov.uk/cms/sites/default/files/folders/documents/roadsandtransport/transportpoliciesandplans/localtransportpl
an/ConnectingOxfordshirevol2partiiOtherAreasRouteFreightStrategy.pdf) 

https://mycouncil.oxfordshire.gov.uk/documents/s33711/Background%20CA_JUN2816R12%20Connecting%20Oxfordshire%20vol%208%20part%20i%20-%20Oxford%20Transport%20Strategy.pdf
https://mycouncil.oxfordshire.gov.uk/documents/s33711/Background%20CA_JUN2816R12%20Connecting%20Oxfordshire%20vol%208%20part%20i%20-%20Oxford%20Transport%20Strategy.pdf
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 Obveščati upravljavce tovora o najboljših poteh za uporabo in poteh ter lokacijah, ki 

se jih je treba izogibati, kjer je to mogoče. Ker financiranje in prednostna področja to 

omogočajo, bodo izkoristili nove tehnologije in najboljšo prakso za pomoč pri 

upravljanju premikov tovora, zlasti kadar bi to pomagalo izpolniti druge cilje načrta.  

 Spodbuditi uporabo strateškega cestnega omrežja z ukrepi za upravljanje prometa, 

sodelovanje z upravljavci avtocest (cesta A34). To vključuje izboljšano zagotavljanje 

visokokakovostnih površin za počitek, skupaj z odstranitvijo podstandardnih 

počivališč, ki škodljivo vplivajo na varnost v cestnem prometu in zastoje. To vključuje 

tudi uporabo priložnosti, ki jih ponujajo naložbe v železniškem prometu v 

Oxfordshireju za premik tovora s ceste na železnice. 

 Odvračati uporabo neprimernih cest nižjih kategorij in premikov skozi mesto in druga 

okoljsko občutljiva območja, razen kadar je to bistvenega pomena za lokalni dostop. 

To prav tako pripomore k zmanjšanju škode, ki jo tovornjaki povzročajo na cestnih 

površinah in mostovih. Sprejme se politika o uvedbi omejitve teže tovornih vozil v 

Oxfordshireju in izvajanju tega ukrepa.  

 Upravljati tovor in logistiko v partnerstvu med organizacijami javnega sektorja in 

podjetji za doseganje največje učinkovitosti in zmanjšanje odpadkov z odpravo 

nepotrebnih potovanj. To lahko vključuje konsolidacijo izdelkov iz različnih izvorov, ki 

jih združujejo za nadaljnjo dostavo do iste lokacije, po možnosti vključno z uporabo 

manjših ali nizkoemisijskih vozil v občutljivih okoljih, kot so mestna središča s slabšo 

kakovostjo zraka. 

 Načrtovati lokacije novih mest zaposlovanja in vse povezane prometne infrastrukture 

z učinkovitim tovornim dostopom do strateškega prometnega omrežja in iz njega 

brez škodljivih vplivov na lokalne skupnosti, uporabnike cest in okolje. 

Načela so v dokumentu podrobneje obdelana. Vključujejo izdelavo gradbenih logističnih 

načrtov in načrtov za dostavo in servisiranje, informiranje o vzpostavljenem omrežju za 

tovorni promet (izdelanih kartah), preprečevanje dostopov tovornih vozil na posamezna 

območja in drugo. 
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5.4.2.8 Zemljevidi smeri za tovorni promet (Oxfordshire Lorry rout maps)155 

Strategija tovornega prometa se opira na že izdelane karte želenih poti za tovorni promet do 

glavnih ciljev v okrožju. 

 
Slika 5.3: Omrežje poti za tovorni promet

156
 

                                                
155 Zemljevidi smeri za tovorni promet (Oxfordshire Lorry rout maps) (https://www.oxfordshire.gov.uk/residents/roads-and-
transport/traffic/oxfordshire-freight-gateway). 
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5.4.2.9 Ukrepi 

Ničemisijska cona mesta Oxford (»zero emission zone«)157 

Oxford bo prvo mesto, ki bo uvedlo območje z ničelnimi izpusti (ZEZ). Zaračunavalo bo 

dajatev vsem bencinskim in dizelskim vozilom, ki vstopijo v središče mesta. Mestni svet 

Oxforda in okrožni svet Oxfordshireja sta objavila končne osnutke predlogov za ZEZ. 

Predlagani sta rdeča in zelena cona. V rdeči coni bo režim uveden v decembru 2020, v 

zeleni pa v letih 2021 in 2022. 

Cilj ZEZ je zmanjšati stopnjo onesnaženosti zraka v Oxfordu, se spoprijeti z izrednimi 

podnebnimi razmerami in izboljšati zdravje ljudi, ki živijo, delajo in obiskujejo Oxford in 

Oxfordshire. Rdeča cona bo uveljavljena med 7. in 19. uro, kazen za neskladna vozila, ki 

vstopajo v območje, bo 10 funtov. 

Funkcionalno ovirane osebe in podjetja, ki so registrirana v rdeči coni, bodo oproščena 

plačila dajatve do decembra 2024, nato pa do popusta do leta 2030. Za prebivalce, ki živijo v 

coni, bo do decembra 2030 na voljo 90-odstotni popust.  

Oba sveta (mesta Oxford in okrožja Oxfordshire) sta že nadgradila svoje vozne parke na 

ničemisijska vozila, kjer je to bilo mogoče. 

Projekti, ki podpirajo območje ničelnih izpustov, vključujejo: 

 olajšave v višini 41 milijonov funtov za preizkušanje superbaterije za shranjevanje 

omrežne energije in napajanje več tisoč električnih vozil prek hitrih polnilnih postaj,  

 sredstva v višini 128.500 funtov za preizkušanje cenovno ugodnih inovativnih 

senzorjev kakovosti zraka za ugotavljanje onesnaženosti zraka in izpostavljenosti, 

 sredstva v višini 122.500 funtov za svetovanje podjetjem za prehod na ničemisijsko 

dostavo in servisiranje, 

 sredstva v višini 500.000 funtov za električna polnilna mesta za taksije in 

 sredstva v višini 2.300.000 funtov za nakup električnih in nizkoemisijskih avtobusov. 

5.4.2.10 Strokovna podlaga za mesto Oxford in okrožje Oxfordshire: Freight 

Options for Oxford 

V letu 2014 sta sveta mesta in okrožja naročila izdelavo študije, s katero bi se proučile 

možnosti, ki bi se lahko uporabile za izboljšanje cestnega tovornega prometa v mestu 

Oxford. 

Izdelano je poročilo za fazo 1, ki obsega pregled možnih strategij in ukrepov za tovorni 

promet v Oxfordu. V naslednji fazi bodo zbrani podrobnejši podatki in izdelane analize ter 

izveden proces sprejemanja in uvajanja ukrepov.158 

                                                                                                                                                  
156 Connecting Oxfordshire: Local Transport Plan 2015–2031, str. 98, 

(https://www2.oxfordshire.gov.uk/cms/sites/default/files/folders/documents/roadsandtransport/transportpoliciesandplans/localtra
nsportplan/ConnectingOxfordshirevol2partiiOtherAreasRouteFreightStrategy.pdf). 
157 Ničemisijska cona mesta Oxford (zero emission zone) (https://www.fleetnews.co.uk/news/environment/2020/01/08/oxford-outlines-
zero-emission-zone-plans). 

https://www.fleetnews.co.uk/news/environment/2020/01/08/oxford-outlines-zero-emission-zone-plans
https://www.fleetnews.co.uk/news/environment/2020/01/08/oxford-outlines-zero-emission-zone-plans
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Med ukrepi so tudi naslednji: 

 izdelava načrta dostave in servisa za mestno središče Oxforda, v katerem bi bili 

vključeni različni ukrepi, vključno s konsolidacijskim centrom, 

 uvedba konsolidacijskega centra brez razvoja načrta dostave in servisa za mestno 

središče Oxforda, 

 dodatne površine za natovarjanje/razkladanje v središču mesta Oxford, 

 potencial za izvajanje dostave izven obratovalnih ur ali ponoči, 

 večje omejitve, kot so skrajšanje časovnih oken za dostavo, zlasti v območjih za 

pešce, 

 uvedba sistema rezervacij vozil za dostavo s fizičnimi omejitvami in brez njih, 

 ukrepi za spodbujanje uporabe nizkoemisijskih vozil z nizkimi emisijami in električnih 

vozil, 

 zahteva za gradbene in razvojne projekte nad določeno velikostjo, za katere se 

izdela gradbeni logistični načrt, 

 posebni načrti za dostavo in servisiranje za organizacije z veliko prisotnostjo in 

prostorov v mestu, kot so mestni in okrožni sveti, univerza Oxford, univerza Oxford 

Brooks, bolnišnice in šole, 

 časovno določene možnosti delitve cestnih površin, 

 spodbujanje sistema potrjevanja izvajalcev za dostavo in zbiranje, ki delujejo v 

Oxfordu, ter  

 uvedba partnerstva za kakovost tovornega prometa ali podobnega foruma. 

V študiji so posamezni ukrepi predstavljeni z opisom, koristmi, izzivi, deležniki, medsebojno 

odvisnostjo z drugimi ukrepi, infrastrukturnimi zahtevami, stroški, vplivi na promet in okolje, 

časovnico izvajanja, komentarji in predlaganimi nadaljnjimi koraki. 

  

                                                                                                                                                  
158 Strokovna podlaga za mesto Oxford in okrožje Oxfordshire: Freight Options for Oxford 
(https://www.oxford.gov.uk/downloads/file/2199/oxford_city_freight_options_phase_1_report_-_october_2014). 

https://www.oxford.gov.uk/downloads/file/2199/oxford_city_freight_options_phase_1_report_-_october_2014


 

 
 
 

182 
 

Grajska 7,2000 Maribor
tel.: 02/250 53 00 
fax.: 02/251 60 94 

e-pošta: zum@zum-mb.si

6 Sklep 

Izbrane države imajo različne pristope pri uvajanju učinkovitejšega logističnega sektorja, 

pristopi so usklajeni z delovanjem posameznega političnega sistema v državi. 

V Republiki Avstriji zvezna uprava določa strategije, ureja regulativni okvir ter financira in 

izvaja številne ukrepe s področja zelene logistike. Podnebno nevtralni promet načrtujejo do 

leta 2040, velik poudarek dajejo razvoju trajnostne železniške infrastrukture, kombiniranemu 

prevozu, razvoju učinkovite mestne logistike, digitalizaciji sektorja, izdelavi najrazličnejših 

študij in financiranju inovacij. Ukrepe zelene logistike aktivno izvajajo na vseh ravneh javne 

uprave. Državo tudi s tem sektorjem želijo uvrstiti med vodilne inovatorke držav EU. 

Kraljevina Nizozemska podnebno problematiko obravnava v širokem dogovoru s strateškimi 

sektorji. Z Zakonom o podnebju so določili cilje zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov za 

49 % do leta 2030 in za 95 % do leta 2050 v primerjavi z ravnmi iz leta 1990. Vlada 

poenostavlja in združuje zakone o okolju in načrtovanju ter pripravlja okvir za hitro izvedbo 

projektov. Jasen strateški cilj vlade je ostati med desetimi najbolj konkurenčnimi državami na 

svetu. V zvezi z zeleno logistiko sprejemajo zelene dogovore s posameznimi sektorji, 

načrtujejo uvedbo 30–40 okoljskih con z ničelnimi izpusti v mestih, tovor pospešeno selijo na 

celinske plovne poti, investirajo v infrastrukturne projekte, predvsem pretovorne točke in 

pristanišča, izvajajo programe učinkovitejše rabe obstoječe infrastrukture ter digitalizacijo. 

Na vseh ravneh javne uprave imajo opredeljeno omrežje za kakovosten tovorni promet 

(ceste, železnice in vodne poti), na regionalni in lokalni ravni pa se podrobneje ukvarjajo še 

s sistemom urbane zelene logistike. 

Združeno kraljestvo ima sprejeto okvirno zakonodajo, ki omogoča izvajanje strategije vlade, 

s katero načrtujejo do leta 2027 za 50-odstotno zmanjšanje izpustov ogljika v primerjavi z 

ravnmi iz leta 1990. Logistični ogljik bodo zmanjševali z izboljšano učinkovitostjo tovornega 

prometa in prestavitvijo tovora na železnice, načrtujejo inovacije na področju zagotavljanja 

tehnologij izjemno nizkih izpustov (trajnostna biogoriva, električne, vodikove ali hibridne 

tehnologije), izvajajo spodbude za gradnjo infrastrukture (železniške) in razvoj trga 

električnih in drugih ultra nizkoemisijskih vozil, vlada zagotavlja subvencije (Mode Shift 

Revenue Support and Waterborne Freight Grant schemes za Anglijo in Wales) za premik 

tovora na način, ki ni komercialno izvedljiv za upravljavca, ter financira gradnjo infrastrukture 

(na primer za izboljšanje zmogljivosti pristanišč za kontejnerske terminale). Poleg tega je 

vlada na podlagi Zakona o okolju v letu 2016 izdala Vodnik za lokalno upravljanje kakovosti 

zraka, ki zahteva od lokalnih oblasti, da periodično ocenjujejo kakovost zraka na svojem 

območju in določijo območja upravljanja kakovosti zraka (Air Quality Management Areas, 

AQMAs), če je to potrebno, ter primerne ukrepe. Odgovornost vlade in lokalnih skupnosti je 

kategorizacija lokalnih cest, s katero se opredelijo smeri za tovorna vozila, in cest, na katerih 

je prepovedan tovorni promet, značilno pa je tudi skupno upravljanje vlade in lokalnih 

skupnosti na strateški infrastrukturi. Večino ukrepov izvajajo na regionalni in lokalni ravni. 

Sprejemajo lokalne prometne načrte ali akcijske načrte za tovorni promet, v katerih se 

določijo ukrepi za trajnostni tovorni promet, kot so: razvijanje in spodbujanje mreže poti za 

tovorni promet, uveljavljanje omejitve teže, širine in višine vozil na lokalnem avtocestnem 

omrežju, spodbujanje trajnostnega tovornega prevoza po železnici ali vodi, parkirišča za 
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tovornjake, satelitski navigacijski sistem, načrti za dostavo in servisiranje (Delivery & 

Servicing Plans), gradbeni logistični načrti (Construction Logistics Plans), različni 

konsolidacijski centri in podobno. 

Vse izbrane države stavijo na umik večjega dela tovornega prometa s cest ter razvoj 

multimodalnih vozlišč in učinkovito upravljanje mestne logistike ob uvajanju alternativnih 

pogonskih goriv, novih tehnologij in inovacij. 
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7 Viri 

Avstrija: 

 Spletna stran Ministrstva za varstvo podnebja, okolje, energijo, mobilnost, inovacije 

in tehnologijo (Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 

Innovation und Technologie): https://www.bmk.gv.at/. 

 Integralni nacionalni energetski in podnebni načrt za Avstrijo 2021–2030 (Integrierter 

Nationaler Energie- und Klimaplan für Österreich) (NEKP). 

 K. W. Steininger, B. Bednar-Friedl, N. Knittel, G. Kirchengast, S. Nabernegg, K. 

Williges, R. Mestel, H.-P. Hutter, L., Klimapolitik in Österreich: Innovationschance 

Coronakrise und die Kosten des Nicht-Handelns, Wegener Center, junij 

2020Förderungsleitfaden, gem. 7.1 der Sonderrichtlinie Logistikförderung, Version 2, 

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie Wien, april 2012. 

 Langfriststrategie 2050, Bundesministerium Nachhaltigkeit und Tourismus, Dunaj 

2019. 

 #mission2030 die österrechische Klima- und Energiestrategie, Bundesministerium 

Nachhaltigkeit und Tourismus, Dunaj, junij 2018. 

 Gesamtverkehrsplans für Österreich, Bundesministerium für Verkehr, Innovation und 

Technologie, Dunaj, 2012. 

 ÖBB Rahmenplan 2021-2026, Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 

Mobilität, Innovation und Technologie, Dunaj, oktober 2020. 

 Erfolgreich im Kombinierten Verkehr, Bundesministerium für Verkehr, Innovation und 

Technologie, Dunaj, avgust 2017 - vir: 

https://www.bmk.gv.at/themen/mobilitaet/transport/kombiverkehr/publikationen/erfolg

reich.html. 

 Finanzielle Förderungen auf nationaler Ebene Fördermaßnahmen für den 

Kombinierten Verkehr in Österreich, Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, 

Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, Dunaj, april 2020. 

 Richtlinie zur Forderung der wirtschaftlich–technischen forschung, 

technologieentwicklung und innovation (FTI-richtlinie 2015), des Bundesministers für 

Verkehr, Innovation und Technologie, Dunaj, 2015. 

 Mittelfristiges Investitionsprogramm für Privatbahnen (MIP). 

 Bundesgesetz zur Einhaltung von Höchstmengen von Treibhausgasemissionen und 

zur Erarbeitung von wirksamen Maßnahmen zum Klimaschutz (Klimaschutzgesetz – 

KSG). 

 Strategisches Gesamtkonzept Smart Urban Logistics Effizienter Güterverkehr in 

Ballungszentren, Klima- und Energiefonds, Dunaj, julij 2013. 

 VCÖ, Güterverkehr auf Klimakurs bringen, 2020. 

 FTI-Strategie Mobilität Innovationen in und aus Österreich für ein klimaneutrales 

Mobilitätssystem in Europa, Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 

Mobilität, Innovation und Technologie, Dunaj, avgust 2020. 

 https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/regional_en. 

https://www.bmk.gv.at/
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/regional_en
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 Letak Mobility of the Future- The Research, Technology and Innovation Program for 

Mobilty 2012-2020, federal Ministry of Transport, Innovation and Technology, Dunaj, 

2016. 

 Mobility of the future – The Research, Technology and Innovation Program for 

Mobility 2012-2020, federal Ministry of Transport, Innovation and technology, Dunaj, 

2016. 

 Mobilität der Zukunft Zwischenbilanz Gütermobilität Forschung, Technologie und 

Innovation aus Österreich, Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 

Mobilität, Innovation und Technologie, Dunaj, september 2020.  

 LJUBLJANSKE NOVICE – slovenske elektronske novice – 

https://ljnovice.si/2017/10/15/kurz-kern-in-strache-v-boj-za-zmago-na-avstrijskih-

volitvah/. 

 Global 2000 Klimareport, Die Bundesländer im Vergleich, organizacija Global 2000, 

Dunaj, maj 2020. 

 Nachhaltige LOGISTIK 2030+, Niederösterreich-Wien, AKTIONPLAN, Stadt Wien, 

WKO NÖ, WKO Wien, Land Niederösterreich, oktober 2019. 

 NÖ Klima- und Energieprogramm 2030, 2021 bis 2025, Massnahmenperiode 1, Amt 

der NÖ Landesregierung, Gruppe Raumordnung Umwelt und Verkehr, Abteilung 

Umwelt- und Energiewirtschaft (RU3), St. Pölten, januar 2021. 

 Mobilität Masterplan Kärnten 2035, Amt der Kärntner Landesregierung, Celovec, junij 

2016. 

 Masterplan Klima + Energie 2020, im Rahmen der Klima- und Energiestrategie 

SALZBURG 2050, Land Salzburg, Salzburg, december 2015. 

 Mobilitätstrategie der Stadt Graz, Stadt Graz Verkehrsplanung, Gradec, 2015. 

Nizozemska: 

 Spletna stran fundacije Urgenda: https://www.urgenda.nl/en/themas/climate-

case/climate-case-explained/. 

 Gerrit van der Veen, Kars de Graaf: članek Climate litigation, climate act and alimate 

agreement in the Nederlands 

(https://rgakdwebsitep.blob.core.windows.net/akdfiles/2753/Climate-Litigation-

Climate-Act-and-Climate-Agreement-in-The-Netherlands.pdf). 

 Spletna stran nizozemske vlade (https://www.government.nl/topics/spatial-planning-

and-infrastructure/revision-of-environment-planning-laws). 

 Promocijski film: https://www.youtube.com/watch?v=OyedrSTBDCM. 

 Spletna stran nizozemske vlade – zakonodaja 

(https://wetten.overheid.nl/BWBR0009642/2015-01-01). 

 Podnebni sporazum, publikacija, Haag 28. 6. 2019, 

(https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2019/06/28/national-climate-

agreement-the-netherlands). 

 IEA/IRENA Renewables Policies Database: Sustainable Energy Transition Scheme 

(SDE++), zadnja posodobitev 16. 10. 2020 (https://www.iea.org/policies/8643-

sustainable-energy-transition-scheme-sde). 

https://ljnovice.si/2017/10/15/kurz-kern-in-strache-v-boj-za-zmago-na-avstrijskih-volitvah/
https://ljnovice.si/2017/10/15/kurz-kern-in-strache-v-boj-za-zmago-na-avstrijskih-volitvah/
https://www.urgenda.nl/en/themas/climate-case/climate-case-explained/
https://www.urgenda.nl/en/themas/climate-case/climate-case-explained/
https://rgakdwebsitep.blob.core.windows.net/akdfiles/2753/Climate-Litigation-Climate-Act-and-Climate-Agreement-in-The-Netherlands.pdf
https://rgakdwebsitep.blob.core.windows.net/akdfiles/2753/Climate-Litigation-Climate-Act-and-Climate-Agreement-in-The-Netherlands.pdf
https://www.government.nl/topics/spatial-planning-and-infrastructure/revision-of-environment-planning-laws
https://www.government.nl/topics/spatial-planning-and-infrastructure/revision-of-environment-planning-laws
https://www.youtube.com/watch?v=OyedrSTBDCM
https://wetten.overheid.nl/BWBR0009642/2015-01-01
https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2019/06/28/national-climate-agreement-the-netherlands
https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2019/06/28/national-climate-agreement-the-netherlands
https://www.iea.org/policies/8643-sustainable-energy-transition-scheme-sde
https://www.iea.org/policies/8643-sustainable-energy-transition-scheme-sde
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 Spletna stran Topsektorja logistika (https://topsectorlogistiek.nl/human-capital-

agenda/). 

 Integrirani nacionalni energetski in podnebni načrt za Nizozemsko, 2021–2030, 

(NECP), november 2019, 

(https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/nl_final_necp_main_en.pdf) 

 Spletna stran zelenih dogovorov (https://www.greendeals.nl/english). 

 Promocijski film: 

https://www.youtube.com/watch?v=h1XUUYNvw3g&feature=youtu.be. 

 Nacionalna strategija za infrastrukturo in prostorsko načrtovanje (do leta 2040), 

marec 2011, 

(https://www.government.nl/topics/infrastructure/documents/publications/2013/07/24/

summary-national-policy-strategy-for-infrastructure-and-spatial-planning)., 

 Spletna stran projektov MIRT (https://www.mirtoverzicht.nl/gerealiseerde-projecten-

2019/programma-beter-benutten). 

 Pametna mobilnost, publikacija Ministrstva za infrastrukturo in okolje, oktober 2016, 

(https://www.government.nl/topics/mobility-public-transport-and-road-

safety/documents/publications/2017/04/04/smart-mobility). 

 Spletna stran Informacijske agencije za celinsko plovbo (BVB), 

(https://www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl/voor/theblueroad/). 

 https://www.wegenwiki.nl/Nationaal_Verkeers-_en_Vervoersplan. 

 Strukturna vizija – infrastruktura in prostor (Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, 

SVIR), marec 2012, 

(https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2012/03/13/structuurvisie-

infrastructuur-en-ruimte). 

 https://www.wegenwiki.nl/Structuurvisie_Infrastructuur_en_Ruimte. 

 Mobilnostna vizija province Utrecht »poveži, obnovi in ojačaj« in »kakovostno 

omrežje za tovorni promet« (Mobiliteitsvisie Provincie Utrecht, verbinden, vernieuwen 

en versterken), julij 2014, (https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2020-

03/mobiliteitsvisie%20%281%29.pdf). 

 https://www.ensie.nl/logistiek/kwaliteitsnet-goederenvervoer. 

 Kakovostno omrežje za tovorni promet, provinca Utrecht (Kwaliteitsnet 

Goederenvervoer Provincie Utrecht, KGPU), XTNT, končno poročilo, Utrecht, junij 

2008, 

(https://www.bing.com/search?q=Kwaliteitsnet%09Goederenvervoer%09Province+Ut

recht&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=kwaliteitsnet+goederenvervoer+&sc=0-

30&sk=&cvid=5BE348ED576D47FBBF12B09E9D21D5C9). 

 Mobilnostni program province Utrecht (Mobiliteitsprogramma 2019-2023), 

(https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2020-03/1-

mobiliteitsprogramma_lres-def.pdf). 

 Pametna mobilnost province Utrecht (SMART MOBILITY 2019-2023, een slimme, 

betrouwbare en duurzame reis voor alle reizigers in de Provincie Utrecht), Provinca 

Utrecht (https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2020-

03/Smart%20Mobility%202019%20-%202023.pdf). 

https://topsectorlogistiek.nl/human-capital-agenda/
https://topsectorlogistiek.nl/human-capital-agenda/
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/nl_final_necp_main_en.pdf
https://www.greendeals.nl/english
https://www.youtube.com/watch?v=h1XUUYNvw3g&feature=youtu.be
https://www.government.nl/topics/infrastructure/documents/publications/2013/07/24/summary-national-policy-strategy-for-infrastructure-and-spatial-planning
https://www.government.nl/topics/infrastructure/documents/publications/2013/07/24/summary-national-policy-strategy-for-infrastructure-and-spatial-planning
https://www.mirtoverzicht.nl/gerealiseerde-projecten-2019/programma-beter-benutten
https://www.mirtoverzicht.nl/gerealiseerde-projecten-2019/programma-beter-benutten
https://www.government.nl/topics/mobility-public-transport-and-road-safety/documents/publications/2017/04/04/smart-mobility
https://www.government.nl/topics/mobility-public-transport-and-road-safety/documents/publications/2017/04/04/smart-mobility
https://www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl/voor/theblueroad/
https://www.wegenwiki.nl/Nationaal_Verkeers-_en_Vervoersplan
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2012/03/13/structuurvisie-infrastructuur-en-ruimte
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2012/03/13/structuurvisie-infrastructuur-en-ruimte
https://www.wegenwiki.nl/Structuurvisie_Infrastructuur_en_Ruimte
https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2020-03/mobiliteitsvisie%20%281%29.pdf
https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2020-03/mobiliteitsvisie%20%281%29.pdf
https://www.ensie.nl/logistiek/kwaliteitsnet-goederenvervoer
https://www.bing.com/search?q=Kwaliteitsnet%09Goederenvervoer%09Province+Utrecht&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=kwaliteitsnet+goederenvervoer+&sc=0-30&sk=&cvid=5BE348ED576D47FBBF12B09E9D21D5C9
https://www.bing.com/search?q=Kwaliteitsnet%09Goederenvervoer%09Province+Utrecht&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=kwaliteitsnet+goederenvervoer+&sc=0-30&sk=&cvid=5BE348ED576D47FBBF12B09E9D21D5C9
https://www.bing.com/search?q=Kwaliteitsnet%09Goederenvervoer%09Province+Utrecht&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=kwaliteitsnet+goederenvervoer+&sc=0-30&sk=&cvid=5BE348ED576D47FBBF12B09E9D21D5C9
https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2020-03/1-mobiliteitsprogramma_lres-def.pdf
https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2020-03/1-mobiliteitsprogramma_lres-def.pdf
https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2020-03/Smart%20Mobility%202019%20-%202023.pdf
https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2020-03/Smart%20Mobility%202019%20-%202023.pdf
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 Mobilnostni načrt mesta Utrecht (Mobiliteitsplan 2040, Jouw straat en onze stad 

gezond, aantrekkelijk en bereikbaar voor iedereen), november 2020, 

(https://omgevingsvisie.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/zz-

omgevingsvisie/thematisch-beleid/verkeer-mobiliteit/2020-11-mobiliteitsplan-

2040.pdf). 

 Spletna platforma za tovornjakarje (https://www.incartechnology.co.uk/). 

Združeno kraljestvo: 

 Spletna stran vlade Združenega kraljestva – zakonodaja, 

(https://www.legislation.gov.uk/). 

 VI. del Zakona o okolju: Vodnik za lokalno upravljanje kakovosti zraka (Part IV of the 

Environment Act 1995 Local Air Quality Management Policy Guidance, PG16), april 

2016, (https://laqm.defra.gov.uk/documents/LAQM-PG16-April-16-v1.pdf). 

 Načrt za ogljik (The Carbon Plan: Delivering out low carbon future), december 2011, 

(https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach

ment_data/file/47613/3702-the-carbon-plan-delivering-our-low-carbon-future.pdf). 

 Bela knjiga o lokalnem transportu (Creating Growth, Cutting Carbon - Making 

Sustainable Local Transport Happen), januar 2011, 

(https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach

ment_data/file/3890/making-sustainable-local-transport-happen-whitepaper.pdf). 

 Risk Solutions, Evaluation of the Longer Semi-Trailer Trial: Annual Report 2013, junij 

2014, 

(https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach

ment_data/file/321008/semi-trailer-trial-annual-report.pdf). 

 The Logistics Growth Review - Connecting People with Goods, november 2011, 

(https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach

ment_data/file/3819/logistics-growth-review.pdf). 

 Politika prostorskega razvoja (National Planning Policy Framework), februar 2019, 

(https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach

ment_data/file/810197/NPPF_Feb_2019_revised.pdf). 

 Lokalni prometni načrt za Zahodni Berkshire, Strategija za tovorni promet (West 

Berkshire Local Transport Plan, Freight Strategy), november 2014, 

(https://info.westberks.gov.uk/CHttpHandler.ashx?id=38703&p=0). 

 Vodnik za napoved prometa (Guidance on Transport Assessment), marec 2007, 

(https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach

ment_data/file/263054/guidance-transport-assessment.pdf). 

 Subvenciji podjetjem za prevoz blaga z železnico ali po vodnih poteh (Grant funding 

to transport freight by rail and water), julij 2013, zadnja sprememba november 2020 

(https://www.gov.uk/government/publications/department-for-transport-delivers-more-

grant-funding-to-transport-freight-by-rail). 

 Vodnik za sheme MSRS (Guide to Mode Shift Revenue Support (MSRS) Scheme), 

januar 2020, 

(https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach

ment_data/file/966209/msrs-guide.pdf). 
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 Vodnik za sheme WGF (Guide to the Waterborne Freight Grant (WFG) Scheme), 

maj 2020, 

(https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach

ment_data/file/885726/waterborne-freight-guide.pdf). 

 Škotski Vodnik za subvencije FFG (Freight Facilities Grants in Scotland, A guide for 

applicants), maj 2015, (https://www.transport.gov.scot/media/33623/freight-facilities-

grant-ffg-guide-for-applicants.pdf). 

 Valižanski Vodnik za subvencije FFG (Freight Facilities Grant, Guidance for 

Applicants), julij 2016, (https://gov.wales/sites/default/files/publications/2017-

08/freight-facilities-grant-guidance-for-applicants.pdf). 

 https://www.gov.uk/government/news/plug-in-vehicle-grants-update-following-todays-

budget. 

 https://www.gov.uk/government/speeches/hgv-levys-first-year-of-operation. 

 Politika prevoza tovora 2010 do 2015 (2010 to 2015 government policy: freight, maj 

2015, https://www.gov.uk/government/publications/2010-to-2015-government-policy-

freight/2010-to-2015-government-policy-freight#appendix-5-trialling-longer-hgv-semi-

trailers. 

 Lokalni načrt: načrtovalske politike – zbirka dokumentov (The Local Plan, Planning 

policies for development in West Berkshire) (https://info.westberks.gov.uk/localplan). 

 West Berkshire Partnership: A Breath of Fresh Air, 2011/12, februar 2011, osnutek, 

(http://decisionmaking.westberks.gov.uk/documents/s6159/Sustainable%20Communi

ty%20Strategy%20Appendix.pdf). 

 Lokalni prometni načrt za Zahodni Berkshire 2011–2026 (Local Transport Plan for 

West Berkshire 2011-2026) 

(https://info.westberks.gov.uk/CHttpHandler.ashx?id=36911&p=0). 

 Lokalni prometni načrt za Zahodni Berkshire, Strategija za tovorni promet (West 

Berkshire Local Transport Plan, Freight Strategy), november 2014 

(https://info.westberks.gov.uk/CHttpHandler.ashx?id=38703&p=0). 

 https://www.oxford.gov.uk/oxsp/info/3/our_vision/6/economic_development_growth_

and_regeneration. 

 Oxford City Freight Options Phase 1 Report, oktober 2014 

(https://www.oxford.gov.uk/downloads/file/2199/oxford_city_freight_options_phase_1

_report_-_october_2014). 

 Spletna stran okraja Oxfordshire (https://www.oxfordshire.gov.uk/residents/roads-

and-transport/connecting-oxfordshire). 

 Connecting Oxford, Improving connectivity/Reducing congestion/Tackling pollution 

(https://www.oxfordshire.gov.uk/sites/default/files/file/roads-and-transport-

connecting-oxfordshire/connectingoxfordshire.pdf). 

 Spletna stran mestnega sveta Oxford 

(https://www.oxford.gov.uk/downloads/file/1345/local_plan_030_transport). 

 Shema lokalnega razvoja 2016-19 (Local Development Scheme 2016-19) 

(https://www.oxford.gov.uk/downloads/file/1406/local_development_scheme_2016-

19). 
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 Trajnostna strategija za Oxford, 2011-2020 (A Sustainability Strategy for Oxford, 

2011 – 2020) 

(https://www.oxford.gov.uk/downloads/file/1905/sustainability_strategy_2011-2020) 

 Strategija nizkih emisij (Low Emission Strategy, LES), maj 2013, 

(https://www.oxford.gov.uk/downloads/file/597/low_emission_strategy_2013-20). 

 Akcijski načrt za kakovost zraka 2013-2020 (Air Quality Action Plan 2013-2020), 

december 2013, 

(https://www.oxford.gov.uk/downloads/file/539/air_quality_action_plan_2013-2020). 

 Temeljna strategija Oxforda 2026 (Oxford Core Strategy 2026), marec 2011, 

(https://www.oxford.gov.uk/downloads/file/5538/dpl1_-_oxford_core_strategy_2026). 

 Načrt upravljanja ogljika 3 (2017-22) (Carbon management plan 3 (2017-22)), 

februar 2017, 

(https://www.oxford.gov.uk/downloads/file/3734/carbon_management_strategy_2017

-2022). 

 Sistem za upravljanje energije: ISO50001 (https://www.iso.org/iso-50001-energy-

management.html). 

 Connecting Oxfordshire: Prometna strategija za mesto Oxford 

(https://mycouncil.oxfordshire.gov.uk/documents/s33711/Background%20CA_JUN28

16R12%20Connecting%20Oxfordshire%20vol%208%20part%20i%20-

%20Oxford%20Transport%20Strategy.pdf). 

 Connecting Oxfordshire: Prometna strategija za okrožje Oxfordshire (Oxfordshire 

Freight Strategy) 

(https://www2.oxfordshire.gov.uk/cms/sites/default/files/folders/documents/roadsandt

ransport/transportpoliciesandplans/localtransportplan/ConnectingOxfordshirevol2part

iiOtherAreasRouteFreightStrategy.pdf). 

 Zemljevidi smeri za tovorni promet (Oxfordshire Lorry rout maps) 

(https://www.oxfordshire.gov.uk/residents/roads-and-transport/traffic/oxfordshire-

freight-gateway). 

 Ničemisijska cona mesta Oxford (Zero emission zone) 

(https://www.fleetnews.co.uk/news/environment/2020/01/08/oxford-outlines-zero-

emission-zone-plans). 

 Strokovna podlaga za mesto Oxford in okrožje Oxfordshire: Freight Options for 

Oxford 

(https://www.oxford.gov.uk/downloads/file/2199/oxford_city_freight_options_phase_1

_report_-_october_2014). 
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