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www.sptm.si

Ste na tekočem z novostmi?6

Trajnostna mobilnost v okviru projekta 
LIFE IP CARE4CLIMATE

Aktivnosti Ministrstva za infrastrukturo  
na področju trajnostne mobilnosti



3 / Trajnostna mobilnost v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE

Družba ZUM, ki se pod okriljem projekta 

LIFE CARE4CLIMATE ukvarja z vsebinami 

zelene logistike, se je v nedavnih aktivnostih 

posvetila tematiki mestnega tovornega 

prometa. Te so se v začetku lotili s temeljito 

analizo, v kateri so preučili: 

• slovensko in evropsko zakonodajo, 

• evropske projekte, 

• znanstvene in strokovne prispevke ter 

• primere dobre prakse (doma in v tujini).

 

Partner: Družba ZUM d.o.o.

ZUM za ozelenitev 
slovenske logistike

Shema mestne logistike  
(Avtor: Gašper Žemva, ZUM d.o.o.)

Rezultati analize so predstavljali podlago za 

izvajanje pilotnih projektov in opredelitev 

predlogov za posege v državne ter lokalne 

predpise za ozelenitev slovenske logistike. Po 

zaključenem analitičnem delu so se odločili 

za izvajanje pilotnih projektov na lokalni 

ali regijski ravni, in to na območjih, kjer sta 

tovorni promet in logistika pomemben izziv.

Z analizo zelene logistike do pilotnih projektov

https://www.care4climate.si/sl
https://ipop.si/2020/11/11/zakaj-ljudje-potujejo-kot-potujejo/
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Mestni tovorni promet predstavlja približno  
10–15 % kilometrov potovanj in je vir približno  
6 % vseh izpustov toplogrednih plinov, povezanih  
s prometom.

Ekipo ZUM sestavljajo urbanisti (arhitekti in prometniki) Andreja, Mateja, Katja in Gašper, ki z velikim zanimanjem 
proučujejo področje zelene logistike. (Vir: ZUM)
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Člani ZUM-a so partnerstvo za izvajanje 

pilotnih projektov sklenili z Občino Piran 

in in Mestno občino Nova Gorica. Za Občino 

Piran so pričeli pripravljati prvi pilotni predlog 

– Akcijski načrt za upravljanje mestne 

logistike v mestu Piran s spremljanjem in 

vrednotenjem ukrepov.

Pilotni predlog za Mestno občino Nova 

Gorica bo vseboval tri vsebinske segmente: 

• izdelavo načrta za tovorni promet v mestu,

• izdelavo načrta za upravljanje mestne 

logistike na območju Cankarjeve ulice 

(vključitev v projekt LivingLab),

• načrt upravljanja mestne logistike v času 

evropske prestolnice kulture.

Občina Piran je kot turistično območje s pomembnim starim mestnim jedrom zainteresirana za sistematično ureditev mestne logistike.
(Vir: ZUM) 

Nova Gorica se že pripravlja na leto 2025, ko bo prevzela naziv 
evropska prestolnica kulture. (Vir: ZUM)

Piran in Nova Gorica postala prva pilotna projekta

https://livinglabproject.com


Ste na tekočem z novostmi?
Ministrstvo za infrastrukturo
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Objavljen je javni razpis za 
sofinanciranje priprave in 
izvedbe aktivnosti etm 2022
V Uradnem listu št. 49 je bil v začetku aprila 

objavljen javni razpis za sofinanciranje 

“priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega 

tedna mobilnosti v letu 2022”. Javni razpis se 

izvaja v sklopu projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, 

aktivnosti sofinancira Ministrstvo za okolje in 

prostor iz Sklada za podnebne spremembe. 

Letos je na voljo 290.000,00 € 
nepovratnih sredstev. Rok za 
prijavo na javni razpis je bil do  
13. 5. 2022 do 12:00.

Ob letu mladih smo dodali aktivnosti za mladino, za katere verjamemo, da bodo na najboljši način nagovarjale mlado ciljno skupino. 
(Vir: MZI - Ministrstvo RS za infrastrukturo)

Nadgrajen katalog aktivnosti
Na MZI smo spremenili in osvežili Katalog aktivnosti, ki med drugim služi kot kreativna osnova za 

izvajanje programov in aktivnosti na področju trajnostne mobilnosti. Aktivnosti izhajajo iz potreb 

raznolikih občin, zato lahko vsaka občina izbere svojo kombinacijo dejavnosti, ki je optimalna 

za posamezno okolje in prebivalce.

https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ra/r2022049.pdf
https://www.care4climate.si/sl
https://www.tedenmobilnosti.si/za-koordinatorje
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Vse več dobrih praks na področju  
trajnostne mobilnosti
Na spletni strani redno objavjamo primere dobrih praks slovenskih 

občin na področju trajnostne mobilnosti. V prvem sklopu predstavitve 

dobrih praks so se predstavile občine, ki so izvedle:

• aktivnosti zaprtja in preureditve parkirnih mest, 

• uporabo vlaka za organizirane izlete, 

• brezplačno uporabo mestnega avtobusa, 

• ureditev talnih označb za pešce in drugo.

V nadaljevanju nameravamo predstaviti primere dobrih praks občin, 

ki se osredotočajo na promocijo kolesarstva kot primarnega sredstva 

mobilnosti. 

 Pri promociji trajnostne mobilnosti spodbujamo tako trajne kot začasne ukrepe.
(Vir: MZI - Ministrstvo RS za infrastrukturo)

Ostanite na tekočem z zanimivimi 
objavami na temo trajnostne 
mobilnosti in se prijavite na 
tedenski e-novičnik.

https://www.tedenmobilnosti.si
https://www.tedenmobilnosti.si/gradiva/prakse/kako-so-trajnostno-mobilnost-spodbujali-v-celju-metliki-semicu-dravogradu
https://www.sptm.si

