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Slika 1: Dostava v peš coni na Grajskem trgu (foto: Gregor Salobir)

UČINKOVITO UPRAVLJANJE MESTNEGA
TOVORNEGA PROMETA
MESTNA LOGISTIKA POSTAJA VSE BOLJ KOMPLEKSNA

Logistični procesi v mestih so izredno kompleksni in zahtevajo celostno obravnavo. Najnaprednejša mesta 
ugotavljajo, da logističnih procesov ni mogoče prepustiti trgu pač pa je treba področje regulirati in 
vzpostaviti učinkovit sistem upravljanja mestnega tovornega prometa.  Uvajajo se novi pristopi v katerih 
tovorna vozila niso prepoznana le kot generatorji hrupa, emisij in zastojev pač pa kot element, ki pripomore 
k vzpostavitvi atraktivne ponudbe mesta. Izkazane so težnje k okolju prijaznejšim oblikam oskrbe in 
inovativnim načinom sodelovanja med ključnimi deležniki v mestu. Želimo si, da bi tudi Maribor sledil tem 
smernicam in spodbujal uvajanje najnovejših principov za izboljšanje učinkovitosti mestne logistike. 

TRENDI RAZVOJA LOGISTIKE

V zadnjih desetletjih opažamo izrazit trend urbanizacije in 
koncentracije prebivalcev ter gospodarskih aktivnosti v 
mestih. Več kot 80% prebivalcev Evrope danes živi v 
mestih, dodatno se v mestih generira kar 85% bruto 
družbenega proizvoda. Posledično se mesta soočajo s 
povečevanjem obsega tovornega prometa in iskanjem 
načinov, kako zagotoviti njegovo trajnostno delovanje.
 
Empirične raziskave kažejo, da: 

- tovorna vozila v mestih proizvedejo od 10 do 15% 
skupnega števila opravljenih kilometrov, 

- so tovorna vozila, ki v mestih izvajajo dostave v 
povprečju zasedena manj kot 40%,

- je več kot 20% vseh voženj v mestih izvedenih s 
praznimi tovornimi vozili.

 
Ti trendi pomembno prispevajo k negativnim vplivom na 
mestno okolje. Približno 25% emisij CO2, 30% nitratnih 
oksidov in 50% majhnih delcev (PM), ki jih oddaja promet, v 
velikih mestih povzročajo tovorna in dostavna vozila. 
Dostavna vozila prispevajo več kot 20% porabe energije in 
21% k mestnim prometnim zastojem.

Ugotavljamo, da so težave na področju mestne logistike 
povezane predvsem z obstoječimi trendi in pričakovanji 
kupcev. Naraščanje zahtev po dostavah v točno 
določenem času (JIT) in nakupovanju preko spleta 
povzroča večjo razdrobljenost povpraševanja in zahteva 
pogostejše dobave. 

KOMPLEKSNOST LOGISTIČNIH PROCESOV

Dodatno je nujno razumeti, da je mestna logistika zelo 
kompleksna tudi zato, ker pokriva različna področja, kot so 
dostave lokalom, trgovinam, hotelom, majhnim obrtnikom 
in prebivalcem, odvoz odpadkov in odpadnih surovin iz 
podjetij in stanovanj ter prevoze gradbenega materiala za 
potrebe obnove in novogradenj v mestu. Oskrbo je treba 
zagotoviti tudi za potrebe delovanja tržnice, kot tudi 
različnih občasnih dogodkov (npr. festivali).

Iskanje rešitev je posebej zahtevno saj so v mestne 
logistične procese vključeni številni in različni udeleženci, 
kot so izvajalci logističnih storitev (kurirske in dostavne 
službe, ponudniki skladiščnih servisov), končni uporabniki 
(prebivalci in gospodarski subjekti) in tudi mestne oblasti, 
ki določajo pravila za izvajanje logističnih aktivnosti.
 
Mesta se problematike na področju mestne logistike 
lotevajo na različne načine. Najpogosteje stihijsko in 
sporadično,  najnaprednejša mesta pa ugotavljajo, da je za 
učinkovito delovanje mesta nujno zagotoviti učinkovito 
upravljanje mestnega tovornega prometa in jasna pravila 
delovanja. Šele v zadnjem času opažamo premik na 
področju celostne obravnave logistike v mestih, ki prihaja v 
veljavo predvsem skozi izdelavo celostnih logističnih 
strategij. 
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Slika 2: Dostava v peš coni v Gosposki ulici (foto: Gregor Salobir)

VLOGA CELOSTNE LOGISTIČNE
STRATEGIJE (CLS)
EU SMERNICE ZA TRAJNOSTNO NAČRTOVANJE IN RAZVOJ LOGISTIKE

Namen CLS je osvetliti problematiko tovornega prometa v regiji in izdelati strateške smernice razvoja za 
učinkovitejše upravljanje logističnih procesov v mestu. CLS vsebuje informacije o sodobnih pristopih pri 
načrtovanju mestnega tovornega prometa, analizira trenutno stanje tovornega prometa v mestu in regiji 
ter na tej osnovi prikaže problematiko in potrebo po ukrepih za izboljšanje stanja. Opredeljuje tudi vizijo in 
cilje nadaljnjega razvoja, mehanizme za udejanjanje in akcijski načrt za realizacijo. Celostno logistično 
strategijo je razumeti kot strateški dokument, ki dopolnjuje Celostno prometno strategijo s področjem 
logistike.

EU STRATEŠKI DOKUMENTI

Nekatera velika evropska mesta so problematiko mestnega 
tovornega prometa prepoznala veliko prej, kot v Sloveniji, 
zato so na ravni EU nastali številni strateški dokumenti, ki 
nakazujejo smernice za doseganje trajnostne mobilnosti in 
logistike v mestih: 

- leta 2009 je bil sprejet »Akcijski načrt za urbano 
mobilnost« v katerem so predlagali 20 ukrepov 
za spodbujanje in pomoč lokalnim, regionalnim in 
državnim oblastem,

- leta 2011 si je Evropska Komisija v okviru »Bele 
knjige« zastavila cilj do leta 2030 v velikih 
mestnih središčih vzpostaviti mestno logistiko, ki 
bo skoraj brez CO2 emisij,

- leta 2013 je bil sprejet »Paket za urbano 
mobilnost«, ki je določil prednostne vsebine s 
ciljem odgovoriti na ključne dejavnike 
prihodnjega razvoja.

     
Omenjeni dokumenti predlagajo celostno načrtovanje 
mobilnosti, ustvarjanje pogojev za trajnostni razvoj 
prometa v mestih, upoštevanje okoljskih kriterijev pri 
načrtovanju, krepitev financiranja ter izmenjavo izkušenj in 
znanja.
 
Kljub številnim strateškim smernicam in zavedanju o 
pomembni vlogi logistike za učinkovito delovanje mesta je 
tovorni promet v planskih dokumentih evropskih mest 
pogosto zapostavljen ali naslovljen ločeno od prevoza 
potnikov. Zavedati se moramo, da tovorna in osebna vozila 
uporabljajo isto infrastrukturo, zato je problematiko 
mestnega tovornega prometa treba reševati celostno. 

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA

Mestna občina Maribor je v letu 2015 izdelala in sprejela 
Celostno prometno strategijo (CPS) s katero je opredelila 
prioritete razvoja na področju prometa v mestu. CPS sledi 
praksam evropskih mest in se zato pretežno ukvarja s 
področjem mobilnosti ljudi, je pa v enem segmentu neko-
liko bolj napredna, saj v okviru petega stebra delno naslavl-
ja tudi problematiko racionalizacije mestnega tovornega 
prometa. 

Pri reševanju problematike mestnega tovornega prometa v 
Mariboru je bilo ugotovljeno, da je le tega treba nasloviti 
bolj podrobno, zato je Mestna občina Maribor, skupaj z 
Univerzo v Mariboru, Fakulteto za gradbeništvo, prometno 
inženirstvo in arhitekturo, pristopila k izvajanju projekta 
SULPiTER, katerega cilj je izdelati Celostno logistično 
strategijo (CLS). 

CELOSTNA LOGISTIČNA STRATEGIJA

CLS je razumeti kot strateški dokument, ki pokriva specifič-
no področje logistike v mestu in kot tak v primeru Maribora 
dopolnjuje CPS. Ker smernice za izdelavo CLS na ravni 
Evrope in Slovenije še ne obstajajo, le ta sloni na metod-
ologiji projekta SULPiTER, ki izhodišča išče v kvalitetni 
analizi trenutnega stanja in skozi dialog s ključnimi deležni-
ki v mestu.
 
CLS zagovarja principe trajnostnega razvoja logistike, ki 
temelji na okolju prijaznih načinih dostave v mestu in 
iskanju sinergijskih možnosti v primeru uporabe najna-
prednejših tehnoloških in informacijskih rešitev, prav tako 
pa rešitve išče v novih modelih sodelovanja in kontinuira-
nem procesu izboljševanja. 
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METODE IN ORODJA ZA NAČRTOVANJE
CELOSTNE LOGISTIKE
VZPOSTAVITEV SISTEMA TRAJNEGA PREVERJANJA UČINKOV UVEDENIH UKREPOV

Mesta se pogosto soočajo s težavami pri uvajanju in izvajanju ukrepov prometne/logistične politike, ki 
pogosto nastanejo zaradi nasprotujočih si pogledov različnih in številnih akterjev ter deležnikov na področ-
ju mestne logistike. Težave se pojavljajo tudi zato, ker ni na voljo strokovnih podlag za učinkovito odločanje. 
V okviru projekta SULPiTER so bili zato razviti različni mehanizmi za analizo obstoječega stanja in principi 
vključevanja različnih deležnikov. Na osnovi vzpostavljene evidence stanja je cilj kontinuirano ugotavljati 
spremembe in skupaj z deležniki predlagati ukrepe za izboljšanje.    

SKUPINA ZA LOGISTIKO

Skupina za logistiko (SZL) je neformalno združenje ključnih 
akterjev in deležnikov na področju logistike v mestu. SZL v 
Mariboru trenutno šteje 28 članov tako iz javne kot 
zasebne sfere. Člani SZL se občasno (v skladu s potrebo) 
srečujejo in skozi usmerjeno diskusijo identificirajo 
probleme ter skupaj iščejo rešitve na področju mestne 
logistike. 

INTERVJUJI Z GOSPODARSKIMI SUBJEKTI

V projektu SULPiTER je bila razvita metodologija, ki temelji 
na intervjuvanju gospodarskih subjektov s ciljem 
identificirati obseg in značilnosti tovornega transporta. 
Analiza obsega vprašanja vezana na vrsto in tip tovornih 
vozil, količine in vrste tovornih enot, značilnosti in dinamiko 
izvajanja transportnih operacij, velikost in lokacije 
logistične infrastrukture ter identifikacijo ključnih 
logističnih problemov.

Zraven naročnikov logističnih storitev se zahteva tudi 
anketiranje ponudnikov logističnih storitev. Zahtevane so 
informacije o zasedenosti tovornih vozil, povprečnih 
dolžinah voženj, povprečnem številu oskrbljenih strank na 
vožnjo in podatki o problemih, ki jih le ti zasledijo pri 
svojem delu.

ANALIZA STATISTIČNIH PODATKOV

Zahtevana je tudi analiza statističnih podatkov s ciljem 
identificirati obseg prometa in zasedenost tovornih vozil. 
Izvede se analiza podatkov Statističnega urada Republike 
Slovenije, ki omogoča identificirati tovorne tokove za 
različne oskrbne verige, analiza števcev prometa na 
ključnih vpadnicah v mesto, ki nakazuje na deleže tovornih 
vozil v strukturi prometa.    

ORODJE ZA VREDNOTENJE SCENARIJEV

Dodatno je bilo razvito orodje, ki omogoča evalvacijo 
trenutnega stanja in predvideno projekcijo učinkov 
uvedenih ukrepov. Orodje deluje po principu 
multi-kriterijske analize, ki upošteva mnenje večjega števila 
deležnikov in na tej osnovi določi uteži za posamezna 
vplivna področja.
 
Skupaj z akterji (javna uprava) in deležniki (naročniki in 
izvajalci logističnih storitev) se najprej določijo strateški cilji 
(tudi vrednote), ki bi jih kazalo slediti nato pa na osnovi 
ocene ključnih kazalnikov pripravijo osnove za določitev 
uteži. Skupaj z deležniki se določijo scenariji, ki so 
sestavljeni iz množice ukrepov in njihovih predvidenih 
učinkov na promet in okolje. 

Dolgoročni cilj je v skupino povabiti dodatne kompetentne 
člane, formalno pa bo skupina delovala v okviru iniciative 
Pametnega mesta. Na voljo pa bo za srečanja tudi v 
primeru neposredne potrebe MOM.

Slika 3: Struktura deležnikov Skupine za logistiko
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VSTOP V SREDIŠČE MESTA

V središču mesta Maribor velja prepoved vožnje tovornih 
vozil katerih največja masa presega 7,5 t, razen za prevoze 
teh vozil v lokalnem prometu. Ker so številne lokacije 
znotraj mestnega središča nedostopne s tovornim vozilom 
so uvedena dostavna mesta, na katerih je dovoljena 
ustavitev za čas do 20 minut.  Dostava se od dostavnega 
mesta do objekta v katerega se dostavlja opravlja z vozički, 
električnimi vozički in podobno.

DOSTAVA V CONO ZA PEŠCE

Dostava je v strogem centru Maribora dodatno omejena v 
območju za pešce, vstopajo lahko le tovorna vozila do 5 t 
največje dovoljene mase, opredeljen je dostavni čas med 
5.00 in 10.00 uro ter med 20.00 in 22.00 uro. Za izvajanje 
dostave v jutranjem terminu, smejo vozila v območje za 
pešce zapeljati do 9.30 ure, čas od 9.30 do 10.00 ure je 
namenjen izključno njihovemu izvozu iz območja za pešce. 
Vožnja v območju za pešce izven dostavnega časa je 
dovoljena le za izjeme npr. v primeru izvedbe dostave za 
gradnjo, za servisne in kurirske dejavnosti, če je vozilo na 

NEKATERE ZASEBNE PRAKSE

Vezano na dostavo obstajajo tudi nekatere zasebne prakse. 
 
Nekateri ponudniki logističnih storitev so na osnovi odloka 
že posodobili svoj vozni park in danes dostavo v mesto 
vršijo pretežno z vozili na električni pogon. Nekateri drugi 
ponudniki so dostave pričeli v času izven dostavnih ur 
izvajati s tovornimi kolesi.  Nekatere stranke v mestu si 
prizadevajo, da se dostava do njih izvrši najkasneje do 8 ure 
ter tako poskrbijo, da  promet tovornih vozil čim manj 
obremenjuje mestno središče v času, ko se pojavijo prvi 
pešci. 

TRENUTNO STANJE NA PODROČJU
UPRAVLJANJA IN IZVAJANJA MESTNE LOGISTIKE
PREGLED OBSTOJEČIH UKREPOV IN ZNAČILNOSTI LOGISTIČNIH SERVISOV

V Mariboru se zavedamo problematike mestnega tovornega prometa, ključen problem pa so pogosta 
prilagajanja pravil, kar dolgoročno privede do slabše učinkovitosti delovanja logističnega sistema in števil-
nih kršitev postavljenih pravil. Uvedeni so številni, predvsem restriktivni, ukrepi omejevanja dostopa 
tovornih vozil, manjkajo pa rešitve, ki bi spodbujale k sodelovanju med deležniki v mestu. Če želimo učinko-
vito nasloviti problematiko mestne logistike je najprej treba zagotoviti dobre podatkovne podlage in nato 
skozi diskusijo predlagati spremembe, ki bi privedle do boljšega in sonaravnega sistema oskrbe mesta, ki bi 
hkrati ponudnikom logističnih storitev omogočal izvajanje servisov na ekonomsko vzdržen način.

OBSTOJEČI UKREPI IN UREDITEV TOVORNEGA PROMETA
V MESTNI OBČINI MARIBOR
Pravila izvajanja tovornega prometa so določena z Odlokom o občinskih cestah v Mestni občini Maribor.   

električni pogon, za prevoz do najbližjega dostavnega 
mesta znotraj peš cone in za nekatere druge izjeme.
     
Za vstop/izstop v območje za pešce je v vseh primerih 
treba imeti dovolilnico, ki jo izda Sektor za komunalo in 
promet na Mestni občini Maribor. Za vstop v območje za 
pešce se plača prevoznina. V cono je možno vstopiti le z 
elektronsko vstopno kartico in na mestih s potopnimi 
stebrički.

DOSTAVA

TOČKA (ZAPORA)

OBMOČJE PEŠ CONE

OBMOČJE UMIRJENEGA
PROMETA

Slika 4: Karta peš cone v središču Maribora z označenimi
vstopnimi točkami in parkirnimi prostori rezerviranimi
za dostavna vozila

4.1.
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SKLADIŠČNE KAPACITETE

Poslovni subjekti imajo relativno majhne skladiščne 
kapacitete (60% le do 20m2). Posledično pogosteje 
naročajo pošiljke, kar privede do večjega števila voženj in 
večjega obsega prometa tovornih vozil v mestu.

FREKVENCA DOBAV

Analiza frekvence dobav kaže, da se le te v največjem 
deležu vršijo tedensko. Podrobnejša analiza segmenta 
tedenskih dobav je pokazala, da se vršijo v 43% en krat 
tedensko, 29% dva krat tedensko in v 16% tri krat tedensko. 
Analiza urne distribucija dostave je pokazala, da se le te 
vršijo pretežno v jutranjem času s konico med sedmo in 
osmo uro in med deveto ter deseto uro. 

PROBLEMI

Poslovni subjekti so kot tri največje težave pri izvajanju 
logistike navedli, da ni dovolj dostavnih mest, da so neus-
trezni dostavni časi (želeli bi si bolj fleksibilnih možnosti 
dostave) in da imajo težave z dostopnostjo do svojih 
poslovnih objektov.  

NAČINI DOBAVE

Za dostavo v 89% poskrbijo dobavitelji, le majhen delež 
dostav se izvede v lastni režiji. Prevladujejo primeri, kjer 
dostavo vrši en ali dva dobavitelja.  Dobava se v 95% vrši na 
lokacijo poslovnega subjekta (zunanji depoji niso v 
uporabi). 

VELIKOST IN ŠTEVILO TOVORNIH ENOT

Tovorne enote so pretežno majhnih dimenzij. Segment 
pošiljk velikih dimenzij, ki so pakirane na paleti ali na RLC 
vozičku predstavljajo relativno majhen delež (v skupni 
strukturi le cca 25%).  

ANALIZA ZNAČILNOSTI IZVAJANJA DOSTAV -
ANKETA POSLOVNIH SUBJEKTOV
Analiza značilnosti tovornega transporta je bila izvedena na vzorcu 120. poslovnih subjektov. Obravnavali 
smo območje Funkcionalne urbane regije, ki sovpada s Podravsko statistično regijo. 
Ugotovili smo, da je problematika tovornega transporta izražena predvsem v centru mesta Maribor in 
centru mesta Ptuj.

Slika 5: Delež pošiljk glede na velikost tovorne enote
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Najpogostejše so tovorne enote z majhno težo do 5 kg, 
tovornih enot s težo, ki je večja od 25 kg je le nekaj manj kot 
15%. Dodatno na razdrobljenost pošiljk nakazuje tudi 
število tovornih enot na pošiljko. Največji delež (44%) 
predstavljajo pošiljke do 5 tovornih enot.
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Slika 6: Frekvenca dobav (urna distribucija)

Slika 7: Dostava v cono za pešce (foto: Infozia)

Ostali termini dostave so relativno manj pomembni. 
Posebej zanimivo je omeniti večerni termin dostave, ki 
očitno ne izkazuje statistično pomembnih deležev. 

4.2.
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PROMET ZNOTRAJ IN MED CONAMI V FUNKCIONALNI URBANI REGIJI MARIBORA

Značilnosti tovornih tokov se pomembno razlikujejo glede 
na vrsto tovora, zato je bila izvedena posebna analiza, kjer 
smo obravnavali le segment prevoza hrane, pijače in blaga, 
ki se prodaja v trgovinah in lokalih. 

ZASEDENOST VOZIL

Analiza podatkov Statističnega urada Republike Slovenije 
omogoča identificirati tudi informacije o zasedenosti 
tovornih vozil. V tem primeru so v analizo vključene vse 
vrste tovora.

ANALIZA STATISTIČNIH PODATKOV
IN ŠTEVCEV PROMETA

Analiza obsega tovornega prometa je bila izvedena na območju Funkcionalne urbane regije (FUR) 
Maribora, ki je bila razdeljena na 7 geografskih con (Maribor, Ruše, Šentilj, Lenart, Ptuj, Sl. Bistrica in 
Miklavž). 

Slika 8: Cone v FUR Maribor in prometna infrastruktura

Slika 9: Deleži voženj znotraj in med conami FUR Maribor
glede na izvor in ponor

Slika 10: Zasedenost vozil znotraj con v FUR Maribor
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Analiza kaže, da ima izredno velik delež voženj izvor in 
ponor znotraj Maribora. Največ voženj se opravi v povezavi 
s Ptujem in Slovensko Bistrico. 
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Analiza kaže, da so tovorna vozila v vseh conah znotraj FUR 
slabo zasedena. Ugotavljamo, da je v Mariboru cca 80% 
vseh voženj opravljenih z vozili, ki so v najboljšem primeru 
zasedena le 30%.  

4.3.
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PODATKI POVPREČNEGA LETNEGA
DNEVNEGA PROMETA

Analiza PLDP (povprečni letni dnevni promet) podatkov je 
bila izvedena na ključnih vpadnicah v mesto. Dodatno smo 
analizirali tudi promet na avtocesti s ciljem identificirati 
obseg tranzitnega prometa tovornih vozil.
 
Rezultati kažejo (glej sliko 11 in tabelo 1), da je tovorni 
promet v porastu. Največjo rast na vpadnicah beleži 
promet lahkih dostavnih vozil (<3,5t), ki se je v razdobju 
med leti 2013 in 2017 v povprečju povečal za 16,06% (3,2% 
letno). Obseg prometa težkih tovornih vozil (>3,5t) se je v 
enakem obdobju v povprečju povečal za 4,26% (0,85% 
letno). 

Vezano na tovorni promet so najpomembnejše vpadnice 
na smeri Hoče, Šentilj in Miklavž (Ptujska cesta).  Viden je 
tudi izreden porast tranzitnega prometa na avtocesti 

Slika 11: Povečanje PLDP na vpadnicah – 2013/2017
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Slika 12: Analiza PLDP podatkov na ključnih vpadnicah v mesto.
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Tabela 1: Podatki o PLDP osebnih in tovornih vozil (LDV – lahka tovorna vozila, HDV – težka tovorna vozila)
na  glavnih vpadnicah v mesto in na avtocesti (Vir: števci prometa)

SMER

MALEČNIK

ŠENTILJ

DRAVOGRAD

RUŠE

HOČE

MIKLAVŽ

DUPLEK

AC

LETO

2013
2017

2013
2017

2013
2017

2013
2017

2013
2017

2013
2017

2013
2017

2013
2017

7.148
7.448
4,2%
22.244
24.818
11,6%
13.734
14.142
3,0%
8.835
9.499
7,5%
28.433
31.490
10,8%
20.253
20.413
0,8%
9.634
10.687
10,9%
29.081
34.554
18,8%

269
321
19,3%
1.399
1.581
13,0%
794
906
14,1%
486
544
11,9%
1.781
2.229
25,2%
1.264
1.372
8,5%
483
563
16,6%
3.252
2.749
15,3%

88
50
-43,2%
695
697
0,3%
382
476
24,6%
244
216

995
1073
7,8%
757
814
7,5%
176
153

6254
6979
11,6%

OSEBNA VOZILA

6.688
6.985
4,4%
19.951
22.265
11,6%
12.370
12.594
1,8 %
8.005
8.622
7,7 %
25.444
27.889
9,6%
17.984
17.967

8.836
9.802
10,9%
19.206
23.417
21,9%

DELEŽ PLDP

3,8%
4,3%

6,3%
6,4%

5,8%
6,4%

5,5%
5,7%

6,3%
7,1%

6,2%
6,7%

5,0%
5,3%

11,2%
10,8%

DELEŽ PLDP

1,2%
0,7%

3,1%
2,8%

2,8%
3,4%

2,8%
2,3%

3,5%
3,4%

3,7%
4,0%

1,8%
1,4%

21,5%
20,2%

GLAVNI GENERATORJI PROMETA V MARIBORU
Na podlagi prometnega modela in anket o potovalnih 
navada prebivalcev  Mestne občine Maribor so glavni 
generatorji prometa (potniškega in tovornega) v 
Mariboru: UKC Maribor, Europark, S 23, strogi ožji center 
(Slomškov trg), Melje in Tezno. Na sliki 11 so prikazana ta 
območja, ki bi jih kazalo posebej natančno nasloviti v 
procesu uvajanja ukrepov racionalizacije tovornega 
prometa. 

Slika 13: Glavni generatorji prometa v Mariboru
(VIR: Potovalne navade prebivalcev MOM)
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Slika 15: Tržaška cesta - prometna vpadnica iz strani Hoč (foto: Infozia)

Slika 14: Območje prijazne cone

V Celostni prometni strategiji mesta Maribor (2015) je bila 
določena prijazna cona, kot območje v katerem se bodo 
spodbujale sonaravne rešitve in v kateri bo v ospredju 
pešec. To območje je tudi prioriteta za iskanje sonaravnih 
rešitev na področju mestne logistike. 

PROMET TOVORNIH VOZIL V PRIJAZNI CONI
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LEGENDA
za leto: 2035
Število PLDP na dan

LEGENDA
za leto: 2025
Število PLDP na dan

LEGENDA
za leto: 2016
Število PLDP na dan

Slika 16: Promet tovornih vozil
(PLDP) za leto 2016

Slika 17: Promet tovornih vozil
(PLDP) za leto 2025

Slika 18: Promet tovornih vozil
(PLDP) za leto 2035
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Slika 19: Križišče v centru mesta (foto: Infozia)

UGOTOVLJENI LOGISTIČNI IZZIVI IN
PROBLEMI V MESTU 
ODPIRAJO SE ŠTEVILNA PODROČJA ZA IZBOLJŠAVE 

Na strateški ravni se regija in mesto konstantno sooča z izzivi in spreminjajočimi se potrebami, ki kreirajo 
določene probleme vezane na logistiko. Identificirani izzivi predstavljajo strateške smernice za določitev 
področij, ki jih kaže v strategiji podrobneje proučiti in nasloviti. Konkretni problemi pa omogočajo zastaviti 
cilje za operativno reševanje logistike v mestu in okolici. 

IZZIVI MESTNE LOGISTIKE

Za identificiranje izzivov in problemov je bil izdelan 
vprašalnik, ki so ga izpolnili člani Skupine za logistiko. Na 
osnovi metodologije projekta SULPiTER so bili izzivi in 
problemi razdeljeni na ključne strateške kategorije, ki so 
prikazane v tabeli 2.

Obstoj posameznega izziva oziroma problema so 
anketiranci ocenili z lestvico od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da 
izziv/problem ne obstaja in 5, da je izziv/problem zelo 
akuten oziroma zelo pereč. Izzivi so v tabeli 2 predstavljeni 
od najbolj do najmanj akutnega.    

Anketiranci so mnenja, da so najpomembnejši izzivi 
logistike v Mariboru povezani z vplivi na promet in 
prometni sistem, na okolje, na podporo gospodarstvu ter 
energetski vidiki logističnih procesov. Pomembni so tudi 
izzivi vezani na zavedanje družbe o učinkovitosti logističnih 
procesov, učinkovito planiranje politike in ukrepov vezanih 
na logistiko ter sprejemljivost s strani uporabnikov ter na 
koncu tudi prebivalcev.

Odpirajo se torej vprašanja o učinkovitem upravljanju in 
obvladovanju logističnih procesov s ciljem zmanjšanja 
vpliva tovornih vozil na promet v mestu (zastoje, 
prometno varnost, prometne prekrške), okolje (emisije, 
hrup) in energetiko (energetska učinkovitost). Zelo 
pomemben je izziv podpore logističnih procesov za 
učinkovito delovanje gospodarstva (zmanjševanje 
stroškov logistike) in premišljeno planiranje logistične 
politike.  

Tabela 2: Ocena anketirancev glede najpomembnejših strateških izzivov logistike

STANJE
PROMET
(vpliv logističnih procesov na učinkovito delovanje prometnega sistema – npr.
Na prometne zastoje)
OKOLJE
(vpliv logističnih procesov na okoljske parametre v mestu in regiji – npr. Izpusti, hrup)
GOSPODARSTVO IN ENERGETIKA
(vpliv učinkovitosti logistike na uspešnost poslovanja podjetij in učinkovito rabo
energije – npr. Znižanja stroškov)
DRUŽBA
(zavedanje družbe o pomembnosti logističnih storitev za učinkovito delovanje mesta
in kvaliteto življenja)
PLANIRANJE
(učinkovitost planiranja logističnih aktivnosti in ukrepov v mestu – npr. Napredni pristopi
pri načrtovanju / politike in ukrepi)
SPREJEMLJIVOST S STRANI UPORABNIKOV
(dovzetnost uporabnikov za predlagane ukrepe/rešitve – npr. Prevozniki 
 trgovi so pripravljeni sprejeti in se prilagoditi novim pravilom dostave)
SPREJEMLJIVOST PREBIVALCEV
(pripravljenost prebivalcev za uvajanje novih rešitev na področju logistike v mestu in regiji)

POVPREČNA OCENA
4,5

4,2

4,1

3,8

3,6

3,6

3,5

VIDENJE IZZIVA
Zelo akuten in pereč

Akuten in pereč

Akuten in pereč

Zelo pogost

Zelo pogost

Zelo pogost

Pogost

5
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PROBLEMI MESTNE LOGISTIKE

Nabor problemov je vezan predvsem na področje, ki je bilo 
v segmentu izzivov izpostavljeno kot najbolj pomembno, 
torej promet. Seznam je bil izoblikovan na osnovi diskusije 
z mestno upravo, nekaterimi lastniki lokalov in prodajaln v 
mestu ter nekaterimi ponudniki logističnih storitev.
 

V tabeli 3 so prikazani in na kratko opisani ter po 
pomembnosti razporejeni vsi ključni identificirani 
problemi vezani na logistiko v Mariboru in okolici.

Kot zelo akutni in pereči so se izkazali problemi 
nepravilnega parkiranja tovornih vozil pri dostavi, 
nezadostnega števila dostavnih mest, nedoločenih 
oziroma slabo označenih dostavnih poti, slabe 
izkoriščenosti tovornih vozil in nezadostne logistične 
infrastrukture.
  
Strateško gledano bi morali več naporov vložiti v nadzor in 
planiranje logistične infrastrukture v mestu. Izpostavljena 
so tudi področja nezadostnih skladiščnih kapacitet, kar 
nakazuje na potrebo po diskusiji s ponudniki logističnih 
storitev, ki bi zagotovili dodatne skladiščne kapacitete blizu 
mestnega središča.
 

Kot zadnje naj omenimo še področje odvoza odpadkov, ki 
bi moral v večji meri slediti terminom v katerih bi čim manj 
vplival na promet v mestu. Iskati je treba predvsem rešitve 
za učinkovitejši sistem odvoza odpadkov v centru mesta. 

Tabela 3: Ocena anketirancev glede trenutnega stanja glede akutnosti problemov

STANJE
NEPRAVILNO PARKIRANJE PRI DOSTAVI
(parkiranje se vrši na vozišču, na pločniku, na avtobusni postaji,
opaziti je nelegalno parkiranje osebnih vozil)
DOSTAVNA MESTA
(praviloma so zasedena, ni jih dovolj glede na potrebe, neustrezne lokacije,
niso dobro označena, ni jih mogoče rezervirati)
DOSTAVNE POTI
(niso določene, niso označene, pomanjkljiva prometna signalizacija)
IZKORIŠČENOST VOZIL
(slaba zasedenost vozil, velik delež praznih voženj, velik delež praznih kilometrov)
LOGISTIČNA INFRASTRUKTURA
(nezadostne kapacitete, slaba ponudba storitev, visoke cene storitev)
PRETOVORNI POSTOPKI IN ČASI
(zahtevni administrativni postopki in dolgi časi čakanja na pretovarjanje)
DOSTAVNI ČAS
(ure dostave niso primerne, časovna okna so preozka, čas dostave je preveč omejen)
SKLADIŠČNE KAPACITETE V MESTU
(skromna ponudba, nezadostne kapacitete, neprimerna lok.)  
DOSTOPNOST DO STRANK V MESTU
(obstajajo fizične in/ali administrativne ovire za dostop do določenih strank v mestu)
ODVOZ ODPADKOV
(neustrezna vozila, neustrezni termini odvoza, ustvarjanje zastojev v mestu)
POMANJKLJIV NADZOR
(zaradi nezadostnega nadzora so prisotne kršitve cestno prometnih predpisov
in pravil dostave)
PRETOVORNA MEHANIZACIJA
(pomanjkanje ustreznih tehnologij za učinkovitejše pretovarjanje med cestnimi
prevoznimi sredstvi in pri kombinaciji – cesta/železnica/letalo)
PAKIRANJE
(neustrezna embalaža, poškodovane pošiljke)
POMANJKANJE OPREME
(pomanjkanje opreme za natovarjanje in raztovarjanje, manjkajo dostavni vozički
in kolesa, potrebne bi bile dodatne rampe in potopni konfini)
DOVOLILNICE ZA VSTOP V MESTNO SREDIŠČE
(zamudni administrativni postopki za pridobivanje, visoka cena dovolilnic)
ZLORABA DOVOLILNIC ZA VSTOP V MESTNO SREDIŠČE
(dovolilnice so vezane na RFID kartico – zaznati je zlorabe s strani določeni deležnikov)

POVPREČNA OCENA

4,5

4,4

4,1

4,1

4,1

4

3,8

3,7

3,6

3,6

3,6

3,5

3,5

3,3

3,2

2,8

VIDENJE PROBLEMA

ZELO AKUTEN IN PEREČ

AKUTEN IN PEREČ

AKUTEN IN PEREČ

AKUTEN IN PEREČ

AKUTEN IN PEREČ

ZELO POGOST

ZELO POGOST

ZELO POGOST

ZELO POGOST

ZELO POGOST

ZELO POGOST

POGOST

POGOST

POGOST

POGOST

OBČASEN
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VIZIJA IN CILJI NA PODROČJU MESTNEGA
TOVORNEGA PROMETA
TRAJNOSTNO NARAVNAN TOVORNI PROMET

Tovorni promet in zbirno – dostavni procesi bodo zadovoljevali potrebe vseh udeležencev v oskrbovalnih 
verigah in končnih uporabnikov. Hkrati bo logistični sistem v Mestni občini Maribor omogočal varen 
promet, bo prijazen do okolja ter energetsko in ekonomsko učinkovit.  Spremembe bodo sprejete s strani 
uporabnikov in družbe. 

S takšno vizijo želi Mestna občina Maribor vzpostaviti 
trajnostni sistem dostave, tovornega prometa in logistike, 
ki bo prispeval k boljši kakovosti bivanja v občini in 
prebivalcem zagotavljal nova delovna mesta. Planiranje 
trajnostno naravnanega tovornega prometa bo usmerjeno 
v uresničevanje vrednot po boljši varnosti in varovanju v 
prometu,  zmanjševanju hrupa, zmanjševanju stroškov, v 

grajenju zelenega okolja, pomembnosti zavedanja politike 
pri planiranju sprememb, fleksibilnost s strani uporabnikov 
in sprejetje ukrepov s strani družbe.
 
Vrednote so deležniki ocenjevali z lestvico od 1 do 5. Višja 
kot je ocena, bolj je vrednota pomembna in bi jo kazalo 
upoštevati pri vzpostavitvi logističnega sistema v 
prihodnje.  

Maribor bo mesto, ki bo imelo jasna pravila za vstop v 
mestno središče in prijazno cono. Upravljanje s tovornim 
prometom bo koordinirano in transparentno.
 
Maribor bo v prihodnosti v procese odločanja še bolj 
intenzivno vključeval javnost, prebivalce, mestne četrti in 
krajevne skupnosti ter ključne deležnike. S ciljem zmanjšati 
število dostavnih voženj in povečati zasedenost vozil bo 
Maribor več časa posvetil planiranju konsolidacijskih 

aktivnosti. Hkrati bo mesto stremelo k uporabi okolju 
prijaznih dostavnih vozil, zmanjšanju stroškov dostave in 
hitrejšemu času dostave pošiljk od vrat do vrat. 
Vzpostavljena bo kakovostna fizična dostopnost do 
končnih uporabnikov, hkrati pa se bo zmanjšal delež 
poškodovanih in uničenih pošiljk. Maribor bo v prihodnosti 
izboljšal varnost v prometu z zmanjšanjem konfliktov med 
udeleženci v prometu. V nadaljevanju so določeni CILJI in 
predlagane CILJNE vrednosti. 

Tabela 4: Hierarhija vrednot logističnega sistema v Mariboru (po mnenju deležnikov)

MOBILNOST

VARNOST IN

(nesreče s smrtnim 
izzidom, poškodbe 

udeležencev v prometu, 
poškodbe pošiljk, 

vandalizem, kraja pošiljk)

NIVO STORITVE

(točnost dostave, 
primerna vozila, dovolj 

pogosta dostava, hitra in 
jasna komunikacija)

IKT SISTEMI

(kvalitetne dostavne poti, 
primerna prometna 

infrastruktura, dostopnost 
do modernih IKT 

tehnologij)

DOSTAVNA VOZILA

(Izkoriščenost vozil, 
prazne vožnje)

PROMETNI SISTEM

(prometni prekrški, npr. 
nepravilno parkiranje)

SPREJEMLJIVOST
S STRANI

UPORABNIKOV

FLEKSIBILNOST

(upoštevanje dejstev in 
analiz implementacij 
trajnostnih ukrepov)

SPREJETJE

(integracija ukrepov s 
strani vseh deležnikov, 

promocija ukrepov)

USPEH

PRENOSLJIVOST

(prenosljivost trajnostnih 

na druge deležnike)

KONSENZ

(pogodbena vključitev 
deležnikov v pilotne 
projekte o trajnostni 

logistiki)

SPREJEMLJIVOST
S STRANI DRUŽBE

SPREJETJE

(informiranje o ukrepih, 
sprejetje ukrepov na 

lokalni ravni, potrditev 
ukrepov preko 

družbeno socialnih 
omrežij)

PRAVILA/ODLOKI

(strinjanje z novimi 
pogoji kot npr. za 

ekonomično vožnjo in 
povečanim nadzorom)

POLITIKA IN
PLANIRANJE

ZAVEDANJE

OZADJE

(Izkušnje pri planiranju, 
upoštevanje raziskav, 

dober pregled nad 
zakonodajo in 
smernicami)

UPRAVL. TVEGANJE

(implementacija ukrepov 
– slabo vodenje, 

komunikacija, vključenost, 
deležnikov, birokracija)

EKONOMIJA
IN ENERGIJA

(dolgoročno 
zmanjšanje stroškov 
za logistične procese)

RAZVOJ

(nova delovna mesta 
zaradi razvoja 

logistike)

ENERGIJA

(poraba energije za 
dostavo in ostale 

logistične procese)

KORISTI

(raznolikost lokalne 
ekonomije)

TVEGANJA

(vpliv inflacije, davkov, 
nestabilne regije, 

primanjkljaj prihodka 
na logistične procese)

DRUŽBA

ZELENO OKOLJE

(človeku prijazno 
bivalno okolje)

BIVALNI
STANDARD

(kvaliteta življenja, 
spremembe pravil glede 

dostave - dovolilnice)

UDOBJE

(prisotnost primernih
vizualnih in avdio

vsebin)

(merjenje učinkov 
implemeniranih

ukrepov)

RAZLIKE V DRUŽBI

(možnost protestov, 
spremembe navad, 

starajoče se 
prebivalstvo)

OKOLJE

(prizadeto 
prebivalstvo – dB)

KVALITETA
ZRAKA

(izpusti – PM delci, 
NOx, CO)

TOPLOGREDNI

(CO2 izpusti)

(pomembnost sprememb 
na področju dostave)

ukrepov s strani deležnikov 

6
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Tabela 5: Predlagani cilji za doseganje učinkov

CILJNA VREDNOST
Sprejem Celostne logistične strategije Maribora v letu 2019, revizija vsaki dve, 
prenova vsakih pet let
Vzpostavitev občinske organizacijske enote za logistiko do leta 2022
Od leta 2020 se za vse večje investicije in spremembe pogojev za vstop v prijazno cono poleg 
zakonsko predvidenega vključevanja javnosti opravijo tudi posveti s prebivalci in ključnimi 
deležniki 
Do leta 2020 uvedba spremljanja logističnih indikatorjev in učinkov investicij 

Do 2030 brez CO
2
 emisij v prijazni coni (za dostavna vozila)

Do 2030 za 20 % zmanjšati hrup dostavnih vozil 
Do leta 2025 doseči 50%  delež okolju prijaznih dostavnih vozil, ki vstopajo v prijazno cono 
Do leta 2025 vzpostaviti sistem za izposojo električnih dostavnih vozil
Do leta 2025 doseči 50 %  delež okolju prijaznih vozil za odvoz smeti in dostavnih vozil 
občinskih javnih služb
Do leta 2024 izdelati študijo razvoja železniškega prometa v Podravju  
Do leta 2024 doseči povprečno 50 %  zasedenost vozil
Do leta 2024 vzpostaviti konsolidacijski center za peš cono in zmanjšati delež praznih voženj 
in število vstopov v mestno jedro za 70 % glede na leto 2018  
Do leta 2024 določiti jasna pravila za dostavo in za 15 % povečati zadovoljstvo deležnikov za 
dostavo in končnih uporabnikov
Do leta 2024 vzpostaviti sistem certificiranja deležnikov, ki izvajajo trajnostne oblike dostave
Do leta 2024 doseči 30 % deležnikov, ki nudijo trajnostno obliko dostave
Do leta 2022 za 20 % skrajšati administrativne postopke (čase) za pridobivanje dovolilnic
Do leta 2025 za 5 % zmanjšati stroške dostave glede na leto 2018
Znižanje povprečnih hitrosti dostavnih vozil in dostavnih koles v peš coni za 25 %  do leta 2025 
glede na 2018
Zmanjšanje števila kršitev glede omejene hitrosti v peš coni za 25 % do leta 2025 glede na 2018   
Zmanjšanje števila kršitev glede nepravilnega parkiranja na dostavnih mestih in intervencisjkih 
poteh za 30 % do leta 2025 glede na 2018
Do leta 2024 za 20 % zmanjšati delež uničenih in poškodovanih pošiljk
Do leta 2024 vzpostaviti 1 % kvalitetnih (pokritih)  dostavnih mest   
Do leta 2024 za 20 % povečati kvalitetne in označene dostavne in intervencijske poti ter za
30% povečati število dostavnih mest

Do leta 2024 za 10 % izboljšati čase pretovora (v mestno jedro/med modalitetami) in procese 
v oskrbovalnih verigah
Do 2024 za 10 % izboljšati čas dostave 
Do leta 2024 za 5 % povečati skladiščne kapacitete v mestu

CILJI
Vzpostavitev sistemskih, finančnih in 
upravnih pogojev za izboljšanje urejanja 
logistike 
Zagotavljanje transparentnosti odločanja 
z vključevanjem javnosti v vse faze 
načrtovanja logistike
Uvedba orodij za sistematično 
spremljanje področja logistike 
Zmanjšanje emisij in hrupa

Povečati delež tovora dostavljenega z 
okolju prijaznimi vozili 

Povečati zasedenost vozil in zmanjšati 
delež praznih voženj 

Vzpodbujati deležnike k doseganju 
trajnostnih ciljev 

Povečati varnost in zmanjšati konflikte 
med pešci, dostavnimi vozili in 
dostavnimi kolesi 

Zmanjšati količino poškodovanih in 
uničenih pošiljk 
Omogočiti fizično in časovno dostopnost 
do končnih uporabnikov 

Slika 20: Center Maribora (foto: Infozia)
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UKREPI PO MERI KONČNIH UPORABNIKOV
IN PREBIVALCEV 
PLANIRANJE OKOLJU PRIJAZNE IN UČINKOVITE MESTNE LOGISTIKE 

Planiranje logistike se osredotoča na določanje pogojev za vstop v mestno jedro in ostale predele mesta z 
okolju prijaznimi vozili, sodobnimi IKT storitvami in jasnimi, transparentnimi razmerji med deležniki. 
Optimizira se število dostavnih mest in  časovna okna, vzpostavijo se kvalitetne in označene intervencijske 
in dostavne poti, izboljša se nadzor. Večji poudarek je na multimodalnih povezavah in vzpostavitvi konsoli-
dacijskih aktivnosti ter vzpostavljanju mesta brez odpadkov. Koncepti zelene logistike se vpeljejo tudi z 
vzpodbujanjem lokalnega gospodarstva in večje samooskrbe.

TRŽNI UKREPI

Tržni ukrepi temeljijo na mehanizmu cene s pomočjo 
katerega MOM lahko vpliva na ravnanje prevoznikov in 
naročnikov. MOM bo podpirala razvoj izposoje električnih 
dostavnih vozil za prebivalce in različne odjemalce v 
prijazni coni. Glavna prednost izposoje je zmanjšanje 
stroškov dostave zaradi ne-lastništva dostavnih vozil. 
Lokacije za izposojo manjših električnih dostavnih vozil 
bodo planirane tako, da bodo pokrila glavne generatorje 
tovornega prometa (mestno središče, nakupovalna 
središča, industrijska območja) in nastanitvene soseske.
 

Nadalje bo MOM podpirala prizadevanja pristojnih 
institucij (npr. Ministrstva za okolje, Ekosklada, idr.), ki 
podjetjem omogočajo davčne olajšave za okolju 
prijaznejša vozila ter vlagajo napore za povečanje 
subvencij prevoznim podjetjem za sofinanciranje investicij 
v okolju prijaznejši vozni park.

Izdajale se bodo tržne dovolilnice glede na skupno 
določen dovoljen obseg emisij s pomočjo  programov 
certificiranja (označevanje okolju prijaznejših vozil in 
prevozniških podjetij). Mesto bo vzpostavilo jasno politiko 
oblikovanja cen za dostavo v mestno jedro.  

REGULATIVNI UKREPI    

Regulativni ukrepi postavljajo omejitve za nadzor izvajanja 
aktivnosti prevoznikov s ciljem omejiti negativne vplive 
dostavnih vozil v urbanih območjih. MOM bo tako 
vzpostavila jasna pravila glede dostave in prilagodila 
časovna okna za dostave različnih oskrbovalnih verig tudi 
izven koničnega časa (tudi ponoči). Pravila bodo 
vzpostavljena tudi za dostave, ki se ne dostavljajo na 
dnevnem nivoju (maloprodaja, trgovina na debelo, hrana, 
živila, in podobno).  Ukrep je vezan na koristi prevoznih 
podjetij, saj je dostava ponoči hitrejša zaradi manj zastojev, 
na voljo je več prostora za pretovor, hkrati pa so lahko 
stroški za vstop v peš cono nižji.  Prevzem je lahko 
spremljan ali ne spremljan in po navadi zahteva 
spremembo delovnega časa za prejemnike. Lahko pa se 
vzpostavi sistem na zaupanje, kjer prejemnik ključe od 
prevzemnih mest zaupa dostavnim podjetjem. Ukrepi za 
zmanjšanje hrupa (podložena podlaga, manj hrupne 
pnevmatike ali manj hrupna pnevmatska pretovorna 

tehnologija) lahko dodatno naredijo nočno dostavo 
prijazno tudi prebivalcem.  V prijazni coni se bo 
dolgoročno vzpostavil tudi fleksibilen sistem dostave z 
okolju prijaznejšimi vozili (električna vozila, kolesa), ki bo 
določal okoljske omejitve (določitev emisijskih 
standardov, omejitve vezane na vrsto in tip pogonskega 
agregata). Dodatno bodo vzpostavljene omejitve stopnje 
zasedenosti tovornih vozil (dostop dovoljen le vozilom z 
dovolj visoko stopnjo zasedenosti).  MOM bo prav tako 
raziskala možnosti vzpostavitve sistemov rezervacije in 
časovnega zakupa parkirnih in dostavnih mest. Zaradi 
zaznanih kršitev, predvsem pri nepravilnih parkiranjih in 
onemogočanju dostopa do lokacij, bo MOM intenzivirala 
nadzor. Intenziviran nadzor (glede hitrosti) pa se bo vršil 
tudi na lokacijah, kjer prihaja do konfliktov med pešci in 
dostavnimi kolesi (peš cona). Nadalje bo MOM nudila 
podporo pri izobraževanju  predvsem manjših 
prevozniških podjetjih o pomenu ekonomične vožnje,  
tahografov in očiščenih streh dostavnih vozil in prikolic 
ledu in snega. 

Slika 21: Slomškov trg - zasedenost dostavnega prostora (foto: Infozia)
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INFRASTRUKTURNI UKREPI

Infrastrukturni ukrepi pokrivajo področje investicij v 
prometno/logistično infrastrukturo in so v številnih 
primerih del načrta rabe prostora. Mesto pripravi načrt 
obstoječih in planiranih dostavnih/intervencijskih poti, 
dostavnih mest, dostavnih cestnih odsekov, zbirnih točk in 
konsolidacijskih centrov. Načrt vsebuje tudi potrebne 
infrastrukturne ali suprastrukturne podatke  (npr.: osne 
obremenitve, svetli profil, omogočen dostop samo s kolesi, 
itd.) za omogočen fizičen dostop do lokacij. Vzpostavijo se 
varne, kvalitetne in dobro označene dostopne poti, tudi za 
potrebe izrednih prevozov na sporadičnih dogodkih (npr. 
SNG, Festival Lent, Opera v mestu).

Dostavni cestni odseki so večinoma cestne površine v 
prijazni coni namenjene dostavi, kar omogoča kratkočasno 
parkiranje kjerkoli na takšnem odseku ceste v določenih 
časovnih okvirih. Koncept ima podoben učinek kot 
avtobusna postajališča na cesti, ki zraven tega, da 
omogočajo lažje vključevanje avtobusa v promet, hkrati 
predstavlja tudi ukrep za umirjanje prometa.  Ukrep je 
primeren za določene predele mesta v Prijazni coni/coni 
30, kjer zaradi strukture ulic ni dovolj prostora (npr.: 
Koroška cesta, Mladinska, Krekova).
 
Podoben koncept se lahko specificira na vpadnicah in na 
industrijskem območju ali pred terminali, kjer se da 
prioriteta tovornim vozilom.
 
Dostavna mesta, ki so locirana izven cest naj se locirajo 
tako, da ne bodo preveč zasedla javni prostor in kljub temu 
omogočala atraktivno javno površino. Naredi se študija 
optimalnih dostavnih mest in dostavnih cestnih odsekov 
za mestno središče in preostale dele mesta.

   S ciljem vzpostavitve zelene logistike od vrat do vrat se 
lahko zadnji kilometer dostave/prevzema vrši s pomočjo 
enostavnih dostavnih oziroma transportnih vozičkov ali 
koles. Dostavna mesta se lahko dodatno opremijo z dvigali, 
kjer je potreba. Kvalitetna dostavna mesta so lahko tudi  
pod streho zaradi zmanjšanja možnosti dostave mokrih in 
poškodovanih pošiljk zaradi dežja oziroma snega. Lahko pa 
imajo tudi električni priključek za hitro polnjenje dostavnih 

vozil. Prostor za dostavna mesta naj bo dovolj širok, da bo 
omogočal čim manj konfliktov med pretovorom in 
ostalimi udeleženci v prometu.
 
V mestnem središču se vzpostavi konsolidacijski center za 
potrebe vstopa v peš cono, na Koroško ulico, Lent in 
tržnico. Prouči se možnost in smiselnost za vzpostavitev 
dodatnih dostavnih/konsolidacijskih centrov tudi na 
železniških postajah (tudi na  glavni) in v Coni Tezno (za 
potrebe sejma starin) od koder se vrši prevoz/dostava z 
okolju prijaznimi oblikami transporta. Dolgoročno se 
razmisli tudi o vzpostavitvi enega ali več konsolidacijskih 
centrov  lociranih na glavnih vpadnicah za potrebe dostav 
v prijazno cono.

Zaradi dostave/prevzema z električnimi vozili, naj bodo 
konsolidacijski centri opremljeni tudi z električnimi 
polnilnicami. V sklopu na novo identificiranih dostavnih 
površin se bo pripravil tudi načrt za e-polnilnice za 
dostavna vozila. Hrbtenico razvoja elektrifikacije 
logističnega sistema pa naj predstavljajo t.i. 
multifunkcijske električne polnilnice za polnjenje tudi 
večjih električnih dostavnih vozil/tovornjakov, vozil 
javnega potniškega prometa, smetarskih vozil, električnih 
koles in električnih avtomobilov.  MOM bo preverila tudi 
možnosti za testiranje dinamičnega polnjenja električnih 
vozil. 
Za potrebe gospodarstva se ponovno razmisli o 
investicijah za vzpostavitev večjega logistično 
distribucijskega multimodalnega centra za celotno 
Podravje  na letališču Maribor.
Za potrebe povečanega avtocestnega tovornega  tranzita 
se nadaljuje s podpiranjem obstoječih nacionalnih 
projektov s ciljem preusmeritve prometa na železnico 
(izgradnja 2. tira Maribor– Šentilj, posodobitev proge 
Maribor –Zidani most). Za celotno Podravje pa se razmisli 
o smiselnosti izgradnje kakovostnega železniškega križa 
(na relaciji S-J: Gradec - Maribor – Ptuj – Zagreb in V – Z: 
Koper – Maribor – Lenart – Murska Sobota - 
Budimpešta). Na obstoječem železniškem omrežju  v 
Podravju pa se naj nadaljuje s  programom postavitve 
terminalov za kombiniran transport.   

UKREPI ZA NAČRTOVANJE RABE PROSTORA 

Ukrepi za načrtovanje rabe prostora se uvajajo s ciljem 
spremeniti trenutne vzorce rabe prostora v smeri 
zagotavljanja dodatnih površin za namene logističnih 
aktivnosti v mestih.
 
V Načrtih rabe prostora se locira logistična infrastruktura 
(dostavne poti, določanje lokacij dostavnih mest – na cesti, 
ob cesti ali na privatnem zemljišču), dostavni cestni odseki, 
zbirna mesta (dostavne omarice) za celotno območje 
MOM.
  

Zbirno/dostavni centri (mestni konsolidacijski centri za 
območje prijazne cone), terminali za kombiniran transport 
(za Podravje) in večji logistično distribucijski center 
(Letališče Maribor). 
Dodatno se locira infrastruktura električnih polnilnic (za 
e-dostavna vozila in multifunkcijske točke polnjenja).
 
Za izbrana območja  se določijo pogoji za vstop (EURO 
norme, stopnja izkoriščenosti vozil, čas vstopa/izstopa, 
vstopno izstopne točke itd.) Poudarek je na  območjih z 
gosto poselitvijo, industrijskih    površinah , peš coni in 
prijazni coni.  
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UKREPI NA PODROČJU UPRAVLJANJA IN STORITEV 

Upravljavski ukrepi so namenjeni organizacijskim in 
gospodarskim vidikom upravljanja infrastrukture in storitev 
za učinkovitejše izvajanje dostave in prevzema tovora. 
MOM se bo v prihodnosti bolj angažirala pri upravljanju 
logistike v Mariboru. Vzpostavila se bo služba za dostavo v 
mestno središče, ki bo povezovalni člen med končnimi 
uporabniki,  imetniki dovolilnic in  nadzorom. Dolgoročno 
bo MOM določila tudi oddelek oziroma osebo za 
upravljanje, planiranje in izvajanje mestnega tovornega 
prometa. Upravljalec mestnega tovornega prometa je 
oseba, ki bo sledila smernicam zapisanim v celostni 

logistični strategiji, merila učinke implementiranih 
ukrepov in organizirala redne sestanke skupine za 
logistiko, ki je posvetovalno telo občine. Hkrati je 
odgovoren za logistično infrastrukturo (upravljanje z 

Slika 23: Načrtovanje rabe prostora – vizija (prirejeno po VIR:
Celostna prometna strategija mesta Maribor, 2015)

Slika 22: Načrtovanje rabe prostora –
obstoječe omrežje 
(VIR: Celostna prometna
strategija mesta Maribor, 2015)

Slika 24: Dostava v mesto brez konsolidacijskega centra Slika 25: Dostava v mesto z konsolidacijskim centrom

Letališča

Pristanišča

Tovarne

Dobavitelji Odjemalci

Mestno središče

Letališča

Pristanišča

Tovarne

Dobavitelji Odjemalci

KC

Mestno središče

dostavnimi mesti, dostavnimi potmi, prioritetnimi potmi 
in površinami za dostavo/pretovor) in upoštevanje 
pogojev za dostavo (pogodbe). V primeru vzpostavitve 
urbanih konsolidacijskih centrov se dodatno določijo 
osebe v službi za dostavo v MOM, ki skrbijo za nemoteno 
komunikacijo in pretovor pošiljk z implementiranim IKT 
orodjem.
 
MOM bo za upravljanje konsolidacijskih centrov 
vzpostavila jasne vidike konsolidacijskih shem sodelovanja 
in nove poslovne modele.

Konsolidacijski center je institucija, kjer se združujejo 
pošiljke iz različnih prevozniških podjetij na enem mestu. 
Konsolidacijski center opravlja zbirno dostavno funkcijo 
med dobavitelji in naročniki. Zadnji kilometer dostave se 
opravi z okolju prijaznimi vozili.   

zbirne ceste - koridorji

lokacije vstopno/izstopnih točk

terminali za kombiniran transport
(cesta/železnica) oziroma večja tovorna skladišča 

dograditev - zbirne ceste

sprememba kategorije ceste

cona umirjenega prometa

peš cona

prijazna cona

preostali predeli
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UKREPI VEZANI NA ITS IN IKT   

Ukrepi vezani na nove tehnologije naslavljajo različne ITS 
(inteligentne transportne sisteme) in IKT (informacijsko 
komunikacijske tehnologije) rešitve, ki omogočajo 
učinkovitejše vodenje tovornih vozil v mestih. MOM bo 
vzpostavila IKT podprto orodje za iskanje dostavnih poti in 
spletno rezervacijo dostavnih mest za širše mestno 
območje. Mesto definira tovorne koridorje, dostavne poti, 
cestne dostavne odseke in dostavna mesta, ki se nato 
upoštevajo v aplikaciji. Dodatno bo aplikacija integrirana z 
različnimi Inteligentnimi transportnimi sistemi za javljanje 
prostosti/zasedenosti  dostavnih mest, ki posredno 
vplivajo na zmanjšanje prometa in zasedenih dostavnih 
mest v koničnem času.
 
IKT podprto orodje za konsolidacijski center vsebuje bazo 
podatkov o pošiljateljih in sprejemnikih s ciljem optimirati 
število dostav in zasedenost vozil. Uvedeni bodo tudi 
pametne dostavne omarice in pametni kontejnerji za 
smeti.

Mesto bo v  prihodnosti še bolj favoriziralo dostavo s 
pomočjo spletnega naročanja. S pomočjo spletnih orodij, 
ki sledijo, upravljajo in organizirajo pretok blaga od 
pošiljatelja do prejemnika je lahko digitalizirana celotna 
oskrbovalna veriga. Naredi se študija razvojnih možnosti 
uporabe digitalizacije logistike za mestno središče po 
principu Internet stvari (dostava 4.0).

S ciljem zmanjšati število dostav v mesto, bo MOM 
podpirala tudi 3D tiskanje.
 
Mesto bo prav tako vzpodbujalo in testiralo tehnološke 
inovacije na področju logistike in prometa, kot so dostava 
z droni ali avtonomna dostavna in tovorna vozila 
(vključno z roboti za dostavo v mestnem središču). Da bo 
mesto na izzive novih tehnologij pripravljeno se bo 
naredila študija o potencialih za vzpostavitev in možnosti 
uporabe ter potrebnih zahtev za ponudnike storitev. 

Glavne prednosti vzpostavitve so: povečanje stopnje 
izkoriščenosti vozil, bolje načrtovane poti, drastično 
zmanjšanje števila vstopov z vozili v peš cono (do 80 %), 
drastično zmanjšanje prevoženih km znotraj peš cone (do 
70 %), zaradi manj voženj  - izboljšan vpliv na ostali promet, 
zmanjšani stroški zadnjega kilometra (tudi do 40 %) na 
račun manjšega števila kilometrov, manj časa preživetega v 
zastojih in manj potrebnih vozil za dostavo. Konsolidacijski 
center lahko služi kot skladišče, skladišče za kratek čas (do 
12/24 ur) ali za povratne logistične procese.
 
Glavne slabosti vzpostavitve so: dodatni stroški 
vzpostavitve in obratovanja, dodaten korak v poslovanju in 
povečani stroški dobave, potrebna prilagoditev skladišča 
glede na vrsto blaga, izguba stika med dobavitelji in 
odjemalci.
 

Za uspešno vzpostavitev je treba določiti primerno 
lokacijo, področje dostave za zadnji kilometer, vrsto blaga 
za dostavo, dostavna vozila za zadnji km (električna 
dostavna vozila za mestno središče/prijazno cono, 
izposoja električnih dostavnih vozil, tovorna kolesa, 
transportni vozički), odpiralne čase, način upravljanja 
(znotraj občine ali pogodbenik ali JZP), finančni tok – 
subvencije, jasna razmerja (pogodbe) med deležniki, 
obligacije uporabnikov (ali je obvezno ali ne). Priporoča se 
testno obdobje pred vzpostavitvijo.

V predele, kjer dostavnim vozilom vstop preprečujejo 
fizične ovire se priporoča dostava s tovornimi kolesi.  
Do leta 2021 bo vzpostavljeno redno spremljanje in 
vrednotenje ključnih kazalnikov logistike, ki bo osrednje 
orodje vrednotenja izvajanja logistične strategije.

Tabela 6: Predlagani kazalniki za merjenje učinkovitosti uvedenih ukrepov (po kategorijah)

KATEGORIJA 
TRŽNI
TRŽNI
TRŽNI
TRŽNI
INFRASTRUKTURNI
INFRASTRUKTURNI
INFRASTRUKTURNI
INFRASTRUKTURNI
REGULATIVNI
REGULATIVNI
UPRAVLJAVSKI
UPRAVLJAVSKI
UPRAVLJAVSKI
UPRAVLJAVSKI
ITS/IKT
ITS/IKT
ENERGETSKI
RABA PROSTORA

KAZALNIK  
Obseg emisij in hrupa v prijazni coni
Delež okolju prijaznih vozil v prijazni coni
Zasedenost dostavnih vozil
Delež točnih pošiljk 
Delež kvalitetnih dostavnih površin 
Delež dobro označenih dostavnih poti 
Delež površin namenjenih logističnim aktivnostim
Število električnih polnilnic za dostavna  in tovorna vozila
Delež nepravilno parkiranih dostavnih vozil
Hitrosti dostavnih koles v peš coni
Število vstopov dostavnih vozil v peš cono
Število prevoženih km v peš coni
Stroški zadnjega km dostave
PLDP 
% zasedenosti dostavnih mest
% sledljivih pošiljk
Modalni razrez 
% sprejetih dokumentov glede na CLS  
  

VIR PODATKOV IN TEHNIKA ZBIRANJA
Meritve na terenu/karta hrupa
Register vozil
Anketa
Anketa
Vizualni pregled
Vizualni pregled
Vizualni pregled
Vizualni pregled 
Statistika (Mestno redarstvo/Policija)
Meritve (Mestno redarstvo/Policija)
Statistika
Meritve na terenu /IKT 
Anketa
Števci prometa
Statistika
Ankete
Meritve na terenu
Vizualni pregled
 

ČASOVNI OKVIR
4 * letno / na 2 leti 
Letno
Na 2 leti 
Letno
Letno 
Letno
Letno
Letno 
Letno 
Letno
Letno
Letno 
Letno
Letno
Letno 
Letno 
Na 2 leti 
Letno
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UKREPI VEZANI NA TEHNOLOŠKE INOVACIJE  

Ukrepi vezani na tehnološke inovacije so namenjeni 
neposredni ali posredni promociji okolju prijaznega, 
trajnostnega in energetsko učinkovitega načina dostave v 
mestih. MOM bo vzpodbujala dostavo tudi z ukrepi, kjer se 
transport vrši po alternativnih prometnih modalitetah 
(železnica, javni potniški promet, reka Drava, podzemni 
cevni sistemi). Na multimodalnih povezavah v širši regiji 
bodo pretovorne naprave, ki nudijo hiter in enostaven 
pretovor.
 
V Podravski regiji so tako možnosti za: 
(1) Oživitev železnice za dostavo večjih paketov/pošiljk, saj 
je večina večjih občin povezana z železniško infrastrukturo, 
hkrati pa so tovorna skladišča skoraj v mestnih središčih 
(npr.: Maribor Center, Maribor Tezno, Maribor Studenci, 
Ptuj, Ormož, Ruše, Šentilj).  Naredi se študija razvojnih 
možnosti vzpostavitve železniške povezave za dostavo v 
izven koničnih urah med večjimi mesti v Podravski 
regiji/Sloveniji in na mednarodnih koridorjih. Upoštevajo se 
možnosti uporabe obstoječih tovornih skladišč za 
konsolidacijske namene in možnosti pretovora na okolju 
prijazna vozila za dostavo v zadnjem kilometru.  Preučijo se 
tudi možnosti za vzpostavitev mandatorne multimodalne 
povezave med centri (peš conami) v Podravski regiji.

(2) Revitalizacijo in obuditev spremljanega in 
ne-spremljanega kombiniranega prevoza  - naredi se 
študija razvojnih možnosti za nadgradnjo obstoječih 
(Maribor – Tezno) in vzpostavitev novih terminalov za 
kombiniran transport inovativnih rešitev v Podravski regiji.
 

AKCIJSKI NAČRT1

Akcijski načrt vsebuje ukrepe, ki so vsebinsko razdeljeni na naslednje 
kategorije: 

1.   Dostavne površine
2.  Določanje pogojev za dostavo
3.  IKT in ITS
4.  Storitve za mestno dostavo
5.  Multimodalne povezave
6.  Vzpodbude in olajšave za podjetja
7.  Logistični center
8.  Polnilna infrastruktura za e-vozila (dostava)
9.  Tehnološke inovacije
10. Izobraževanje in komunikacija

Dodatno je za vsak ukrep navedena tudi kategorija zahtevnost izvedbe:  
1.   Enostavno
2.  Nezahtevno
3.  Zahtevno
4.  Zelo zahtevno

Na koncu je določen tudi časovni plan izvedbe, kjer je dodatno označeno 
ali ukrep obsega pripravo ali gre za konkretno izvedbo. 

(3)Uporaba rečnih plovnih poti za prevoze tovora – naredi 
se študija razvojnih možnosti uporabe Drave za 
vzpostavitev rečnih plovnih poti in možnih terminalov za 
pretovor.
 
(4) Združevanje javnega avtobusnega potniškega prometa 
in dostave na regijskih relacijah. Sistem je lahko organiziran 
tako, da dostavno podjetje zakupi prostor na avtobusu, ki 
je namenjen pošiljkam/paketom. Pakete oddajo in 
prevzamejo stranke na postajališču na avtobusu ob točno 
določeni uri. Bolj enostavna oblika pa je, da se stranka 
dogovori direktno s ponudnikom prevoza potnikov za 
prevoz pošiljke glede na cenik. Preučijo se možnosti za 
vzpostavitev podobnega koncepta tudi v mestnem javnem 
potniškem prometu, saj imajo avtobusi že danes namenjen 
prostor za prtljago, smuči oziroma kolesa.
 
(5) Tovorne kapsule za dostavo v mestnih središčih lahko 
predstavljajo resno alternativo klasičnemu kopenskemu 
prometu. Drastično lahko zmanjšajo število vozil, prav tako 
pa lahko dosegajo zelo veliki hitrosti (npr. Hyperloop). 
Cevni sistemi se lahko planirajo tudi za določeno vrsto 
tovora. Tako se nekatera mesta poslužujejo z vakuumskimi 
transportnimi cevmi za odpadke. Raziskati je treba pravne 
okvirje, standarde in poslovne modele.  

1 Predlog akcijskega načrta služi kot okvir, smernice oz. priporočila za izvajanje ukrepov na področju urejanja logistike in prometa Mestne občine Maribor.
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Tabela 7: Akcijski načrt

UKREP ZAHTEVNOST  ODGOVORNOST OCENJEN STROŠEK 

2

PRIPRAVA KONKRETNA IZVEDBA

2 predvidena priprava na finančno perspektivo 2021-2027

1a) Načrt dostavnih poti, cestnih 
dostavnih odsekov in dostavnih 
mest
Se navezuje na ukrepe 1b, 1c in 1d.

Zemljevid obstoječih in planiranih dostavnih 
površin (dostavna mesta, dostavni cestni 
odseki, tovorni koridorji, intervencijske 
površine, inventarizacija površin namenjenim 
za dostavo ob večjih dogodkih)
10.000 €

MOM / EU skladi

21b) Nova dostavna mesta 1.000 € /dostavno mesto
Postavitev signalizacije / barvanje cestišč
15.000 € / kakovostno dostavno mesto –  
pokrito in z električno polnilnico 

MOM / EU skladi

31c) Dostavni cestni odseki   Izdelava tehničnih smernic za kratkočasno 
parkiranje dostavnih vozil v  ozkih ulicah in 
težje dostopnih predelih – 5.000 €
Postavitev signalizacije/barvanje cestišč 50 €  
na tekoči meter 

MOM / EU skladi

11d) Dostavni / tovorni koridorji in 
intervencijske površine

10.000 € - Prometna signalizacija (prioriteta 
na križiščih za tovorna vozila – industrijska 
območja)
Barvanje površin 100 € na tekoči meter (za 
intervencijske površine) 

MOM

22a) Prilagajanje časovnih oken in 
določanje ostalih pogojev za 
dostavo  

0 € - Ta ukrep je se nanaša na spremembo 
dostave na čas izven koničnih ur, lahko pa 
tudi na nočno dostavo (npr. prilagajanje 
časov dostave v okviru odloka ki ga sprejme 
MOM). Z odlokom se zraven časovnih oken 
določijo tudi ostali pogoji (npr. Euro standard 
dostavnih vozil, stopnja izkoriščenosti)  za 
vstop v posamezne predele mest. 

MOM

33a) IKT podprto orodje za iskanje 
dostavnih poti in spletna 
rezervacija dostavnih mest 
Se navezuje na ukrepe 1, 1b, 1c in 1d

40.000 € za vzpostavitev 10.000 € za 
vzdrževanje,
Aplikacija, ki upošteva definirane dostavne 
površine se nadgradi s funkcijo, ki omogoča  
rezervacijo 

MOM

2. Določanje pogojev za dostavo

20
20

(2
)

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

1. Dostavne površine
20

20
(2

)

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

3. IKT in ITS

20
20

(2
)

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

32b) Organizacija organa občine za 
logistiko

20.000 € na leto – v okviru dopolnitve 
kadrovskega načrta MOM in vzpostavitve 
»urada/službe/sektorja za celovito 
načrtovanje prometa, mobilnosti in logistike 
(odgovoren za izvajanje in spremljanje 
realizacije ukrepov CLS).  

MOM / EU skladi

44b) Urbani konsolidacijski center 
Se navezuje na ukrepa 3a in 3b 

10.000 € - podroben načrt  (lokacija in poslovni 
model)
300.000 € - investicija (600 m2)
200.000 €/leto obratovanje
Zadnji kilometer dostave se opravi z električnimi 
vozili, tovornimi kolesi ali dostavnimi vozički. 

MOM (pristojni urad)  

23b) ITS za prikazovanje 
prostosti/zasedenosti dostavnih 
mest
Se navezuje na ukrepe 1, 1b, 1c in 1d

60.000 € za vzpostavitev
15.000 € za vzdrževanje

MOM

32c) Revizije in prenova CLS 3.000 € za revizijo na 2 leti
18.000 € za prenovo na 5 let 

MOM

24a) Zbirna mesta (dostavne 
omarice)
Se navezuje na ukrepa 3a in 3b

10.000 € - podroben načrt za določitev 
lokacij dostavnih omaric oz. zbirnih mest

MOM / investitor

44c) IKT platforma za Konsolidaci-
jski center
Se navezuje na ukrep 4b

20.000 € za vzpostavitev
10.000 € za vzdrževanje
Platforma vsebuje bazo pošiljateljev in 
prejemnikov s ciljem optimirati število dostav 
in zasedenost vozil

MOM

4. Storitve za mestno dostavo

20
20

(2
)

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

25



Skupni znesek ukrepov v katerih je neposredno udeležena 
Mestna občina Maribor je ocenjen na nekaj manj kot 1,5 
mio EUR. Predvidena dinamika investiranja je naslednja: 
2021 – 150.000,00 EUR, 2022 – 200.000,00 EUR, 2023 – 

14d) Služba za dostavo v območju 
centra mesta
Se navezuje na ukrep 4b 

25.000 €/leto – za komunikacijo med končnimi 
uporabniki/mestnim redarstvom in dostavljavci
V primeru vzpostavitve urbanega 
konsolidacijskega centra skrbi za nemoteno 
komunikacijo in pretovor pošiljk z 
implementiranim IKT orodjem.

Koncesionar 

34f) Izposoja električnih dostavnih 
vozil  
Se navezuje na ukrepa 4b in 1b

10 e-vozil … 30.000 € /e-vozilo … 300.000 € 
+ obratovanje 20.000 €/leto 

MOM ali investitor 

35a) Dostava po železnici  
Se navezuje na ukrep 4b

15. 000 € - Študija - Razvojne možnosti 
vzpostavitve dostave z železnico med večjimi 
občinami v Podravju/Sloveniji 

MOM / Občine v Podravju 
/ SŽ / Ministrstvo za 
infrastrukturo/EU  

25c) Kombiniran transport v 
Podravju
Se navezuje na ukrep 4b 

15.000 € - Študija – Možnosti vzpostavitve 
Terminalov za kombiniran transport v 
Podravju 

MOM / Občine v 
Podravju/ Prevozniki / SŽ 
/ Ministrstvo za 
infrastrukturo / EU  

25b) Železniško omrežje v 
Podravju  
Se navezuje na ukrep 4b

15.000 € - Študija - Strategija razvoja 
železniškega prometa v Podravju 

MOM / Občine v Podravju 
/ SŽ / Ministrstvo za 
infrastrukturo/EU  

26b) Subvencije za električne 
polnilnice
Se navezuje na ukrepa 1b in 4f

1000 € - za manjša dostavna električna vozila
300.000 € Hitre Multifunkcijske električne 
polnilne postaje
Dinamično polnjenje – 1000 € tekoči meter

Ekosklad

5. Multimodalne povezave

20
20

(2
)

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

36a) Subvencije za dostavna 
električna vozila 
Se navezuje na ukrepa 1b in 4f

10.000 € / za manjše električno dostavno 
vozilo 
50.000 € za večje tovorno vozilo  

Ekosklad / EU   

37a) Logistični center  Vzpostavitev večjega  Multimodalnega 
logistično distribucijskega  centra za celotno 
Podravje (na Letališču Maribor)
Študija 30.000 € 
Multimodalni terminal – 3 do 6 mil. €

Občine v Podravju, 
Ministrstvo za 
infrastrukturo 
Investitor

39a) Tehnološke inovacije na 
področju logistike

Študija- Razvojne možnosti za tehnološke 
inovacije v logistiki - 10.000 €

MOM / Ministrstvo za 
infrastrukturo / EU

36c) Davčne olajšave za podjetja z 
okolju prijaznimi vozili
Se navezuje na ukrepa 1b in 4f

2000 € / okolju prijazno vozilo Ministrstvo za okolje

38a) e-polnilnice
Se navezuje na ukrepe 6b, 1b in 4f

Študija - Načrt e-polnilnic za dostavna vozila – 
10.000 €. 
Vzpostavitev e-polnilnic za dostavna in tovorna 
vozila – 2.000.000 €

MOM ali investitor

20
20

(2
)

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

7. Logistični center

20
20

(2
)

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
20

(2
)

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

9. Tehnološke inovacije

20
20

(2
)

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

44e) Pretovorna oprema/ 
mehanizacija
Se navezuje na ukrepa 4b in 1b

10.000 € - dostavni vozički, dvigala, klančine  
Nabava tovornih koles -  2000 € / tovorno 
kolo (10 kom)

MOM / koncesionar / 
končni uporabniki  

44g) Tržne dovolilnice – 
certificiranje podjetij z okolju 
prijazno dostavo
Se navezuje na ukrep 4d

Študija – Razvojne možnosti – 10.000 € MOM/Ministrstvo za 
okolje/GZS

210b) Komunikacija z javnostjo Letaki, obveščanje, komuniciranje z javnimi 
občili, mestnimi četrtmi, priprava odloka o 
komunikaciji ob spremembah  -  5.000 € letno

MOM / Mestne četrti 

210a) Izobraževanje Izobraževanje malih podjetij za dostavo o 
pomenu varne in varčne vožnje ter pomenu 
zaupanja vrednih dostavljavcev  - 15.000 €

MOM / GZS /Ministrstvo 
za okolje/EU

20
20

(2
)

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

170.000,00 EUR, 2024 – 680.000,00 EUR in 2025 – 
290.000,00 EUR. Predvideni znesek neinvesticijskih 
ukrepov tako znaša 556.000,00 EUR, investicijskih 
935.000,00 EUR. Gre za okvirno ocenjene zneske ukrepov.  

6. Vzpodbude in olajšave za podjetja

8. Polnilna infrastruktura za e-vozila (dostava)

10.Izobraževanje in komunikacija
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