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1. Projekt SULPiTER 
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Projekt SULPiTER je financiran s strani Evropske unije v okviru programa Interreg Srednja Evropa. V 

triletnem obdobju izvajanja projektnih aktivnosti so se partnerji projekta in uprave Maribora, Bologne, 

Brescie, Budimpešte, Poznanja, Reke in Stuttgarta lotili oblikovanja strateških smernic za trajnostno in 

celostno načrtovanje logistike ter njihovega vključevanja v obstoječe celostne prometne strategije. 

Izdelana je bila predloga dokumenta »Celostne logistične strategije« s pomočjo katere so mesta pripravila 

svoje logistične strategije. 

V proces oblikovanja logističnih strategij so se aktivno vključili deležniki, ki jih upravljanje tovornega 

prometa v urbanih območjih zadeva neposredno – logistični operaterji, združenja, trgovci in ponudniki 

storitev ter predstavniki lokalnih skupnosti. Vsi našteti so delovali v okviru »Skupin za logistiko«, ki so 

pomagala pri oblikovanju logističnih strategij za sedem funkcionalnih urbanih regij. Nekatere izmed teh 

so že bile potrjene, nekatere pa so še v postopku potrjevanja.  
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2. Celostno logistično načrtovanje v Mariboru 
Mesta se pogosto soočajo s težavami pri uvajanju in izvajanju ukrepov prometne/logistične politike, ki 

praviloma nastanejo zaradi nasprotujočih si pogledov različnih in številnih akterjev ter deležnikov na 

področju mestne logistike. Izdelava celostne logistične strategije v Mariboru je zato temeljila na principu 

vključevanja različnih deležnikov v diskusijo s ciljem identificiranja najakutnejših problemov ter oblikovanja 

ukrepov za izboljšanje. 

  
      

Celostna logistična strategija je strateški dokument, ki Celostno prometno strategijo dopolnjuje s področjem 

logistike. Strategija temelji na sodobnih pristopih pri načrtovanju mestnega tovornega prometa, analizira 

trenutno stanje tovornega prometa v mestu in regiji ter na tej osnovi prikaže ukrepe, ki so potrebni za 

izboljšanje stanja. Opredeljuje vizijo in cilje nadaljnjega razvoja, mehanizme za udejanjanje in akcijski 

načrt za realizacijo. 

 

  
 

 

V Mariboru so se kot zelo akutni in pereči 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. 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. Strateško gledano bi morali več naporov 

vložiti v nadzor in planiranje logistične infrastrukture v mestu. 
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3. Vizija in predlagani ukrepi 
 

Celostna logistična strategija je osnovana na načelih trajnostnega razvoja logistike, ki temelji na okolju 

prijaznih načinih dostave v mestu ter iskanju sinergijskih možnosti ob uvajanju najnaprednejših tehnoloških 

in informacijskih rešitev. Prav tako vključuje procese iskanja rešitev skozi nove modele sodelovanja in 

kontinuirani nadgradnji dokumenta in ukrepov. 

Skozi diskusijo z deležniki je bilo ugotovljeno, da bi si želeli v Mariboru vzpostaviti trajnostni sistem dostave, 

tovornega prometa in logistike, ki bo prispeval k boljši kakovosti bivanja v občini in prebivalcem zagotavljal 

nova delovna mesta. Načrtovanje trajnostno naravnanega tovornega prometa je tako 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, 

prilagodljivosti s strani uporabnikov in sprejemanju ukrepov s strani družbe. 

 

Zastavili smo si vizijo, v kateri so v Mariboru jasna zastavljena in določena pravila za vstop v mestno središče 

in prijazno cono, upravljanje s tovornim prometom je koordinirano in transparentno, v procese odločanja 

pa so še bolj intenzivno vključeni ključni deležniki, prebivalci, mestne četrti in krajevne skupnosti ter širša 

javnost.  

 

Posebej pomemben je cilj zmanjšanja števila dostavnih voženj in povečanja zasedenosti vozil, ki ga bo 

mogoče doseči s premišljenim načrtovanjem 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 bo zmanjšan delež 

poškodovanih in uničenih pošiljk. Maribor bo v prihodnosti izboljšal varnost v prometu z zmanjšanjem 

konfliktov med udeleženci v prometu. 
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REZULTATI PROJEKTA SULPITER  
 

V kolikor želite izvedeti več o aktivnostih projekta in se seznaniti s problematiko tovornega transporta v 

urbanih središčih, vas vabimo k ogledu posnetkov spletnih seminarjev, ki so bili izvedeni v okviru projekta. 

 

 Spletni seminarji programa usposabljanja 

▪ Spletni seminar »Skupina za logistiko« vzpostavitev, delovanje in primeri iz prakse. 

▪ Spletni seminar Logistično načrtovanje in sodobni trendi v logistiki  

▪ Spletni seminar - Tehnologije in upravljanje oskrbne verige 

▪ Spletni seminar Celostne prometne strategije (SUMP) in Celostne logistične strategije (SULP) 

 

 Posnetki spletnih seminarjev razširjenega programa prenosa znanj 

▪ Spletni seminar 1 

▪ Spletni seminar 2 

 

 

Vse to in mnogo več najdete na spletni strani projekta SULPiTER. Vabljeni k obisku. 

 
https://www.interreg-central.eu/SULPiTER 

 

 
 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=byGNqC9-D0E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MT1aogz4orE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gyji3Ne6nW4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SIyhHM_mbaI&feature=youtu.be&t=1h3m42s
https://vimeo.com/337305989
https://vimeo.com/337306592
https://www.interreg-central.eu/SULPiTER
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SULPiTER.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SULPiTER.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SULPiTER.html
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SULPiTER  

Trajanje projekta: 1. 6. 2016 - 31. 5. 2019 

Skupna vrednost projekta: 2.445.290 EUR 

ESSR sofinanciranje: 2.008.279,96 EUR 

Spletna stran: http://www.interregcentral.eu/SULPiTER 

Za več informacij nas kontaktirajte:  

Tadej.Kurent@maribor.si ali Tomislav.Letnik@um.si  

Sledite nam     

 

Vodilni partner 

Projektni partnerji 

 

Municipality of 
18th District of Budapest 

 

University of Maribor 

 

Regional Union of the Chamber of Commerce of 
Veneto 

 

Brescia Mobilità SpA 

 

Institute of 
Logistics and Warehousing 

 

City of Poznan 

 

Central European Initiative 
Executive Secretariat 

 

Metropolitan City 
of Bologna 

 

Stuttgart Region 
Economic Development 
Corporation 

 

Vecses Municipality 

 

City of Rijeka 

 

KLOK Logistics 
Cooperation Centre  

 

Municipality of Maribor 

Institute for Transport and Logistics 

Foundation (ITL), Italy 

Contact: sulpiter@fondazioneitl.org 

http://www.interregcentral.eu/SULPiTER
mailto:Tadej.Kurent@maribor.si
mailto:Tomislav.Letnik@um.si
https://www.facebook.com/sulpiterproject/
https://twitter.com/SULPITERproject
http://www.bp18.hu/
http://www.bp18.hu/
http://www.fg.uni-mb.si/tec
http://www.ven.camcom.it/
http://www.ven.camcom.it/
http://www.bresciamobilita.it/
http://www.ilim.poznan.pl/
http://www.ilim.poznan.pl/
http://www.poznan.pl/
http://www.cei.int/
http://www.cei.int/
http://www.cittametropolitana.bo.it/
http://www.cittametropolitana.bo.it/
http://wrs.region-stuttgart.de/
http://wrs.region-stuttgart.de/
http://wrs.region-stuttgart.de/
http://www.vecses.hu/
http://www.rijeka.hr/
http://www.klok-ev.de/
http://www.klok-ev.de/

