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1. Dodana vrednost projekta 
Mesta se soočajo s povečevanjem obsega tovornega prometa in iščejo rešitve kako vzpostaviti učinkovite 

načine oskrbe s čim manjšimi negativnimi vplivi na okolje. V kolikor želijo mesta uvesti ustrezne ukrepe, 

je v prvi vrsti nujno zagotoviti podatkovne podlage. Ugotavljamo, da se mesta v Sloveniji soočajo s 

pomanjkanjem podatkov o cestnem tovornem prometu, prav tako pa problemi tovornega prometa in 

njihovi vzroki niso jasno izpostavljeni.    

S ciljem priprave strokovnih podlag za odločanje je Mestna občina Maribor v sodelovanju s Fakulteto za 

gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru pristopila k projektu SULPiTER. V 

okviru projekta so bili pridobljeni podatki o tovornih tokovih in izdelana analiza trenutnega stanja, ki 

predstavlja podlago za oblikovanje celostne logistične strategije (CLS) za mesto Maribor. Glede na osrednjo 

vlogo mesta v regiji bo strategija vplivala tudi na celotno funkcionalno urbano regijo Podravja.  

Ambicioznega cilja Evropske komisije po doseganju mestne logistike brez CO2 do leta 2030 ne bo mogoče 

doseči samo z ukrepi na ravni lokalne in nacionalne politike, temveč bo potrebno doseči tudi spremembo 

v načinu delovanja naročnikov in izvajalcev tovornega transporta. V okviru projekta je zato veliko 

aktivnosti vezanih na ozaveščanje o problemih tovornega transporta in soodvisnosti  za njihov nastanek.     

 

 

 

 

 

Namen projekta SULPiTER je izpostaviti ključne 

probleme tovornega transporta v regiji in izboljšati 

kompetence snovalcev lokalne politike na področju 

mestne logistike in upravljanja tovornega transporta. 

Cilj projekta je priprava »strateških smernic za 

trajnostno in celostno načrtovanje logistike« za 

funkcionalna urbana območja, ki sodelujejo v projektu 

SULPiTER, in jih smiselno vključiti v obstoječe načrte 

trajnostne mobilnosti.  

V projektu sodelujejo Maribor (Slovenija), Bologna in 

Brescia (Italija), Budimpešta 18. okrožje (Madžarska), 

Poznan (Poljska), Stuttgart (Nemčija) in Reka (Hrvaška).  

 

KAJ JE SKUPINA ZA 

LOGISTIKO - SZL? 

Skupina za logistiko je 

formalizirano sodelovanje javnih 

in zasebnih akterjev/deležnikov 

v logistiki. Člani skupine se redno 

sestajajo ter usmerjeno 

razpravljajo o regionalnih 

logističnih problemih in iščejo 

skupne rešitve za trajnostno 

oskrbo regije. 

Pri pripravi celostnih logističnih strategij (CLS) navedena mesta sodelujejo z lokalnimi, regionalnimi in 

nacionalnimi organi, pridruženimi partnerji in zainteresiranimi deležniki hkrati pa medsebojno 

izmenjujejo izkušnje in ideje za učinkovitejše reševanje problemov povezanih z logistiko v mestih.  

 



Novice št. 1  Maj 2018 
 
 

  

 

2. Skupina za logistiko mariborske Funkcionalne 

Urbane Regije 

V Mestni občini Maribor se zavedamo, da je učinkovite rešitve mogoče doseči le v sodelovanju s ključnimi 

deležniki – naročniki transportnih storitev na eni in ponudniki le-teh na drugi strani. Za povezovanje 

deležnikov v okviru projekta deluje Skupina za logistiko (SZL). Člani SZL se občasno srečujejo in skozi 

usmerjeno diskusijo identificirajo probleme in skupaj iščejo rešitve na področju mestne logistike. Cilj je 

na osnovi sodelovanja z gospodarstvom oblikovati nove ukrepe in politike za učinkovitejše logistične 

procese v mestu.  

SZL mariborske Funkcionalne Urbane Regije je bila ustanovljena v letu 2017. Izhodišče za njeno delovanje 

predstavlja načrt trajnostne mobilnosti, ki ga je Mestna občina Maribor izdelala in sprejela v letu 2015. 

Cilj delovanja SZL je dopolnitev obstoječega načrta trajnostne mobilnosti z vsebinami vezanimi na mestno 

logistiko.  

 

Shema delovanja Skupine za logistiko 

 

Prva faza delovanja SZL je bila namenjena identificiranju strateških usmeritev na področju prometa v 

mestu in definiranja ciljev vezanih na mestno logistiko. V drugi fazi so bili identificirani ključni deležniki 

v regiji, ki bi jih bilo smiselno vključiti v SZL.  

Trenutno poteka tretja faza, v kateri bo izvedeno večje število srečanj z vključenimi deležniki, kjer bodo 

le-ti izpostavili svoje poglede na problematiko mestne logistike in podali svoje predloge za izboljšanje 

obstoječe situacije. Analiza mnenj in predlogov deležnikov bo služila za izdelavo celostne logistične 

strategije, ki bo predstavljena vsem sodelujočim na skupnem sestanku vseh SZL deležnikov. Na tem 

sestanku je cilj pridobiti tudi mnenje širše javnosti in dokument dopolniti tako, da bo upošteval mnenja 

čim širšega kroga zainteresiranih.  
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SULPiTER  

Trajanje projekta:  

1. 6. 2016 - 31. 5. 2019 

SULPiTER spletna stran in  

naročnina na novice: http://www.interregcentral.eu//SULPiTER 

Sledite nam    

 

Vodilni partner 

Univerza v Mariboru 

 

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 

 

Projektni partnerji 

 

Municipality of 
18th District of Budapest 

 

City of Rijeka 

 

KLOK Logistics 
Cooperation Centre  

 

Mestna občina Maribor 

Institute for Transport and Logistics 

Foundation (ITL), Italy 

Kontakt: sulpiter@fondazioneitl.org 

http://www.interregcentral.eu/SULPiTER
https://www.facebook.com/sulpiterproject/
https://twitter.com/SULPITERproject
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/
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http://wrs.region-stuttgart.de/
http://wrs.region-stuttgart.de/
http://wrs.region-stuttgart.de/
http://www.vecses.hu/
http://www.bp18.hu/
http://www.bp18.hu/
http://www.rijeka.hr/
http://www.klok-ev.de/
http://www.klok-ev.de/

