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Uvod

Tovorni promet v urbanem okolju

Problemi povezani s tovornim prometom 
v urbanem območju

Do sredine devetdesetih let so raziskovalci in snoval-
ci politike posvečali relativno malo pozornosti čedalje 
resnejšim problemom, ki jih tovorni promet povzroča 
v urbanih območjih. V zadnjem času pa je mogoče 
opaziti naraščajoče zanimanje za logistične storitve 
na področju združevanja pošiljk in dostave v mestih 
in mestnih središčih. Obstaja tudi veliko evropskih in 
svetovnih	projektov,	ki	so	se		ukvarjali	z	opredelitvijo	
ključnih problemov tovornega prometa v urbanih 
območjih in iskanjem možnih rešitev.

Če želijo urbana območja uspešno delovati tudi v 
prihodnosti,	morajo	optimalno	zadovoljevati	pogosto	
nasprotujoče si zahteve, ki jih okolje postavlja pred 
njih. Tako morajo na eni strani biti ti kraji privlačni za 
življenje, delo, nakupovanje in preživljanje prostega 
časa. Na tem področju se srečujejo z vse ostrejšo 

konkurenco nakupovalnih središč zunaj mest. Če pa 
želimo trgovce na drobno, druge delodajalce in tržne 
udeležence zadržati v mestnih središčih, jim moramo 
zagotoviti dobre logistične sisteme za stroškovno 
učinkovito oskrbo njihovih poslovnih prostorov. Na 
drugi strani pa se pojavlja nuja po vzdrževanju ali 
celo izboljšanju kakovosti okolja mestnih središč za-
radi privabljanja kupcev, turistov in delavcev in morda 
tudi za prepričevanje ljudi, da bi tam živeli. S tega 
vidika	ostajajo	dileme	povezane	s	tovornim	prometom	
v urbanem območju nerazrešene.

Zaradi precejšnjega prispevka tovornih vozil k prob-
lemom zastojev, onesnaževanja, varnosti in hrupa je 
zelo	razširjeno	mnenje,	da	so	le	ta	škodljiva	za	urba-
no okolje. Tako ni presenetljivo, da prihaja na področ-
ju urbane logistike do navzkrižij med ekonomskimi in 
okoljskimi	interesi.	
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Evropski projekt iskanja “NAJBOLJŠIH rešitev za 
tovorni promet v urbanih območjih” (BEST Urban 
Freight Solutions – BESTUFS), ki se je začel leta 
2000 in bo trajal do leta 2008, financira Evropska 
komisija (GD Promet in energija). Glavni cilj projekta 
je	prepoznati,	opisati	in	razširjati	najboljše	prakse,	
merila	uspeha,	pa	tudi	ozka	grla	rešitev	za	tovorni	
promet v urbanem območju. Ob tem je BESTUFS 
namenjen	tudi	podpori	in	širitvi	odprte	evropske	
mreže strokovnjakov za tovorni promet, skupin/zdru-
ženj uporabnikov, projektov v izvajanju, ustreznih 

direktoratov Evropske komisije in predstavnikov naci-
onalnih,	regionalnih	in	lokalnih	transportnih	oblasti	ter	
prometnih operaterjev. Projektna skupina organizira 
redne delavnice in konference po vsej Evropi in poro-
ča o zanimivostih, predstavitvah in dogodkih, pove-
zanih s komercialnim prometom v urbanem območju, 
na evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni. 
BESTUFS je pritegnil precejšnjo pozornost prakse, 
pa tudi raziskovalcev. Vse nadaljnje informacije so za 
javnost dosegljive na spletni strani www.bestufs.net. 

Kaj je BESTUFS?

Domača stran BESTUFS

Zakaj	je	pomemben	tovorni	promet	
v urbanem območju?

Tovornemu prometu v urbanem območju posvečamo 
pozornost	predvsem	zaradi:	

Visokih	skupnih	stroškov	tovornega	prometa	in	
logistike, ki neposredno vplivajo na učinkovitost 
gospodarstva
Vloge,	ki	jo	ima	pri	oskrbi	in	ohranjanju	podpornih	
dejavnosti (predelovalnih in trgovskih), namen-
jenih pomembnim dejavnostim območja
Dejstva,	da	nudi	delo	velikemu	številu	ljudi
Prispevka učinkovitega tovornega prometa h 
konkurenčnosti industrije v določeni regiji
Pomembne vloge pri ohranjanju obstoječega 
življenjskega standarda
Negativnih družbenih in okoljskih vplivov, ki jih 
povzroča.

►

►

►

►

►

►
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V	Evropi	se	zaradi	sorazmerno	kratkih	razdalj	in	dob-
rih povezav največ blaga znotraj urbanega območja 
prepelje po cesti. Pri pošiljkah, namenjenih v urbana 
območja ali iz njih, so možnosti izbire vrste transporta 
večje, kljub temu pa še vedno prevladuje cesta. Cest-
na	tovorna	vozila	so	pomembna	za	delovanje	mest,	
saj omogočajo dostavo blaga tja, kjer se potrebuje. 
Ta vozila lahko opravljajo prevoze blaga za potrošnjo 
v urbana območja in iz njih, prevoze izdelanih dobrin 
in odpadnih snovi iz urbanega območja ter dejavnos-
ti združevanja in dostave pošiljk znotraj urbanega 
območja. Mnoge prepeljane dobrine se pred uporabo 
ali prodajo tudi začasno skladiščijo v skladiščih in 
skladiščnih prostorih znotraj urbanega območja.  

Zastoj v urbanem območju

Vrste	tovornega	prometa	in	storitve,	ki	jih	opravljajo	
znotraj urbanega območja, bodo odvisne od nasledn-
jih	dejavnikov:	

► Vrste	prisotnih	gospodarskih	dejavnosti	in	njihove	
lokacije

► Zgradbe	verige	dobaviteljev	podjetij	v	teh	
	 dejavnostih

► Obstoječe prometne infrastrukture, vključno z 
morebitno	prisotnostjo	glavnega	pristaniškega,	
letališkega ali železniškega tovornega terminala v 
urbanem območju

► Lokacije in velikosti skladiščnih objektov

► Velikosti in teže tovornih vozil, ki lahko opravljajo 
storitve v urbanem območju

► Predpisov o dostopu ter nakladanju/razkladanju, 
ki veljajo v urbanem območju

► Obstoječih cestno prometnih razmer

► Vedenja kupcev pri nakupovanju (uporaba spletne 
trgovine, itd.).
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BESTUFS-ov pristop k sonaravnemu 
tovornemu prometu v urbanem območju

Namen sonaravne strategije prometa je odgovoriti na 
vprašanje ”kako naj družba v ustreznih časovnih in 
prostorskih okvirih zagotovi priložnost za učinkovito 
in	nepristransko	izpolnjevanje	ekonomskih,	okoljskih	
in družbenih potreb, ob minimiziranju negativnih 
vplivov in z njimi povezanih stroškov, ki se jim je moč 
izogniti ali so nepotrebni” (Okrogla miza Združenega 
kraljestva o sonaravnem razvoju, 1996).

Na 3. strani so bili predstavljeni nekateri pozitivni vpli-
vi obstoječih sistemov tovornega prometa v urbanih 
območjih. Ob njih se pojavljajo tudi mnogi negativni 
vplivi	kot	so:

► Ekonomski vplivi: zastoji, neučinkovitost in neraci-
onalna	raba	virov

► Okoljski vplivi: emisije plinov (vključno z najpo-
membnejšim	toplogrednim	plinom	-	ogljikovim	
dioksidom), poraba neobnovljivega fosilnega gori-
va, zemljišč in agregatov ter odpadki (pnevmatike, 
olje in druge snovi)

► Družbeni vplivi: vpliv emisij plinov na zdravje ljudi 
(smrt, bolezni itd.), poškodbe in smrt kot posledica 
prometnih nesreč, hrup, vizualne motnje in drugi 
vplivi na kakovost življenja (zmanjševanje zelenih 

površin v urbanih območjih kot posledica razvoja 
prometne infrastrukture).  

Sonaravne politike lahko obravnavajo tako eko-
nomske, okoljske, kakor tudi družbene cilje. Na 
področju tovornega prometa so najuspešnejše tiste 
politike,	ki	skušajo	hkrati	zadostiti	potrebam	vseh	treh	
skupin ciljev ter tako zmanjšati razliko med želenim 
znižanjem negativnih vplivov in s tem povezanimi 
stroški.			
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BESTUFS-ov pristop k izboljšanju stanja 
tovornega prometa v urbanem območju

Vozniki	tovornih	vozil	se	pri	izvajanju	storitev	v	ur-
banih območjih soočajo z vrsto težav, kot so:

► Zastoji kot posledica prevelikega obsega pro-
meta, prometnih nesreč, neustrezne prometne 
infrastrukture in neprimernega vedenja voznikov

► Težave, povezane s prometno politiko, kot so ome-
jitve dostopa za vozila (temelječe na času in/ali 
velikosti/teži vozil) ter vozni pasovi za avtobuse

► Težave, povezane s parkiranjem ter nakladanjem/
razkladanjem (predpisi glede nakladanja/razkla-
danja,	kazni,	pomanjkanje	prostora	za	nakladan-
je/razkladanje in težave z manipulacijo)

► Težave, povezane s strankami (kolone za dostavo, 
združevanje pošiljk, težave pri iskanju prejemnika 
ter	roki	za	zbiranje	tovora	in	dostavo,	ki	jih	zahte-
vajo stranke/prejemniki).

Oznake za nakladanje/razkladanje

Spremembe v smeri povečanja sonaravnosti tovor-
nega prometa v urbanem območju lahko uvajajo 
mestne	oblasti	ali	transportna	podjetja.	

Mestne oblasti
Spremembe se uvajajo s političnimi ukrepi, ki podjetja 
spodbujajo	ali	silijo	k	spreminjanju	njihovega	delovan-
ja. Razpoložljive strategije zajemajo izboljšanje ozna-
čevanja in zagotavljanja informacij, predpise glede 
dostopa	ter	nakladanja/razkladanja	vozil,	upravljanje	
prometa, razvoj infrastrukture in cestninjenje. 

Transportna podjetja
Podjetja dajejo pobude in spreminjajo svoje delovanje 
v	smeri	zmanjšanja	negativnih	vplivov	transportnih	
dejavnosti, če jim to prinaša določene koristi. Koristi 
lahko	vidijo	v	ekonomskih	prednostih,	ki	izhajajo	iz	
učinkovitejšega okoljskega ali družbenega delovanja, 
bodisi zaradi izboljšanja ekonomske učinkovitosti ali 
sposobnosti za povečevanje tržnega deleža zaradi 
svoje okoljske naravnanosti. Primeri pobud podjetij 
zajemajo povečanje stopnje težinske izkoriščenosti 
vozila (load factor) z združevanjem pošiljk v urbanem 
območju, dostavljanje tovora zunaj običajnih časov-
nih okvirov, uporabo programske opreme za načrto-
vanje poti in voznih redov (routeing and scheduling), 
povečanje učinkovite rabe goriva, v vozila vgrajeni 
komunikacijski sistemi ter izboljšave pri sistemih 
združevanja in dostave pošiljk (tehnologije za ma-
nipulacijo, poenotenje tovorov in usklajevanje med 
pošiljateljem, prevoznikom in stranko). 

Pobude podjetij se lahko nanašajo na področje 
tehnologije,	reorganiziranja	poslovanja	transportnih	
podjetij ali pa spremembo organizacije verig dobavi-
teljev.
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Namen BESTUFS-ovega 
priročnika primerov dobrih praks

Ta BESTUFS-ov priročnik s primeri dobrih praks 
temelji na ugotovitvah prejšnjih priročnikov dobrih 
praks, izdelanih v okviru projekta. Namenjen je vsem, 
ki so vključeni v proces premikanja tovora v urbanih 
območjih ali si prizadevajo izboljšati pretok blaga v 
urbanih območjih in zmanjšati negativne okoljske 
vplive z uvajanjem raznih ukrepov. Primeri pokrivajo 
tri tematska področja, ki so zanimiva tako za pros-
torske načrtovalce, transportna podjetja kot tudi za 
druge udeležence v verigi dobaviteljev in si prizade-
vajo	izboljšati	sisteme	tovornega	prometa	v	urbanem	
območju v smeri večje sonaravnosti. Omenjena tri 
tematska področja so:  

► Pristop glede dostopa tovornih vozil ter nakladan-
ja/razkladanja v urbanih območjih (I. del)

► Glavna vprašanja, povezana z rešitvami na pod-
ročju dostave končnim prejemnikom (II. del)

► Glavna vprašanja, povezana s centri za združe-
vanje pošiljk v urbanih območjih (III. del).

Dodatne informacije lahko najdete na spletni strani 
BESTUFS www.bestufs.net 
(v glavnem v angleškem jeziku).

BESTUFS - reference
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I.	DEL:	Dostop	tovornih	vozil	ter	nakladanje/
razkladanje v urbanem območju

1. Učinkovita uporaba infrastrukture

2.	Usmeritve	glede	ukrepov	za	dostop	ter		
	 nakladanje/razkladanje	tovornih	vozil	v		
 urbanih območjih

Označevanje
Poti za tovorna vozila (Lorry routes)
Informacije in geografske karte za tovorna vozila 
v urbanem območju
Ulične cone za nakladanje/razkladanje (On-street 
loading bays) 
Lokalno dostavno območje (ELP)
Centri za združevanje pošiljk v urbanih območjih
Predpisi glede velikosti in teže vozil
Predpisi glede časa

►

►

►

►

►

►

►

►

Prepisi in nadzor nad uresničevanjem predpisov 
glede	dostopa	ter	nakladanja/razkladanja
Cone	zmanjšanih	škodljivih	emisij/predpisi	o	
dovoljenih	emisijah
Nočna dostava
Vozni pasovi za tovorna vozila (Lorry lanes)
Sistemi cestninjenja

3. Tehnologija na področju tovornega pro-
meta v urbanem območju

4. Okolju prijazna vozila

5. Nadzor nad upoštevanjem predpisov

6. Sodelovanje javnega in zasebnega sek-
torja

►

►

►

►

►
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Učinkovita uporaba infrastrukture

Razkladanje v Kopenhagnu, Danska

Učinkovita uporaba obstoječe cestne infrastrukture je 
v urbanih območjih še posebej pomembna, saj je ni 
mogoče razširiti. S tega vidika je pomembna nalo-
ga prostorskih načrtovalcev časovno in prostorsko 
upravljanje uporabe cestne infrastrukture v urbanem 
območju, s čimer so povezani tudi različni ukrepi 
nadzora nad uporabo. Nekatera mesta že zagotavl-
jajo posebne cone za nakladanje/razkladanje za 
komercialni promet z namenom izboljšanja delovnih 
pogojev	transportnih	operaterjev	in	zmanjševanja	
negativnih vplivov, ki jih lahko povzroča dostava (npr. 
zaparkiranje).  

V zadnjih nekaj letih so informacijske in komunika-
cijske tehnologije, skupaj z mehanskimi dostopnimi 
rampami ali elektronskimi oznakami, postale cenejše. 
Tako so se pojavile mnoge nove možnosti dostopa, 
prilagojenega posebni urbani cestni infrastrukturi 
za dostavo blaga. Razen infrastrukture pa nekatera 
mesta za dostavo v conah za nakladanje/razkladanje 
zagotavljajo tudi storitve z dodano vrednostjo (npr. 
možnost kratkotrajnega skladiščenja ali podpore pri 
prekladanju).   

Tako prostorski načrtovalci, kakor tudi transportni 
operaterji zahtevajo učinkovito in zanesljivo dostavo 
za podporo urbanemu gospodarstvu. Ključna področ-
ja, ki jih je potrebno upoštevati pri doseganju učinko-
vitih	in	sonaravnih	sistemov	dostave,	zajemajo:

► Dostavna vozila ne smejo povzročati velikih nega-
tivnih vplivov na družbo in okolje.

► Doseganje teh ciljev zahteva sodelovanje med 
načrtovalci (iz urbanih, mestnih, občinskih ali 
lokalnih prometnih oblasti), transportnimi podjetji 
in	drugimi	podjetji

► Prostorski načrtovalci morajo vplivati na gibanje 
tovornih	vozil	ali	jih	nadzirati

► Transportna podjetja morajo optimirati poslovno 
učinkovitost za zmanjšanje zastojev in okoljskih 
vplivov

► Potrebni politični ukrepi so odvisni od:

- Ekonomskih, družbenih in okoljskih ciljev  
	 mestnih	oblasti
- Ravni tovornega prometa in drugega cestnega  
	 prometa
-	 Velikosti,	gostote	naseljenosti	in	zasnove		
 urbanega območja.
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Naslednja tabela prikazuje pristope za doseganje ciljev glede dostopa ter nakladan-
ja/razkladanja različnih tovornih vozil v urbanih območjih.

Pristopi 

► Partnerstva tovornega prometa

► Uporaba	telematike	pri	dostavah	v	urbanem	ob-
močju

► Označevanje
► Informacije in geografske karte za tovorna vozila 

v urbanem območju
► Cestninjenje
► Nočne dostave
► Vozni pasovi za tovorna vozila (prepovedani za 

osebna vozila)

► Uporaba	telematike	pri	dostavah	v	urbanem	ob-
močju

► Označevanje
► Poti za tovorna vozila
► Poenostavitev in uskladitev predpisov o teži, veli-

kosti	in	izdelavi	vozila
► Informacije in geografske karte za tovorna vozila 

v urbanem območju
► Centri za združevanje pošiljk v urbanem območju

► Ulične cone za nakladanje/razkladanje 
► Lokalna dostavna območja 
► Centri za združevanje pošiljk v urbanem območju

► Predpisi o teži, velikosti in emisijah 
► Predpisi o času dostopa ter nakladanja/razkla-

danja	
► Nočne dostave
► Cone	zmanjšanih	škodljivih	emisij
► Vozni	pasovi	za	tovorna	vozila
► Spodbujanje uporabe okolju prijaznih vozil
► Nadzor

Cilji

Pridobivanje podpore transportnih podjetij za 
uvajanje	strategij	in	pobud	glede	tovornega	prometa

Večja zanesljivost potovanja tovornih vozil 

Pomoč voznikom pri vožnjah ter zmanjšanje števila 
voženj in prevoženih kilometrov 

Pomoč transportnim podjetjem na točkah dostave in 
zbiranja	tovorov

Zmanjšanje okoljskih vplivov in tveganja nesreč, 
povezanih	s	tovornimi	vozili
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Usmeritve	glede		
ukrepov	za	dostop	ter	nakladanje/	
razkladanje tovornih vozil v urbanih območjih

Oznake za nakladanje/razkladanje

Vsak	nov	predpis,	ki	zadeva	tovorna	vozila,	mora	
biti	razumljiv	in	v	skladu	s	predpisi	drugih	lokalnih	
območij.

Označevanje

Voznikom tovornih vozil v urbanih območjih bi morale 
mestne oblasti, za boljše načrtovanje poti, zagotoviti 
jasne in točne cestne oznake ter razlago predpisov.

1.   Cestne oznake bi morale voznike:

► Opozarjati na ceste, ki so neprimerne za njihova 
vozila (npr. ozke ulice)

► Informirati o predpisih (npr. teža in velikost vozila, 
predpisi o času)

► Informirati o predpisih glede parkiranja ter nakla-
danja/razkladanja na ulicah

► Usmerjati na priporočene vozne pasove za tovor-
na	vozila

► Usmerjati na parkirišča za tovorna vozila in ključ-
na industrijska območja.

2.   Mestne oblasti bi morale poskrbeti, da:

► Vsebujejo cestne oznake pravilne informacije

► Se uporabljajo najnovejše cestne oznake

► So oznake dobro vidne in berljive ter v dobrem 
stanju

► Obstaja dovolj oznak z informacijami o parkiranju 
ter nakladanju/razkladanju (da za branje oznak ni 
potrebno hoditi daleč).

3. Mestne oblasti lahko v primeru uvajanja novih ali
  izboljšanih informacijskih tabel sodelujejo z lastni-
 ki in najemniki v industrijskih conah. 	

4. Za prikaz ključnih informacij se lahko uporabljajo 
 tudi elektronske informativne table (variable mes-
 sage signs).
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Oznake za tovorna vozila

Poti za tovorna vozila

Da bi voznikom tovornih vozil preprečile uporabo 
neprimernih ali občutljivih cest lahko mestne oblasti 
priporočijo ali s predpisi določijo uporabo posebnih 
poti za tovorna vozila. Priporočene poti zahteva-
jo malo ali celo nič nadzora nad njihovo uporabo, 
uporabo z zakonom predpisanih poti (ki tovornim 
vozilom prepovedujejo uporabo neoznačenih cest) pa 
je	potrebno	nadzirati.	Uvajanje	in	upravljanje	slednjih	
je zato kompleksnejše in dražje. 

1.   Različne vrste poti za tovorna vozila, ki se lahko
	uporabljajo,	so:	

► Strateška pot – glavna cesta za vožnje na daljše 
razdalje med ključnimi lokacijami ali znotraj glav-
nih urbanih območij

► Pot za lokalne dostavljavce – ceste, ki povezujejo 
strateške	poti	za	tovorna	vozila	in	zagotavljajo	pot	
od glavne ceste do določene lokacije ali območja

► Lokalna dostopna pot – zagotavlja primeren do-
stop do določene lokacije.

2.   Pri izbiri primernih poti za tovorna vozila moramo
	upoštevati	naslednje:	

► Poti naj bi zajele vse glavne ceste v območju in 
povezave	med	njimi

► Poti morajo oskrbovati kraje, ki so glavni genera-
torji	tovora

► Ceste,	ki	se	uporabljajo	kot	poti	za	tovorna	vozila,	
morajo	biti:

 -  Dobro vzdrževane
 -  Dovolj široke, da sprejmejo težka tovorna  
	 	 vozila
 -  Brez ostrih nagibov in ovinkov 
 -  Omogočati zadostno najvišjo dovoljeno višino
 -  Imeti mostove, primerne za težka tovorna  
	 	 vozila	

► Izogibati	se	moramo	strmim	vzpetinam	in	ob-
čutljivim območjem (npr. stanovanjska območja, 
območja z velikim številom pešcev, itd.)

► Pri izbiri predlaganih cest bi morali sodelovati 
vsi načrtovalci, odgovorni za ceste in dejavnost 
tovornega prometa v urbanem območju

► Ključnega pomena za uspešno uvedbo poti so 
jasne in zadostne cestne oznake ter razdeljevanje 
tiskanih in elektronskih geografskih kart za tovor-
na	vozila.

Geografske karte za dostavo tovorov
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Informacije in geografske karte 
za tovorna vozila v urbanem območju

Geografske karte za tovorna vozila in pomembne 
informacije so lahko transportnim podjetjem in vozni-
kom v veliko pomoč.

Geografske karte za tovorna vozila 

1.   Lahko vsebujejo informacije o:	

► Poteh za tovorna vozila (do in znotraj urbanega 
območja)

► Teži, velikosti, času dostopa, predpisih o nakla-
danju/razkladanju, conah za nakladanje/razkla-
danje,	voznih	pasovih	za	tovorna	vozila

► Ključnih zgradbah in lokacijah industrijskih objek-
tov	

► Parkiriščih za tovorna vozila

► Območjih, ki se jim je treba izogniti.

2.			Lahko	so	v	tiskani	ali	elektronski	obliki,	delijo	pa
	jih:	

► Lokalna	trgovska	podjetja

► Transportna podjetja

► Združenja podjetij s področja tovornega prometa

► Društva udeležencev v prometu

► Mestne oblasti.

3.   Nekatere mestne oblasti so izdelale prave atlase
 mestnih območij za voznike tovornih vozil. 

Pravočasne informacije	

1. Informacije o težavah v prometu in delu na cesti  
	 lahko	posredujemo	prek	spletnih	strani.	

2. Za lažje določanje ustreznih informacij lahko  
 spletne strani povežemo z elektronskimi sistemi  
 GIS (npr. London Traffic Alerts Service - London- 
 ska služba za prometna opozorila, ki jo zagotavlja  
 Transport for London). 	

3. Na parkiriščih za tovorna vozila lahko uporablja- 
 mo informacijske table, ki zagotavljajo: 	

► Bistvene lokalne informacije

► Kontaktne informacije za lokalno pomoč in podpo-
ro

► Tiskane geografske karte za tovorna vozila.

Primer FALK-ovega atlasa za voznike tovornih vozil 
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Ulične cone za nakladanje/razkladanje

V ulicah, kjer se pojavi potreba po vožnji tovornih 
vozil,	ni	pa	primernih	mest	za	nakladanje/razkladanje	
(poslovne četrti, območja s prodajalnami na drobno), 
lahko mestne oblasti zagotovijo posebne ulične cone 
za	nakladanje/razkladanje	tovornih	vozil.		

► Prostori za nakladanje/razkladanje so lahko brez 
omejitev, ali pa obstajajo predpisi glede časa 
nakladanja/razkladanja

► Načrtovani so lahko za eno ali več tovornih vozil 
in	morajo	upoštevati	velikost	vozil,	ki	jih	bodo	
verjetno	uporabljala

► Njihova uvedba je še posebej pomembna tam, 
kjer prostor ob cesti uporabljajo tako tovorna 
vozila,	kakor	tudi	drugi	uporabniki		

► Lahko	zmanjšajo	zastoje.

Primer cone za nakladanje/razkladanje 
v	Aalborgu	

► Vpeljali so cone za nakladanje/razkladanje v 
ozkih območjih za pešce. Prej je vozilo, ki je raz-
kladalo,	blokiralo	druga	vozila.

► Vsaka od teh con lahko sprejme več vozil in 
omogoča prehod drugim tovornim vozilom, s 
čimer zmanjšuje zastoje v času zgodnjih jutranjih 
dostav.

► Lokalni	lastniki	trgovin	so	se	dogovorili,	da	s	po-
stavljanjem razstavnih stojal na ulice in odpiran-
jem senčnikov počakajo do 11. ure
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Primer: Lokalno dostavno območje (ELP) 
v Bordeauxu	

► Namen ELP je olajšanje dostave blaga v mestno 
središče in zmanjšanje zastojev, hrupa in onesna-
ževanja, povezanega z dostavami. 

► ELP temelji na sodelovanju med transportnimi 
podjetji, Trgovinsko zbornico Bordeauxa in oblas-
tmi bordojske prestolnice.  

► Sodelujoči so postavili sistem ELP in ga tudi 
sofinancirajo. Prodajalci na drobno niso vključeni 
v financiranje. 

► ELP je ulična cona za nakladanje/razkladanje 
blaga za bližnje prodajalne na drobno.

► Prostor je rezerviran in ga nadzorujeta do dva 
člana osebja ELP, ki lahko pomagata voznikom 
tovornih	vozil	tudi	pri	dostavi	do	trgovin	z	uporabo	
ciz.

► Prostor lahko sprejme od 3 do 5 dostavnih vozil 
hkrati (širok je okrog 30 metrov).

► ELP obratuje od ponedeljka do petka med 09.00 
in 17.00 uro in ob sobotah med 09.00 in 11.00 uro.

► Prvi rezultati kažejo, da je sistem zelo popularen 
pri	transportnih	podjetjih,	saj	zagotavlja	varno	ob-
močje za razkladanje v bližini trgovskega območ-
ja v središču mesta.

► Drugi ELP so v Bordeauxu uvedli leta 2005, 
tretjega pa leta 2006. ELP so uvedli tudi v drugih 
francoskih mestih (Rouen).

Lokalno dostavno območje 
(Nearby delivery area - ELP)

V Bordeauxu so leta 2003 z uvajanjem ‘lokalnih 
dostavnih območij’ (Espace de livraison de proximité 
- ELP) vzpostavili sistem za olajšanje dostave blaga v 
mestnem središču. Sistem zajema postavitev platfor-
me za pretovarjanje v urbanem območju, kjer osebje 
nudi pomoč pri odpremi pošiljk končnim prejemnikom 
(last mile delivery). Blago se razklada iz prihajajočih 
vozil in se za potrebe končne faze dostave lahko 
naklada na cize, vozičke, električna vozila in kole-
sa. Razen temeljnih funkcij lahko lokalno dostavno 
območje nudi tudi dodatne storitve (npr. dostava na 
dom, kratkotrajno skladiščenje, itd.).  

ELP v Bordeauxu
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Bild : Schilder (z.B. 40)

Centri za združevanje pošiljk v urbanih območjih 
(Urban Consolidation Centre – UCC)

So “logistični objekti, locirani sorazmerno blizu ob-
močja, ki ga oskrbuje (mestno središče, celo mesto 
ali določen kraj) in iz katerega se razvažajo združene 
pošiljke po tem območju.” (Podrobnejša obravnava 
UCC sledi v III. delu priročnika).

Predpisi glede velikosti in teže vozil

Iz	varnostnih	in	okoljskih	razlogov	mestne	oblasti	
pogosto s predpisi preprečujejo uporabo določene 
ceste ali določenega območja (več povezanih cest) 
vozilom, ki presegajo določeno težo, velikost (dolžina 
ali širina) ali število osi. Takšni predpisi se ponavadi 
uvajajo	zaradi:		

Ozkih cest
Mosta, neprimernega za določeno težo
Nizkega mosta
Ostrega nagiba
Zgradbe, ki se nagiba nad cesto
Povečanja udobja za lokalne prebivalce

Ponavadi se takšni predpisi ne nanašajo na dostav-
na vozila. Predpisi o teži, velikosti ali času dostopa 
pogosto	ne	sovpadajo	s	predpisi	drugih	lokalnih	ob-
močij, zato je potrebno nameniti posebno pozornost 
njihovemu	usklajevanju.

►

►

►

►

►

►

Predpisi o teži in velikosti

UCC v Nemčiji - Deutsche Post AG
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Bild : Schilder (z.B. 46)

Predpisi o času

Predpisi o času, namenjeni tovornim vozilom na 
določeni cesti ali v urbanem območju, imajo lahko 
dve	obliki:	

► Predpisi o času dostopa 

► Predpisi o času nakladanja/razkladanja. 

Predpisi o času dostopa

Predpisi o času dostopa vozila v urbano območje so 
najpomembnejši	in	najpogosteje	uporabljen	instru-
ment,	s	katerim	lahko	vplivamo	na	prevoz	blaga	v	
urbanem območju. Uporabljajo se lahko za prepreče-
vanje dostopa vozil na določeno cesto ali območje v 
določenem delu dneva. Predpisi lahko veljajo za vsa 
cestna vozila ali pa samo za tovorna vozila (lahko 
tudi le za tovorna vozila določene velikosti in teže). 
Ti predpisi se običajno uvedejo za prometno zelo 
občutljive ceste ali območja, kakršna so: 	

► Nakupovalna območja v peš conah – med glav-
nimi	nakupovalnimi	urami	je	pogosto	prepovedan	
dostop	vsem	vozilom

► Ulice s stanovanjskimi zgradbami – včasih je pre-
povedan	dostop	tovornim	vozilom,	ki	presegajo	
določeno težo ali velikost ponoči (preprečevanje 
nočnega hrupa), ponekod pa je dostop prepove-
dan podnevi (blizu šol, preprečevanje nesreč)

► Celotna urbana območja – v nekaterih evropskih 
mestih	je	tovornim	vozilom	prepovedan	dostop	ob	
koncu tedna. Prepoved nočnega dostopa je uve-
dena v polovici francoskih mest z več kot 100.000 
prebivalci.

Predpisi o času nakladanja/razkladanja	

Predpisi o času nakladanja/razkladanja se lahko 
uporabljajo	tudi	za	nakladanje/razkladanje	ob	robu	
cest (kerbside). Z njimi omejujmo čas, v katerem se 
lahko vozila ustavljajo ob robu ceste zaradi nakladan-
ja/razkladanja.	Uvedene	omejitve	morajo	biti	v	skladu	
s	potrebami	po	uporabi	prostora	za	nakladanje/raz-
kladanje	in	drugih	storitvah,	kakor	je	parkiranje.	

► Dobro upravljanje robov cest lahko omogoči 
boljšo	uporabo	omejenega	prostora	in	zmanjša	
zastoje.

► Podrobnosti o predpisih so običajno predstavljene 
na dobro nameščenih prometnih znakih.

► Predpisi bi morali biti dosledni in v skladu z zahte-
vami	lokalnih	podjetij.
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Predpisi in nadzor nad uresničevanjem predpisov 
glede	dostopa	ter	nakladanja/razkladanja

Ključnega pomena za te predpise so dobre oznake, 
ki voznike obveščajo o veljavnih predpisih na določe-
nem območju. Za preprečevanje kršenja predpisov in 
identifikacijo vsakega kršitelja lahko nadzor izvajamo 
s	kamero.	

Za nadzor lahko uporabljamo tudi fizične ovire, 
kot	so:
	
- Premični stebrički (ki so lahko računalniško  
 vodeni in omogočajo dostop le vozilom z  
 dovoljenjem)	

- Omejitve širine (za omogočanje dostopa re- 
	 ševalnim	vozilom	ali	nekaterim	drugim	izje-	
	 mam	je	potrebno	zagotoviti	primeren	alterna-	
 tivni dostop)

►

► Čeprav je osebni nadzor nad uresničevanjem 
predpisov	lahko	drag,	se	del	stroškov	lahko	nado-
mesti s prihodki, ki izhajajo iz zaračunanih kazni 
(v Barceloni potrebujejo za izvajanje nadzora nad 
5.000 prostori za nakladanje/razkladanje v mestu 
50 oseb)

► Prostorski načrtovalci bi morali izdelati študije 
izvedljivosti,	ki	bi	pokazale,	da	prednosti	uvajanja	
predpisov	o	dostopu	ali	nakladanju/razkladanju	
odtehtajo njihove slabosti (ob upoštevanju gospo-
darstva, družbe in okolja).

Premični stebrički Nadzor dostopa
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Cone	zmanjšanih	škodljivih	emisij/
predpisi	o	dovoljenih	emisijah

“Cone zmanjšanih emisij” (Low Emission Zone - LEZ) 
so območja, kamor lahko vstopajo vozila, ki izpoln-
jujejo določene pogoje glede emisij. Območja lahko 
določimo na podlagi:	

► Geografskega območja

► Časovnega intervala

► Standardov glede emisij 

► Vrste	vozil

Primeri con nizkih emisij (LEZ) v evropskih mestih	

1. LEZ se že več let uspešno uvajajo in delujejo v  
 več švedskih mestih, vključno s Stockholmom,  
 Gothenburgom, Malmoem in Lundom:	

► Uvedeni	so	bili	zaradi	izboljšanja	kakovosti	zraka	
in	zmanjšanja	hrupa.

► Lahko temeljijo na zakonodaji EU, ki za cestna 
vozila postopoma določa vse strožje standarde 
dovoljenih	emisij.	

► Njihova ciljna skupina so vsa dizelska vozila, ki 
presegajo 3,5 t bruto teže.	

2. LEZ je uveden tudi v Rimu, načrtujejo pa jih še v  
 Londonu, Madridu, Parizu, Kopenhagnu, Milanu in  
 v urbanih območjih na Norveškem.	

3. Predpisi, ki se nanašajo na dostop in temeljijo na  
	 standardih	glede	zraka	ali	hrupa,	se	lahko	uvede-	
 jo tudi brez opredelitve posebnega LEZ območja. 
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LKW-Spur (z.B. 37)

Nočna dostava

Je	dostava	do	prodajaln	na	drobno	in	trgovin	v	
območju mestnega jedra v nočnih urah (običajno 
med 22.00 in 6.00 uro), ko je središče mesta mirno in 
nedejavno. Različna mesta (Barcelona, Dublin) imajo 
dobre izkušnje s poskusi uvajanja nočnih dostav, in 
jim je uspelo nadomestiti (večje) število vozil v dne-
vnem času z (manjšim) številom vozil v nočnem času.

Večina evropskih mest, z nekaj izjemami (npr. Pariz), 
ima že uvedene predpise za urejanje prometnega 
režima ponoči. Takšni predpisi imajo lahko dve obliki:	

► Predpisi o času dostav in zbiranja tovorov do 
določene zgradbe in od nje (npr. maloprodajna 
poslovalnica, pisarna ali tovarna)

► Predpisi o vožnji tovornih vozil na delu urbanega 
območja ali na celotnem območju. 

Nedovoljene nočne dostave lahko imajo za trans-
portna podjetja številne posledice:	

► Za	izvajanje	dostav	v	krajšem	dostavnem	interva-
lu je potrebnih več vozil

► Dostavljati bo morda potrebno v času večjih 
zastojev (znižana produktivnost vozila in voznika, 
povečana poraba goriva)

► Možno podaljšanje in zmanjšanje zanesljivosti 
potovalnih časov 

► Možno zmanjšanje učinkovitosti verige dobavitel-
jev	

► Možno zvišanje skupnih stroškov verige dobavi-
teljev.	

V zvezi s predpisi o nočnih dostavah se je treba 
zavedati,	da:	

► Lahko ti predpisi povzročijo zvišanje skupnih 
stroškov	znotraj	verige	dobaviteljev.	Z	dovoljenimi	
nočnimi dostavami lahko nekatera podjetja pove-
čajo učinkovitost svojega poslovanja in izboljšajo 
prodajo.

► Bi se predpisi morali v glavnem osredotočiti na 
težave, povezane s hrupom.

► Bi dobro definirane omejitve hrupa nočnih 
dejavnosti	lahko	prinesle	znatne	koristi	lokalnim	
prebivalcem, saj povečujejo sprejemljivost nočnih 
transportnih	dejavnosti.
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Primer: Program PIEK na Nizozemskem. V trgovine 
se večinoma dostavlja zvečer, zgodaj zjutraj ali po-
noči. Ker v nizozemskih mestih in mestnih središčih 
veliko ljudi živi v bližini trgovin ali nad njimi, jih je bilo 
veliko	izpostavljenih	hrupu,	povezanemu	z	dostavo.	
Zato	je	bil	sprejet	zakon	o	zmanjševanju	hrupa	pove-
zanega	z	nakladanjem/razkladanjem	blaga.	Razis-
kava	je	pokazala,	da	veliko	nakladalnih/razkladalnih	
dejavnosti presega meje dovoljenega hrupa zvečer 
ali ponoči (60 in 65 dB(A)). 
V programu PIEK je sodelovala tudi nizozemska 
vlada	z	namenom,	da	bi	pomagala	zagotoviti	razvoj	
tehnik	in	opreme	za	doseganje	zakonskih	standardov	
glede hrupa. Program PIEK sestavlja deset glavnih 

projektov: (i) prenos znanja v ustrezna podjetja, (ii) 
spodbujanje nizko hrupnega delovanja, (iii) optimalne 
lokacije nakladanja/razkladanja, (iv) nizko hrupna 
vozila za dostavo blaga do 7,5 ton, (v) nizko hrup-
na vozila za dostavo blaga nad 7,5 ton, (vi) nizko 
hrupne transportno-hladilne naprave, (vii) nizko 
hrupna	tovorna	dvigala,	vgrajena	na	tovorna	vozila	
(viii) zmanjšanje hrupa premičnih zabojnikov s kolesi 
(rolling containers), vozičkov za premeščanje palet in 
ročnih vozičkov za premeščanje palet, (ix) zmanjšan-
je hrupa nakupovalnih vozičkov in (x) električni pogon 
ali kombinacija električnega z dizelskim ali plinskim 
pogonom.

Vozni	pasovi	za	tovorna	vozila

1.  Ti pasovi bi lahko pomagali zmanjšati zamude in
 izboljšati časovno zanesljivost poti. Možno je
	 uvesti:	

► Namenski vozni pas za tovorna vozila – namenjen 
le	tovornim	vozilom

► Vozni pas za avtobuse in tovorna vozila (oziroma 
vozni pasovi “prepovedani za osebna vozila”)

► Posebni vozni pas (High occupancy vehicle lane) 
– namenjen avtobusom, tovornim vozilom in vozi-
lom z določenim številom potnikov

► Vozni pas za avtobuse – na določenih točkah jih 
lahko	uporabljajo	tudi	tovorna	vozila	za	razkla-
danje, ne pa tudi za vožnjo (npr. cone za dostavo 
“Lincoln” v Parizu, uvedene na voznih pasovih za 
avtobuse).

2.  Ob uvajanju voznih pasov za tovorna vozila mora- 
	 mo	imeti	v	mislih	tudi	naslednje:	

► Namenski vozni pasovi se pogosto uporabljajo 
na vzpetinah (t.i. Crawlerjevi vozni pasovi) in za 
usmerjanje tovornih vozil do industrijskih območij 
ob izogibanju občutljivim območjem

► Vozni pasovi, “prepovedani za osebna vozila” 
lahko	nadomestijo	vozni	pas	namenjen	le	avtobu-
som (če ga avtobusi uporabljajo premalo, da bi to 
upravičilo poseben pas izključno zanje)

► Vozne	pasove,	namenjene	vsem	tovornim	
vozilom, je lažje uvajati kot tiste, ki so na voljo 
le izbranim vrstam ali velikosti vozil. Slabost 
takšnih pasov pa je možna prekomerna uporaba 
z namenom izboljšati zanesljivost in skrajšati čas 
potovanja	

► Pri načrtovanju voznih pasov namenjenih različ-
nim vozilom, moramo definirati tudi medsebojni 
vpliv vozil na predlaganem odseku ceste.
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Sistemi cestninjenja

V evropskih mestih obstaja več različnih sistemov 
cestninjenja v urbanih območjih. Najbolj znani primeri 
so sistemi zaračunavanja pristojbin za uporabo in-
frastrukture za posamezne predore ali mostove, npr. 
most Öresund ali predor Warnow v Rostocku. Eden 
od prvih uspešnih primerov cestninjenja v urbanem 
območju je mesto Trondheim. Zelo uspešen je tudi 
novejši londonski sistem zaračunavanja pristojbine 
za zastoje. Sistemi cestninjenja v urbanih območjih 
imajo tri glavne cilje:

1. Pokriti stroške gradnje in vzdrževanja infrastruktu-
 re v urbanem območju

2.	 Vplivati	na	povpraševanje	po	transportu	v	mest-	
	 nem	jedru

3. Zaračunati eksterne stroške prometa.

Primer cestninjenja v urbanem območju: 
cestnine v norveških mestih	

Sistemi cestnin so bili v Trondheimu uvedeni leta 
1983, v Oslu in Bergnu pa 1986.	

► Cestnine so bile primarno namenjene financiranju 
izboljšanja cestne infrastrukture in ne urejanju 
obsega	prometa.

► Sistem vodijo zasebna podjetja v delni lasti 
mestnih	svetov.

► Cestnina za vozila do 3,5 ton znaša 1,5 – 2 €, za 
vozila nad 3,5 ton pa 3,5 – 4 €.
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Primer cestninjenja v urbanem območju: 
sistem zaračunavanja pristojbine za zastoje 
v	Londonu	

► Sistem je bil v osrednjem Londonu uveden 
februarja 2003. V imenu mestnih oblasti ga vodi 
zasebna družba.

► Cilj	sistema	je	zmanjšati	zastoje	in	s	tem	pove-
zane	okoljske	vplive.	Vsi	ustvarjeni	prihodki	se	
investirajo	nazaj	v	promet.

► Voznikom, ki vstopajo v cono zaračunavanja, so 
za vožnjo od ponedeljka do petka med 07.00 in 
18.00 najprej zaračunavali 5 £ (približno 7,5 €) 
dnevno, leta 2005 pa so pristojbino zvišali na 8 £ 
(približno 12 €). Dnevna pristojbina je enaka tudi 
za	tovorna	vozila.

► Izjeme in posebne tarife veljajo za taksije z licen-
co, vozila, ki prevažajo invalidne osebe, reševalna 
vozila,	motorna	kolesa	ter	vozila,	ki	izpolnjujejo	
stroge	standarde	glede	emisij	in	uporabljajo	alter-
nativna goriva ali električni pogon. 

► Pristojbina (dnevna, tedenska, mesečna ali letna) 
se lahko plača po telefonu, pošti, internetu ali v 
maloprodajnih poslovalnicah.

► V	podatkovno	bazo	sistema	se	vnesejo	registrske	
številke	vozil,	zato	vozniku	ni	potrebno	pokazati	
dovoljenja	za	vstop.

► 700 stalnih in mobilnih kamer identificira in pre-
verja registrske tablice vozil, ki vstopajo v cono ali 
krožijo po njej.

► Imetnik vozila, ki ni plačal pristojbine, vozilo pa 
je vstopilo v cono, mora pristojbino plačati do 
naslednjega dne, sicer se mu zaračuna denarna 
kazen v višini 50 £ - 150 £ (približno 75 – 225 €).

► Od uvedbe sheme se je obseg vozil, ki vstopajo v 
cono, zmanjšal za 18%. Zamude so se po ocenah 
zmanjšale za 30%, vpliv na celotno poslovanje v 
coni pa je bil nevtralen.

Cestna oznaka za zaračunavanje 
zastojev	
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ITS (Information technology systems) za 
prevoz blaga v urbanih območjih

V zadnjih letih povpraševanje po ITS narašča. Ve-
činoma se uporablja za izboljšanje načrtovanja poti 
in	potovanj,	pa	tudi	za	storitve,	namenjene	strankam	
(npr. zanesljiva ocena časa prihoda). Podporna teh-
nologija za ITS vključuje enote, vgrajene v vozila (te-
lematika v vozilih), sisteme globalnega pozicioniranja 
(GPS), pametne kartice in video znake s sporočili, 
ki	so	lahko	povezani	s	sistemi	upravljanja	prometa	
in/ali sistemi upravljanja tovornega prometa. Mnoge 
od	teh	sistemov	so	uvedle	in	vodijo	mestne	oblasti	
kot	del	sistemov	za	upravljanje	prometa	in	izboljšanje	
prometnih razmer v urbanem območju (npr. prometni 
predpisi ali nadzor dostopa). Zasebno vodeni sistemi 
za	upravljanje	tovornega	prometa	se	uporabljajo	v	
glavnem za optimiranje logističnih in distribucijskih 
procesov, s čimer prispevajo k optimiranju stroškov v 
verigah	dobaviteljev.	

ITS se lahko delijo na:	

Sisteme za upravljanje tovornega prometa (npr. 
sistemi	za	upravljanje	voznega	parka,	sistemi	za	
spremljanje in sledenje)

►

Sisteme za upravljanje prometa (npr. sistemi za 
nadzor	dostopa,	sistemi	za	upravljanje	prometa	in	
prometni informacijski sistemi).

Sistemi za upravljanje tovornega prometa

► Računalniško načrtovanje poti in voznih redov za 
vozila: operaterji vozil učinkovito načrtujejo tovore 
in vožnje vozil 

► Navigacijski sistemi in nadzor prometa: zagotavl-
janje določene smeri, določanje poti in aktualnih 
informacij o lokaciji vozil, prometnih nesrečah in 
spremembah	v	zahtevah	strank.

►

Načrtovanje potovanja s PTV Intertour

Center za upravljanje prometa, Berlin

Tehnologija na področju tovornega prometa 
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► V vozila vgrajeni komunikacijski sistemi: glasovno 
ali računalniško komuniciranje voznikov z načrto-
valci v podjetjih ter s strankami 

► Sistemi za načrtovanje tovornih poti: usklajevanje 
in načrtovanje prihodov tovornih vozil na točke 
velikih	prometnih	tokov.	

	
Uporaba ITS in telematike lahko podjetjem pomaga 
pri	zmanjšanju	obratovalnih	stroškov,	izboljšanju	
zanesljivosti in časa potovanj ter učinkovitem obvla-
dovanju nepričakovanih dogodkov. Kljub še vedno 
majhni uporabi ITS v logističnih podjetjih, pa ta v 
zadnjem času narašča. 

Sistemi upravljanja in nadzora nad prome-
tom (Urban Traffic Management and Control 
– UTMC)

1.  Sistemi upravljanja in nadzora nad prometom 
v urbanih območjih:

pomagajo	izboljšati	pretok	prometa,	skrajšati	potoval-
ne čase in zamude ter izboljšati varnost na cesti. V 
Nemčiji obstaja več centrov za upravljanje prometa, 
ki	zbirajo	in	obdelujejo	podatke	o	prometnih	razme-
rah. Kot primer lahko navedemo UTMC v Berlinu, 
Londonu in Parizu. UTMC lahko uporablja naslednje 
tehnološke	pristope:			

► Sisteme za nadzor prometa v urbanem območju 
(Urban Traffic Control - UTC) za usklajevanje 
časovnega delovanja prometne signalizacije

► Znake s spreminjajočimi se sporočili (Variable 
Message Signs - VMS) za posredovanje informa-
cij voznikom prek znakov ob cestah

► Senzorje, ki sporočajo zasedenost parkirišč za 
avtomobile

► Sisteme za merjenje potovalnega časa s tehno-
logijo	avtomatskega	prepoznavanja	registrske	
tablice.	

2.   Zagotavljanje geografske določitve poti (mapping)
  ali smernic za izbor poti:	

► Lahko	pomaga	pri	izbiri	najprimernejše	poti.

► Ponuja lahko informacije o:	
 -   Prednostnih poteh

 -   Omejitvah višine in teže vozil	
 -   Predpisih o dostopu ter nakladanju/razkladanju
 -   Lokaciji dobrih parkirišč.

Mobilna navigacija za tovornjake (Mobile truck navigation) 

PTV Validate, Nemčija
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Okolju prijazna vozila

�.	Avtomatiziran	nadzor	nad	dostopom:	

► Lahko aktivira dvižne ovire ali stebričke

► Dostop se lahko upravlja z uporabo CCTV, pa-
metnih kartic ali brezžičnih tehnologij

► Kjer so ovire vizualno moteče, se lahko za 
zagotavljanje	spoštovanja	predpisov	uporabijo	
avtomatski sistemi za nadzor (prepoznavanje 
registrskih tablic). 

Večina evropskih mest se srečuje s problemi one-
snaževanja zraka in hrupom, ki ga povzroča cestni 
promet. Onesnaževanje zraka je povezano s števil-
nimi zdravstvenimi težavami, kot so predčasna smrt, 
bolezni dihal in bolezni srca in ožilja, astma, bronhitis 
in slabše delovanje pljuč. Številne študije dokazuje-
jo tudi povezavo med izpušnimi plini in povečanim 
številom primerov raka na pljučih. V urbanih območjih 
predstavlja	velik	problem	tudi	hrup.	

Okolju prijazna vozila (environment-friendly vehicles 
- EFV) se v urbanih območjih zaenkrat najbolj uvajajo 
v	Zahodni	Evropi.	Javni	organi	s	spletom	spodbud,	
predpisov in finančno podporo spodbujajo inovativ-
ne modele tovornega prometa in logistične modele, 
vključno z EFV in novimi tehnologijami za vozila v 
urbanih območjih.

Okolju prijazen tovornjak

Nadzor nad dostopom vozil 
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Bild : Iveco-Truck mit 
Euro-4 sichtbar an Front 

(Iveco-Disk)

Glavne oblike EFV zajemajo:

1.  Alternativna goriva:	

► Vključno z LPG, CNG, bio gorivi in tehnologijo ki 
temelji	na	vodiku

► Tehnologije in goriva že obstajajo, vendar pa jih je 
potrebno še uspešno uvesti na tržišče. 	

2.  Dizel in bencin:

► Evro	standardi	za	emisije	motorjev	pri	tovornih	
vozilih	prispevajo	k	znatnemu	zmanjšanju	emisij

► Na vozila se lahko pritrdijo lovilci delcev, ki le te 
zajamejo preden se razširijo v ozračje.

3.  Električna in hibridna vozila:

So posebej primerna za zmanjšanje hrupa, prav 
tako	pa	tudi	ne	proizvajajo	nobenih	emisij	plinov.

Razvoj in uporabo EFV v tovornem prometu v ur-
banih območjih spodbujajo številne mestne in držav-
ne oblasti. Nacionalni programi, kakršna sta program 
PIEK ali francoski “Nacionalni program na področju 
blaga v mestih”, so dokaz, da lahko nacionalni prog-
rami	in	podporni	ukrepi	prinesejo	pozitivne	rezultate.

Naslednja tabela prikazuje različne vrste pobud (ob-
stoječe in v poskusni fazi) na področju EFV 
v tovornem prometu v urbanih območjih. 

►
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Pobude 

1. Neformalna partnerstva: mestne oblasti, trans-
portni	operaterji	in	podjetja	v	mestu	so	se	pove-
zala,	da	bi	uvedla	sonaravne	rešitve,	ki	temeljijo	
na	okolju	prijaznem	tovornem	prometu	v	urbanih	
območjih  

2. Znižanje davkov in davčne ugodnosti za uporabo 
EFV, alternativnih goriv in nameščanje sodobne 
filtrske tehnologije na dizelska vozila

3. Uvedba EFV za dostave v urbanih območjih je 
bila	pogosto	del	raziskovalnih	projektov,	ki	so	jih	
sofinancirale javne oblasti 

4. Posebno dovoljenje za dostop do določenih de-
lov urbanega območja (nakupovalne in poslovne 
četrti) za vozila, ki izpolnjujejo standarde glede 
emisij

5. Sistemi cestninjenja, ki zagotavljajo izjeme in po-
puste	za	tovorna	vozila,	ki	izpolnjujejo	standarde	
glede	emisij

6. Financiranje inovativnih raziskovalnih projektov 
in poskusov na področju tovornega prometa v 
urbanih območjih z uporabo EFV

Pobude v zvezi z okolju prijaznimi vozili v tovornem prometu v urbanih območjih

Primeri	

► Programi PIEK in Demo na Nizozemskem ter 
nočne dostave z uporabo nizko hrupnih vozil in 
opreme v Barceloni

► Nižje stopnje davka za tovorna vozila, ki izpoln-
jujejo postavljene standarde glede emisij, v ZK in 
Franciji

► nižje davčne stopnje za uporabo alternativnih 
goriv v ZK, Franciji in Švici

► Hermes Logistik Gruppe v Nemčiji
► La Petite Reine v Franciji
► poskus L’Oreal/Gefco/EDF z električnimi vozili
► poskus Monoprix/GEODIS s CNG vozili

► Cona zmanjšanih škodljivih emisij na Švedskem
► Projekt ELCIDIS v Centru za združevanje pošiljk 

v urbanem območju, La Rochelle v Franciji, ki 
uporablja električna vozila

► Poskus v Kopenhagnu na Danskem
► Projekt CUDE v Malagi, Španija

► Londonska Shema zaračunavanja pristojbine za 
zastoje v ZK

► Pristojbina za težka vozila (LSVA) v Švici

► Programme National Marchandises en Ville 
v Franciji (poskusi uvedbe električnih in CNG 
dostavnih vozil v francoskih mestih – s finančno 
pomočjo ADEME)

► Poskus uvedbe okolju prijaznih tovornih vozil s fi-
nančno pomočjo projekta ADEME in mesta Pariz
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1.  Za širšo uporabo EFV obstaja več ovir, kot so:	

► Višji	obratovalni	stroški	

► Nizka zmogljivost/prostornina električnih vozil

► Slaba infrastruktura za polnjenje 
 (polnilne postaje) 

► Problemi zanesljivosti in okvare, ki imajo za po-
sledico visoke zahteve glede vzdrževanja EFV.

	
2.  Večino projektov EFV za zdaj podpirajo javni  
 proračuni.

�.		 Zasebni	operaterji	bodo	pripravljeni	zamenjati		
 svoj vozni park le, če:	

► Obstaja jasna finančna korist za podjetje

► Obstaja ustrezna mreža postaj z alternativnim 
gorivom

► Obstajajo tržne koristi za podjetje

► Se podjetje močno zaveda okoljskih vprašanj

► So na razpolago primerna vozila.

4. Razen tega so za uspeh promocije EFV zelo  
	 pomembni	okvirni	pogoji,	kot	so:	

► Predpisi in standardi glede emisij in okolja 

► Spodbude, kot je znižanje davka (oblikovanje 
cene goriva)

► Dobro razvito omrežje postaj za polnjenje

► Lastna prometna strategija in učinkovita uporaba 
vozil.

Kombinacija spodbud in omejitev, ki jih uporabljajo 
oblasti v Nemčiji, Franciji, na Nizozemskem in v dru-
gih evropskih državah, je pokazala, da se je proces 
uvajanja EFV začel. Proces bo potekal hitreje le ob 
izboljšanju obratovalnih stroškov in zanesljivosti EFV 
v primerjavi z vozili na tradicionalno gorivo. Vsekakor 
pa imata javno financiranje in podpora pomembno 
vlogo pri pospeševanju in promociji tega procesa.

Okolje brez emisij
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Nadzor nad upoštevanjem predpisov

“Nadzor nad upoštevanjem” se nanaša na vse dejav-
nosti s ciljem doseči, da uporabniki cest upoštevajo  
prometne zakone in predpise. Nadzor se lahko izvaja 
le na podlagi pravnih predpisov, ki nudijo možnost 
uvedbe	denarnih	kazni	in	pravnega	obravnavanja	
kršiteljev. Ukrepi na področju tovornega prometa 
v urbanih območjih imajo lahko obliko priporočil ali 
zakonov.	
	
1. Priporočeni ukrepi voznikom le predlagajo možni  
 potek njihovih dejavnosti. Ker vozniki tega niso  
	 zavezani	upoštevati,	nadzor	nad	upoštevanjem	ni		
	 potreben.

2.	 Zakonski	ukrepi	se	uvajajo	z	namenom,	da	se		
 doseže njihovo izpolnjevanje.

Mnogi prometni predpisi zahtevajo nadzor nad ures-
ničevanjem, ki naj bi preprečil njihovo neupoštevanje 
(predpisi o dostopu ter nakladanju/razkladanju vozil, 
predpisi	glede	hitrosti,	predpisane	poti	za	tovorna	
vozila), 

kar	je	lahko	zelo	drago	in	zahteva	tudi	znatna	druga	
sredstva,	ob	tem	pa	ga	odgovorni	za	nadzor	mno-
gokrat	morda	ne	prištevajo	med	svoje	prednostne	
naloge. Običajno so nadzor izvajali policisti, ki patrul-
jirajo po ulicah, danes pa:  	

► Je v nekaterih državah pooblastilo za nadzor nad 
določenimi prometnimi predpisi preneseno na 
mestne oblasti, ki lahko s tem ustvarijo precejšnje 
prihodke za naložbe v promet.

► Se za nadzor nad spoštovanjem prometnih 
predpisov večinoma uporablja tehnologija (kot so 
kamere ob cestah in podatkovne baze). 

Naslednja tabela prikazuje področja, ki jih je treba 
upoštevati	pri	nadzoru	nad	upoštevanjem	ukrepov	
glede tovornega prometa v urbanem območju.

Policijski nadzor
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Pomembna področja pri nadzoru nad upo-
števanjem	ukrepov	glede	tovornega	prome-
ta v urbanem območju

1. Vprašanje nadzora nad upoštevanjem si je  
 potrebno zastaviti na začetku, saj ima lahko ključ- 
 no vlogo pri odločanju o najboljšem ukrepu.

2. Sheme tovornega prometa je treba oblikovati  
	 tako,	da	se	potreba	po	nadzoru	kar	najbolj	zmanj-	
	 ša.

�.	 Ukrepi	glede	tovornega	prometa,	ki	ne	zahtevajo		
 aktivnega nadzora (priporočene poti, omejitve  
 glede širine, stebrički in druge ovire), bodo veliko  
 cenejši od tistih, ki zahtevajo nadzor nad upošte- 
	 vanjem.

4. Učinkovit nadzor nad upoštevanjem prometnih  
 predpisov lahko precej prispeva k izpolnjevanju  
	 predpisov,	a	je	lahko	zelo	drag.	

5. Tehnološke rešitve omogočajo izvajanje učinkovi- 
	 tega	nadzora	brez	številnega	osebja.		

6. Priprava prometnih predpisov v povezavi z dejav- 
	 nostjo	tovornega	prometa	bo	prispevala	k	dose-
	 ganju	spoštovanja	predpisov.

7. Organe, ki bodo odgovorni za nadzor nad upo- 
 števanjem (npr. policija), je treba že v zgodnji fazi  
 vključiti v razprave o shemah tovornega prometa  
 v urbanih območjih. 

8. Zagotavljanje informacij o prometnih predpisih  
	 voznikom	tovornih	vozil,	transportnim	podjetjem		
	 in	njihovim	strankam	lahko	prispeva	k	izboljšanju		
	 izpolnjevanja	prometnih	predpisov.

9. Vozniki potrebujejo za razumevanje prometnih  
 predpisov jasne in točne prometne znake. 

10. Stopnjo spoštovanja predpisov glede tovornega  
 prometa v urbanih območjih je treba spremljati. 

Promet v urbanem območju
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V	zadnjih	letih	se	v	tovornem	prometu	v	urbanih	ob-
močjih pojavljajo različni primeri javno-zasebnih par-
tnerstev (PPP). Za njihovo uspešnost je pomembno, 
da	so	ustanovljena	na	podlagi	ustvarjanja	vzajemnih	
koristi	tako	za	javni,	kakor	tudi	za	zasebni	sektor.	V	
tovornem prometu v urbanih območjih so bila PPP 
največkrat vzpostavljena zaradi financiranja, gradnje 
in delovanja infrastrukturnih projektov, pa tudi zaradi 
pogajanj	o	okvirnih	pogojih	in	oblikovanja	dogovorov	
med javnim in zasebnim sektorjem. Primer takih 
partnerstev so načrti za logistiko v mestih, ki jih je 
javni sektor v nekaterih državah močno spodbujal v 
zgodnjih	devetdesetih	letih.	

Večina teh načrtov za logistiko v mestih danes ne ob-
staja več ali pa je njihove aktivnosti prevzel določen 
zasebni izvajalec. Glavni razlogi za “neuspehe” so 
bili precenjena donosnost projektov in nedoseganje 
kritične mase pošiljk, potrebnih za združevanje in 

distribucijo v mestih. Izkušnje torej kažejo, da PPP 
na področju mestne logistike, ki ne zagotavljajo 
zadostnih ekonomskih koristi (za zasebno stran), 
ne morejo biti uspešna. Novejša prizadevanja za 
sodelovanje	med	javnim	in	zasebnim	sektorjem	na	
področju tovornega prometa v urbanem območju 
so uspešnejša – primer partnerstva za izboljšanje 
kakovosti tovornega prometa (Freight quality partner-
ships - FQPs) v Združenem kraljestvu, ki je prikazan 
spodaj.	

Vzpostavitev in vzdrževanje PPP je kompleksna nalo-
ga. Pri tem ima skupno delo obeh strani velike siner-
gijske učinke in je lahko učinkovito, zlasti pri nalogah, 
ki	niso	primarna	obveznost	javnega	sektorja.	

Sodelovanje javnega in zasebnega sektorja 
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Znotraj partnerstva naj bi oblasti (lokalne in nacional-
ne) imele pomembno vlogo predvsem pri:	

► Obravnavanju negativnih eksternih stroškov (npr. 
zastoji in onesnaževanje zraka)

► Usklajevanju z drugimi cilji, kot je prostorsko načr-
tovanje,	regionalni	gospodarski	razvoj	in	ravnanje	
z	okoljem

► Čezmejno upravljanje

Nacionalne vlade in mestne oblasti do sedaj pred-
stavnikov tovornega prometa v urbanem območju 
niso vključevale v proces sprejemanja odločitev, 
sodelovanje je bilo večinoma omejeno le na posve-
tovanje.	Vlade	tudi	ne	upoštevajo	v	zadostni	meri	
elementov	tovornega	prometa	v	urbanih	okoljih	pri	
razvojnih strategijah in načrtovanju urbanih območij. 

Primer iz Združenega Kraljestva (ZK)

Pozitiven rezultat sodelovanja med javnim in zaseb-
nim sektorjem prihaja iz ZK: 	

► Vlada je objavila dokumente, ki izražajo njena 
prizadevanja	za	priznavanje	problemov,	ki	jih	
povzroča in se z njimi srečuje tovorni promet v 
urbanih območjih.

► Nacionalna vlada je mestne oblasti spodbudila k 
večjemu upoštevanju tovornega prometa, vklju-
čitvi distribucije in sonaravnosti v transportne 
načrte urbanega območja (Local Transport Plans 
– LTPs) ter k ustanavljanju partnerstev za izbolj-
šanje kakovosti tovornega prometa (FQPs). 	

Partnerstva za izboljšanje kakovosti 
tovornega prometa (FQPs)	

► So oblika sodelovanja mestnih oblasti, podjetij, 
izvajalcev tovornega prometa, okoljskih skupin, 
lokalne	skupnosti	in	drugih	zainteresiranih	ude-
ležencev za obravnavanje problemov tovornega 
prometa.	

► Zagotavljajo forum za doseganje najboljših 
rezultatov na področju okoljsko občutljivega, 
ekonomskega, varnega in učinkovitega tovornega 
prometa.

► Partnerji izmenjujejo informacije in izkušnje ter 
dajejo pobude za projekte na področju tovornega 
prometa v urbanem območju.

► Veliko lokalnih oblasti v ZK je oblikovalo FQP. 	

Razen FQP v ZK je bilo pred nedavnim ustanovljeno 
tudi “Pariško partnerstvo za distribucijo” (Paris Distri-
bution Partnership). 
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Smernice za prostorske načrtovalce pred vzpo-
stavitvijo FQP 

1. Razviti distribucijsko strategijo (svetovanje)

2. Pretehtati, kako lahko FQP pomaga pri izvajanju 
distribucijske strategije

3. Promovirati koristi FQP – interno za zagotovitev 
potrebnega	interesa,	in	eksterno	za	privabljanje	
partnerjev	

Proces vzpostavitve FQP 

1. Postavitev ciljev (določeni, merljivi, dosegljivi, 
realni in časovno opredeljeni)

2. Določitev najboljšega predstavnika na področju 
tovornega	prometa,	ki	bo	prevzel	odgovornost	za	
FQP 

3. Opredeliti in vključiti partnerje, ki pomagajo 
doseči cilje

4. Postaviti vodstveno strukturo FQP, vključno s 
predsednikom	in	sekretarjem.

5. Določiti kdaj, kje in kako pogosto se je potrebno 
sestajati

6. Opredeliti finančna sredstva in zagotoviti potreb-
no	potrditev

7. Poskusiti vnaprej ugotoviti potencialne probleme

Razvoj FQP 	

1. Opredeliti probleme in zbrati potrebne informaci-
je za pojasnitev njihove natančne narave

2. Oceniti različne rešitve in doseči soglasje o 
potrebnem	ukrepanju

3. Pripraviti časovno določen akcijski načrt za pred-
ložitev rešitev, ki opredeljuje, kdo je odgovoren 
za	vsako	nalogo	in	do	kdaj

Ohranjanje delovanja FQP	

1. Ugotoviti, kako vzdrževati interes in ohranjati 
delovanje

2. Uporabiti objave za promocijo partnerstva in 
njegovih	dejavnosti

3. Stalno spremljati napredek procesa, izhodov in 
kratkoročnih rezultatov

Vir: Department for Transport (Oddelek za transport), ZK, 2003

Naslednja tabela prikazuje smernice pri vzpostavljanju FQP v ZK.

Smernice pri vzpostavljanju Partnerstva za izboljšanje kakovosti tovornega prometa v ZK
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II. DEL: Rešitve na področju dostave 
končnim prejemnikom (Last mile solutions)

1. Opredelitev rešitev na področju dostave 
končnim prejemnikom

2.	 Veriga	dobaviteljev
	
�.	 Dostava	blaga	potrošniku
	
4. Logistična tehnologija in telematika na 

področju dostave končnim prejemnikom

5. Smernice za rešitve na področju dosta-
ve končnim prejemnikom	

► Prednosti in slabosti 

► Vpliv	tovornega	prometa	v	urbanem	
območju na rešitve na področju dostave 
končnim prejemnikom

► Prostorsko načrtovanje in zakonodaja 
glede rešitev na področju dostave konč-
nim	prejemnikom

► Dejavniki	uspeha	in	neuspeha
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Klicni center za nakupe od doma

Opredelitev rešitev na področju 
dostave končnim prejemnikom

Nakupovanje prek spletne trgovine od doma 

Delež e-trgovine (elektronsko podprta prodaja na dal-
javo) in drugih oblik prodaje na daljavo se v številnih 
evropskih državah hitro povečuje. Mintel ocenjuje, 
da je bila v letu 2003 skupna vrednost nakupov na 
daljavo v Evropi 67.2 milijard €, kar je približno 3,6% 
celotne maloprodaje. Ocena zajema nakupe izdelkov 
iz e-trgovskih podjetij (spletna prodaja iz maloprodaj-
nih	trgovin,	podjetij	za	prodajo	po	pošti	s	spletnimi	ka-
talogi in internetnih prodajalcev na drobno), katalogov 
za prodajo po pošti in podjetij za direktno prodajo (ne 
zajema nakupa izdelkov od drugih potrošnikov (e- tr-
govina “consumer-to-consumer – C2C”) ali nakupa v 
trgovinah, ki dostavljajo blago potrošnikom na dom). 
Delež Nemčije, Združenega kraljestva in Francije 
v	skupni	vrednosti	evropskih	nakupov	na	daljavo	je	
skoraj 75% (leta 2003 skoraj 50 milijard €).    

Vir: Mintel, 2005

Nakupovanje od doma v Evropi, prodaja v % skupne maloprodaje, 2003  
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► E-trgovina je najhitreje rastoč del trga nakupov 
na daljavo in bo, po pričakovanjih, v prihodnjih 
letih hitro naraščala. Leta 2003 so prihodki e-
trgovine predstavljali približno 25% evropskega 
trga	nakupov	na	daljavo.	Znotraj	e-trgovine	pa	so	
pomembni	predvsem	spletna	prodaja	maloprodaj-
nih	trgovin,	podjetij	za	prodajo	po	pošti	s	spletnimi	
katalogi in internetnih prodajalcev na drobno

► V letu 2003 so bile med evropskimi državami ve-
like razlike v deležu prodaje e-trgovine v celotnih 
nakupih na daljavo (od 4% na Madžarskem do 
42% na Danskem).

► Delež drugih nakupov na daljavo (tradicionalna 
kataloška prodaja po pošti in direktna prodaja) v 
večini evropskih držav bodisi stagnira ali pa se 
zmanjšuje.

Omejen prostor v mestnih središčih

Ključne ugotovitve glede rešitev na področju 
dostave končnim prejemnikom

1.   Iz raziskave, opravljene v ZK leta 2005, izhaja:	

► Izbiro dneva dostave omogoča potrošnikom manj 
kot 12% spletnih prodajalcev na drobno

► Samo 20% jih ponuja možnost dostave ob sobo-
tah

► 95% spletnih prodajalcev na drobno ne jamči za 
dostavo	

2.  Raziskava je pokazala, da je med 09.00 in 16.00  
 uro praznih več kot 50% domov (kar kaže na  
 naraščajoče število gospodinjstev z enim članom  
 in dvema zaposlenima članoma), standardni čas  
 dostave pa je običajno med 08.00 in 17.00 uro.	

3.   Posledica tega je velik delež neuspelih dostav 
 (pogosto ena od petnajstih).	

4. Dostave v času, ko potrošnika ni doma, 
	 zahtevajo:	

► Ponoven klic

► Višje	obratovalne	stroške	od	potrebnih

► Slab ugled družbe, tako zaradi dobavitelja blaga, 
kakor zaradi dostavljavca	

5.   Neizvršena dostava v času, dogovorjenem s  
	 potrošnikom,	lahko	ogrozi	ponovne	nakupe.	

6.   Neuspešne dostave so za potrošnike neustrezne.  
 V novejši raziskavi v ZK je 38% potrošnikov, ki so  
	 prenehali	uporabljati	nakupovanje	na	daljavo,	kot	
 razlog za to navedlo neprimeren ali neznan čas  
 dostave. 39% jih kot razlog navaja, da so redko  
	 doma.
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Prednosti za potrošnike	

► Večja izbira izdelkov in primerjava cen

► Možnost nakupa blaga, ki ga lokalno ni mogoče 
kupiti

► Primerno za masovno in težko blago

► Primerno za ljudi, ki imajo težave z mobilnostjo 
(pomanjkanja prevoza, invalidnost)

► Prihranek časa

► Možnost naročanja 24 ur na dan

► Privlačno za tiste, ki ne marajo nakupovanja.

Prednosti za prodajalce na drobno	

► Prodaja brez geografskih omejitev

► Prihranki pri stroških z nadomestitvijo ‘’fizičnih’’ 
trgovin	s	spletno	stranjo	ali	katalogom

► Prihranek pri skupnih stroških zaradi enostavnej-
še	dobaviteljske	verige

► Tekoče oblikovanje cen (pred izvedbo dostave)

► Boljše tržne možnosti.

Prednosti nakupov na daljavo za potrošnike in prodajalce na drobno
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Opredelitev rešitev na področju 
dostave končnim prejemnikom

“Rešitve na področju dostave končnim prejemnikom” 
(tudi “dostave na dom”) so logistični element pri 	
izpolnjevanju naročil potrošnikov v transakcijah e-tr-
govine (tako na ravni podjetje – potrošnik, “business-
to-consumer – B2C”, kot tudi potrošnik – potrošnik, 
“consumer-to-consumer – C2C”) ter drugih nakupov 
na daljavo (prodaja po pošti, direktna prodaja in 
prodaja	prek	televizije	ter	dostava	iz	maloprodajnih	
poslovalnic).  

1.   Dostave se lahko izvršijo na:	

Potrošnikov dom
Potrošnikovo delovno mesto
Sprejemne/dostavne omarice
Zbirne točke
Omarice za shranjevanje pošiljk (locker banks).	

2.   Večino dostav sestavljajo:	

Paketi in majhni zavoji (npr. knjige, CD-ji, oblačila 
in obutev, nakit, itd.)
Večji predmeti (npr. pohištvo, bela tehnika, druge 
velike električne naprave)
Hrana.

3.   Medtem ko lahko večino dostav opravi ena ose-
ba, zahtevajo večji predmeti ekipo dveh oseb.

►

►

►

►

►

►

►

►

V primerjavi s “tradicionalnimi” distribucijskimi kanali 
imajo novi pristopi dve temeljni značilnosti: večina jih 
temelji na neposrednem stiku s prejemniki in izloča 
posrednike; vključujejo razvoj verige dobaviteljev, ki 
vsakemu potrošniku omogoča naročanje uporabniku 
prilagojenega izdelka. Skrajševanje verige dobavi-
teljev	in	zagotavljanje	storitev	z	dodano	vrednostjo	
za	potrošnika	pa	ima	lahko	velik	vpliv	na	kakovost	
izdelka in ceno.

Novi distribucijski kanali in z njimi povezani logistični 
sistemi	vplivajo	na:	

► Dvigovanje naročenega blaga – tradicionalno 
so potrošniki naročeno blago dvigovali v trgovini 
in maloprodajni poslovalnici, zdaj pa to opravlja 
prodajalec na drobno (posledica tega je prehod iz 
sistema zbiranja na sistem dostave)

► Novi poslovni odnosi (logistika postaja glavni 
vezni člen med prodajalcem na drobno in potroš-
nikom)

► Spremenjen koncept dostave (velikost pošiljk – od 
masovnih pošiljk na posamezne pakete)

► Povečanje drobljenja naročil in dostav
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Veriga	dobaviteljev

Kritični dejavnik za uspeh rešitev na področju dosta-
ve končnim prejemnikom je fizična dostava blaga do 

Del verige dobaviteljev

Sprejemanje naročil/distribucija

Organizacija prevozov

Združevanje dostav

Organizacija dostave do potrošnika

Točka dostave

Možnosti	

► Center za sprejem naročil
► Maloprodajna poslovalnica

► V	podjetju,	z	lastnimi	vozili
► Zunanja, vključitev tretje stranke kot ponudnika 

logistike (3PL)

► Dostavno	vozilo	dostavlja	blago	enega	podjetja
► Dostavno vozilo dostavlja blago več podjetij

► S potrošnikom vnaprej dogovorjen dan
► S potrošnikom vnaprej dogovorjen dan in čas
► Čas/dan ni dogovorjen s potrošnikom

► Osebni prevzem pošiljke na domu 
► Sprejemne/dostavne omarice na domu
► Omarice za shranjevanje pošiljk
► Zbirne točke

prejemnika. Pri tem imamo v različnih delih verige 
dobaviteljev na razpolago različne možnosti: 
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Glavne oblike verig dobaviteljev pri rešitvah na področju dostave končnim prejemnikom

Vsi procesi dostave končnim prejemnikom se začnejo 
v maloprodajnem skladišču ali centu za izpolnjevanje 
e-naročil. Blago lahko končnemu prejemniku dostavi-
mo na različne načine.	

► Iz centra blago prevažamo z lastnimi vozili ali vo-
zili mreže 3PL. Pred končno dostavo pa se blago 
običajno prepelje v regionalni distribucijski center

► Združene pošiljke lahko pošljemo iz centra za 
izpolnjevanje e-naročil ali iz lokalnega distribu-
cijskega centra. Njihovo prekladanje (iz večjih 
tovornjakov v kombije) ponavadi poteka v mestu 
ali	na	robu	mesta

► Dejavnost e-trgovine lahko ločimo od infras-
trukture. Tako se naročene pošiljke od različnih 
prodajalcev na drobno in centrov za izpolnjevanje 
e-naročil zbirajo v zbirnem vozlišču. Od tu gredo 
pošiljke do zbirnih točk ali pa v regionalno distri-
bucijsko vozlišče, kjer se ponovno delijo

► Dostave	se	lahko	izvršijo	tudi	prek	maloprodajne	
trgovske poslovalnice, kamor se blago dostavi iz 
maloprodajnega distribucijskega centra. Od tu se 
blago	do	prejemnika	dostavi	z	lastnimi	vozili	ali	
vozili mreže 3PL

► Če je bilo blago dostavljeno v zbirno točko ali 
omarico za shranjevanje pošiljk, mora potrošnik 
opraviti določeno pot, da pride do blaga (pri tem 
težimo k minimiziranju vseh dodatnih potovanj)

► Čeprav lahko potrošnik naročeno blago sam dvig-
ne v maloprodajni poslovalnici ali lokalnem distri-
bucijskem centru, je dostava z uporabo dostavnih 
vozil	pogostejša

► Podrobneje je distribucija/zbiranje blaga obravna-
vana	v	naslednjem	poglavju.

Proizvajalec

Center	za	
izpolnjevanje e-naročil

Maloprodajno skladišče

Zbirna točka
/omarica za 

shranjevanje	pošiljk

Dom

Maloprodajna 
poslovalnica

Lokalni	
distribucijski 

center

Regionalni	
distribucijski 

center
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Dostava	blaga	potrošniku

Sistemi z osebnim prevzemom pošiljke 
(attended delivery systems)

►  Imenovani tudi dostava do vrat (potrošnik mora 
biti pri sprejemu dostave prisoten), so še vedno 
najpogostejša	oblika	dostave	na	dom

► Pri pokvarljivih izdelkih se dostava izvrši na 
vnaprej določen dan in v določenem časovnem 
okviru (npr. dostava hrane)

► Dostava se lahko plača posebej ali pa se zaraču-
na le, če je vrednost blaga nižja od določenega 
zneska

► Veliki predmeti (pohištvo, bela tehnika) se običaj-
no	dostavljajo	na	dogovorjen	dan	in	ob	dogovorje-
nem času (drage dostave, ki zahtevajo ekipe dveh 
dostavljavcev). 

Sistemi brez osebnega prevzema pošiljke 
(unattended delivery systems)

► Temeljijo na konceptu, ki ne zahteva prisotnosti 
potrošnika	ob	dostavi

► Dostava	se	lahko	izvrši	bodisi	na	potrošnikov	dom	
ali na drugo lokacijo v bližini njegovega doma, 
delovnega	mesta	ali	kraja,	ki	ga	redno	obiskuje

► Majhni izdelki, ki se lahko potisnejo skozi reže 
za	pisma	ali	v	poštne	nabiralnike	in	ne	zahtevajo	
dokazila o vročitvi (“proof of delivery” – POD), se 
lahko	dostavijo	ne	glede	na	to,	ali	je	potrošnik	v	
času dostave doma.  
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Sprejemne omarice

► Stalno pritrjene na steno zunaj potrošnikovega 
doma

► Dostop je omogočen z elektronsko šifro ali klju-
čem

► Potrošnika lahko na dostavo opozorimo prek 
mobilnega telefona ali e-pošte

► V	glavnem	se	uporabljajo	za	pakete,	lahko	pa	tudi	
za hrano, če omarice omogočajo nadzor tempe-
rature.

Dostavne omarice

► Skupina omaric v lasti prodajalca na drobno ali 
dostavnega	podjetja

► Z blagom se napolnijo v distribucijskem skladišču

► Na potrošnikovem domu se začasno pritrdijo z 
napravo za pritrjevanje, ki je nameščena na var-
nem	mestu	na	steni

► Dostavno podjetje prazne omarice ali omarice, ki 
vsebujejo	vrnjeno	blago,	pobere,	bodisi	s	poseb-
no zbirno krožno vožnjo, ali pri naslednji dostavi.

►  Sistem teži k uporabi obstoječih državnih poštnih 
omrežij in kurirskih mrež za dostavo (nacionalnih 
in mednarodnih)

► Če se zahteva POD, lahko blago pustimo pri 
sosedu	ali	pa	ga	poskusimo	dostaviti	pozneje

► Logistična podjetja so za zmanjšanje števila 
neuspelih	dostav	in	visokih	stroškov	neuspelih	
dostav	z	osebnim	prevzemom	pošiljke	oblikovala	
alternativne	rešitve	dostave

► Sistemi dostav brez osebnega prevzema pošiljke 
na potrošnikov dom vključujejo uporabo:

 - Sprejemnih omaric
 - Dostavnih omaric (delivery boxes)
 - Sistemov nadzorovanega dostopa	

Sistemi dostav brez osebnega prevzema pošiljke 
zunaj potrošnikovega doma vključujejo:

 - Zbirne točke
 - Omarice za shranjevanje pošiljk 
  (locker banks).

►
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Pakirna postaja DHL, Nemčija

Nadzorovani sistemi dostopa

► Zagotavljajo dostavnemu osebju možnost dosto-
pa do zaklenjenega območja, kjer pusti blago

► Ključ je lahko zapečaten znotraj enote, pritrjene 
na mesto, ki ga dostavno osebje lahko doseže

► Dostavno osebje vnese šifro za dostop v zapeča-
teno enoto, s čimer sprosti ključ in odpre dostav-
no točko, kjer pusti blago. 

Zbirne točke
											
► Temeljijo na uporabi točk za dostavo blaga zunaj 

potrošnikovega	doma

► Lokacije lahko vključujejo najbližji poštni urad, 
primerno trgovino ali bencinski servis

► Pogosto imajo dolg delovni čas

► Na zbirno točko blago dostavi prodajalec na drob-
no	ali	njegov	prevoznik

► Potrošnik je obveščen o prispelem naročenem 
blagu,	ki	ga	mora	dvigniti	

► Potrošniki se lahko z zbirno točko dogovorijo, da 
jim	blago	dostavi	na	dom

► Zbirne točke omogočajo manjše število dostavnih 
lokacij in večjo pogostost predaje pošiljk (impro-
ved drop density). 
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Primer zbirne točke: Kiala

Kiala ponuja storitve zbirne točke za neživilske izdel-
ke oddaljenim prodajalcem na drobno ali e-trgovinam 
v Belgiji, Luksemburgu, na Nizozemskem, v Franciji, v 
prihodnosti pa tudi v ZK.

► Postavila je mrežo zbirnih točk (Točke Kiala), kjer 
lahko potrošniki dvignejo in plačajo naročeno 
blago	ter	vrnejo	svoje	pakete.

► Organizirani so prevozi med maloprodajnimi skla-
dišči, zbirnimi točkami in Točkami Kiala.

► Vodi dve glavni mreži: mrežo za potrošnike in 
profesionalno mrežo za časovno občutljive do-
stave, hitre kurirje, trgovske potnike in področne 
inženirje. 

► Potrošnik lahko za dvig svojih pošiljk izbere žele-
no trgovino. Ko je dostava odposlana v trgovino, 
potrošnika preko SMS ali klicnega centra obvesti-
jo,	da	je	njegovo	blago	pripravljeno	in	naj	ga	pride	
dvignit.

► Uporabniški	program	upravlja	tudi	podatkovne	
tokove od končnih porabnikov in do njih, podjetij 
za direktno prodajo, zbirnih dostavnih točk in pre-
vozniških partnerjev. Najsodobnejša tehnologija 
znižuje stroške in povečuje učinkovitost.

► Razen tega sistem potrošnikom omogoča tudi 
spremljanje	in	sledenje	njihove	pošiljke	prek	inter-
netne strani Kiale.

Omarice za shranjevanje pošiljk 
(Locker banks)

► So skupine enot sprejemnih omaric

► Podobne so zbirnim točkam, saj niso nameščene 
na	vsaki	potrošnikovi	zgradbi

► Običajno so nameščene v stanovanjskih blokih, 
na delovnih mestih, parkiriščih za avtomobile, 
železniških postajah, itd.

► Zaradi	optimiranja	uporabe	se	potrošnikom	obi-
čajno ne dodeli njihova lastna omarica (omarice 
imajo elektronske ključavnice s spremenljivimi 
šiframi za odpiranje, tako da jih lahko ob različnih 
dnevih uporabljajo različni potrošniki) 

► Uporablja jih lahko eno ali več dostavnih podjetij

► Potrošnika se lahko s sporočilom obvesti o času 
prispetja njegove pošiljke, številki in lokaciji omari-
ce ter šifri za odpiranje

► Omarice za shranjevanje pošiljk zahtevajo od 
potrošnika, ki želi priti do svoje pošiljke, določeno 
pot, zato so locirane tako, da zahtevajo čim krajše 
potovanje.
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DHL Packstation

Primer omarice za shranjevanje pošiljk: 
Pakirna postaja (PackStation)

► Sistem PackStation v Nemčiji ponuja Deutsche 
Post.

► Do paketov lahko dostopamo 7 dni v tednu, 24 ur 
na	dan.

► Potrošnik dobi PIN kodo, internetno geslo in 
CD-ROM s karto mesta, kjer so prikazane vse 
lokacije PackStation.

► Sistem lahko uporabljamo tudi za povratne pošilj-
ke.

► Potrošnika o dostavi obvestijo prek e-pošte in/ali 
SMS.

► Paketi lahko v omarici počakajo do devet koledar-
skih	dni.

► V	uporabi	sta	dve	vrsti	naprav:	
-    Statični sistem, podoben omaricam za prtljago

		 	na	postajah
-   Naprave brez ključavnic, ki delujejo s pomočjo-

vrteče ploščice	

► Primerne so za pakete z dimenzijami do največ 
60 x 35 x 35 cm.

► Prvi PackStation je bil 2001 zaživel v Dortmundu 
in Mainzu.

► Do konca 2005 je DHL postavil več kot 600 na-
prav v 90 mestih, ki jih uporablja več kot 300.000 
registriranih	potrošnikov.

► Celotna država naj bi bila pokrita do konca 2007.

► Velike družbe (BASF, Microsoft, Siemens Medical 
Services in SAP) imajo omarice za shranjevanje 
pošiljk	za	oddajo	osebnih	paketov	za	zaposlene	
nameščene v svojih prostorih (prej so te pakete 
dostavljale njihove poštne pisarne). 

Značilnosti različnih sistemov dostav z osebnim prevzemom pošiljk in brez njega so prikazane v naslednji tabeli.
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Kdo pokriva zadnjo fazo 

dostave?

Ali je potrošnik 

prisoten?

Vrste izdelkov

Neuspele dostave

Časovni okvir dostave

Čas zbiranja blaga 

Čas, potreben za 

ponovno dostavo blaga 

Čas dostave

Začetna naložba

Stroški dostave 

Možne operativne težave

Potencialno zmanjšanje 

uporabe tovornega vozi-

la v primerjavi z dostavo 

z osebnim prevzemom 

Dostava z oseb-

nim prevzemom 

pošiljke

Dostavno	podjetje

Da

Vsi

Številne

Določene ure 

dostave

Ni pomembno

Ne obstaja

Dolg

Nizka

Visoki

Številne neuspele 

dostave. Slabo 

izkoriščena zmogl-

jivost	vozil

-

Sprejemna/

dostavna omarica

Dostavno	podjetje

Ne

Paketi, špecerija 

Skoraj nič

Delovni čas dostav-

nega	podjetja

24	ur

Zelo	kratek

Kratek/kratek, ven-

dar	je	treba	pobrati	

prazne omarice

Visoka/srednja

Nizki

Potrebno veliko 

število omaric/

potreba	po	

pobiranju omaric

Delno	zmanjšanje

Nadzorovan 

sistem 

dostopa

Dostavno	podjetje

Ne

Paketi, špecerija

Skoraj nič

Delovni čas do-

stavnega	podjetja

24	ur

Zelo	kratek

Kratek

Srednja

Nizki

Potrošnik zaskr-

bljen	za	varnost.	

Potreba po 

primernem	kraju	

dostave

Delno	zmanjšanje

Omarice za 

shranjevanje 

pošiljk

Potrošnik

Ne

Paketi, špecerija

Skoraj nič

Delovni čas 

dostavnega	

podjetja

24	ur

Kratek - dolg

Zelo	kratek

Srednja

Najnižji

Za	dvig	pošiljke	

je	potrebna	pot.

Največje 

zmanjšanje

Zbirna točka

Potrošnik

Ne

Paketi 

Skoraj nič

Delovni čas 

zbirne točke

Delovni čas 

zbirne točke

Kratek - dolg

Zelo	kratek

Nizka - srednja

Najnižji

Za	dvig	pošiljke	

je	potrebna	pot.

Največje 

zmanjšanje

Primerjava sistemov dostave pošiljk z osebnim prevzemom pošiljk in brez njega 
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Logistična tehnologija in telematika na 
področju dostave končnim prejemnikom 

Informacijska in komunikacijska tehnologija ter 
telematske	rešitve	lahko	pomembno	vplivajo	na	
povečanje učinkovitosti procesa dostave končnim 
prejemnikom. Koristen je lahko predvsem razvoj na 
naslednjih področjih:

Računalniško določanje poti in voznih redov 
vozil

► Sistemi za določanje poti in voznih redov vozil 
lahko zagotovijo 10 - 15% prihrankov pri potoval-
nem času

► Možnost natančnejše ocene časa dostave

► Možno zvišanje deleža uspešnih dostav ob prvem 
poskusu

► Možno znižanje obratovalnih stroškov.

Navigacijski sistemi za poti na podlagi GPS

► Zagotavljajo	novim	voznikom	podrobna	navodila	o	
določanju dostavne poti

► Premagujejo slabo poznavanja lokalnega območ-
ja – povečujejo hitrost dostav in prilagodljivost 
voznika.

Najnovejše prometne informacije

► Še vedno v zgodnji fazi.

► Lahko so v veliko pomoč pri posodabljanju načr-
tov za maksimiranje izkoriščanja vozil in uspešnih 
dostav	ob	prvem	poskusu.
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Identifikacija z radijsko frekvenco (RFID)	

► Še vedno v zgodnji fazi.

► Identifikacija vozil in tranzitnih enot je možna in 
se preizkuša na območjih v Ruhru in na Nizozem-
skem.

► Temeljne informacije o izdelkih se lahko dopolnijo 
s podatki o procesu transporta. To zagotavlja do-
datne informacije o verigi dobaviteljev za potroš-
nike in izvajalce. 

► Še vedno je treba premagati težave zgodnje faze, 
povezane z občutljivostjo čitalnika, standardizaci-
jo informacij in stroški uporabe.

Najnovejše prometne informacije

Smernice in rešitve na področju 
dostave končnim prejemnikom 

Dostava v peš coni

Prednosti in slabosti 

Pričakovanja različnih udeležencev v dobaviteljski ve-
rigi glede učinkov novih rešitev na področju dostave 
končnim prejemnikom si med seboj nasprotujejo. 
Na eni strani potrošniki pričakujejo nižje cene, večje 
udobje	in	raznolikost	izdelkov,	na	drugi	strani	pa	
želijo prodajalci znižati stroške in izdelke čim boljše 
pozicionirati. Porazdelitev stroškov in koristi v celotni 
verigi	teh	rešitev	ima	velik	vpliv	na	skupni	uspeh	
pristopa. Naslednja tabela prikazuje prednosti in 
slabosti različnih možnih rešitev na področju dosta-
ve končnim prejemnikom za distribucijske kanale, 
transportne	dejavnosti,	dostavo	do	potrošnikov	in	
uporabo informacijske tehnologije (IT) za načrtovanje 
časa dostave v primeru sistemov dostave z osebnim 
prevzemom	pošiljke.
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Prednosti in slabosti različnih rešitev na področju 
dostave končnim prejemnikom –distribucijski kanal

Distribucijski kanal

Center za dvig 
pošiljk 
(Picking centre) 
(skladišče/distribu-
cijski center)

Dvig pošiljke v 
maloprodajni 
poslovalnici

Prednosti

► Povečanje zanesljivosti zaradi preg-
lednosti	zalog

► Ekonomija	obsega

► Učinkovito upravljanje procesov

► Stalnih stroškov skoraj ni (blago izda-
ja osebje trgovine)

► Poznavanje območja

► Več prilagodljivosti pri upravljanju

► Višja raven storitev (npr. pri dostav-
nem času ali ponudbi pokvarljivega 
blaga)

Pomanjkljivosti 

► Visoki stroški naložb v infrastrukturo in 
osebje

► Za doseganje zadovoljive izkoriščenosti 
zmogljivosti	je	potreben	velik	obseg

► Večja kompleksnost pri upravljanju 
trgovine in sočasnem izdajanju blaga

► Počasnejše izdajanje blaga

► Tveganje glede pomanjkanja blaga

► Možen negativni vpliv na potrošnike, ki 
obiskujejo	trgovino

Transportne 
dejavnosti

Pošiljatelj dostavlja z 
lastnimi vozili

Pošiljatelj uporablja 
za dostavo tretjo 
stranko

Prednosti

► Popolni nadzor nad transportno veri-
go

► Možnost ponudbe storitev z dodano 
vrednostjo

► Prilagodljivejša odprema

► Dostavno	osebje	predstavlja	podjetje	
– vpliv na ugled

► Ni stalnih stroškov

► Boljše načrtovanje na nestanovitnem 
trgu

► Boljša izkoriščenost vozil

Pomanjkljivosti
 

► Višji	stroški

► Težave pri doseganju ustrezne izkoriš-
čenosti vozil

► Lastno	upravljanje	voznega	parka

► Manjša prilagodljivost in nadzor za 
prodajalca na drobno

► Izguba	neposrednega	stika	s	prejemni-
kom

Prednosti in slabosti različnih rešitev na področju dostave 
končnim prejemnikom – transportne dejavnosti
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Kraj dostave

Dostava z osebnim 
prevzemom pošiljke 
na domu

Sprejemne in dostav-
ne omarice/sistemi 
nadzora dostopa na 
potrošnikovem domu

Omarica za shranje-
vanje pošiljk/priklad-
na trgovina

Prednosti

► Visoka	kakovost	storitev	

► Neposredni stik s potrošnikom

► Manj neuspelih dostav (koristi za 
potrošnika in dostavljavca)

► Večji nadzor nad načrtovanjem, dolo-
čanjem poti in voznih redov za krožne 
dostavne	poti

► Nižji obratovalni stroški vozila kot pri 
dostavi	z	osebnim	prevzemom

► Združevanje pošiljk

► Dvig	pošiljk	kadarkoli	po	dostavi

Pomanjkljivosti 

► Potrošnik mora biti doma

► Stroški neuspelih dostav 

► Potrebni so usposobljeni vozniki, ki 
poznajo lokalno območje

► Obratovalni stroški vozila so lahko višji 
zaradi	uporabe	manjših	vozil	kot	pri	
dostavah	brez	osebnega	prevzema

► Stroški omaric/sistemov dostopa

► Pri prejemanju blaga iz več podjetij je 
usklajevanje lahko težavno

► Dostavne omarice je treba pobrati

► Omejena razpoložljivost prostora za 
omarice/enote

► Infrastrukturni stroški

► Potrebna pot potrošnika za prevzem 
pošiljke

► Tveganje, da potrošniki blaga ne sprej-
mejo

► Možno povečanje lokalnega prometa  

Prednosti in slabosti različnih rešitev na področju dostave 
končnim prejemnikom – kraj dostave
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Informacijski tok

Komuniciranje s 
potrošnikom preko 
telefona/besedilnih 
sporočil/e-pošte pri 
dostavi z osebnim 
prevzemom  

Komuniciranje s 
potrošnikom preko 
besedilnih sporočil/
e-pošte pri dostavi v 
omarice za shranje-
vanje pošiljk/zbirno 
točko

Prednosti

► Zagotovilo,	da	je	prejemnik	doma

► Zanesljivost

► Manj neuspelih dostav

► Kvalitetne storitve, povratne informa-
cije

► Prejemnik sodeluje pri načrtovanju 
verige	dobaviteljev

► Verjetnost	hitrejšega	dviga	blaga	in	
sprostitve	prostora

► Zanesljivost

► Spodbujanje prejemnika k uporabi 
storitev

► Prejemnik sodeluje pri načrtovanju 
verige	dobaviteljev

► Neposredni stik, povratne informacije

Pomanjkljivosti 

► Manjša časovna prilagodljivost načrto-
vanja	dostav

► Težje načrtovanje

► Težje načrtovanje

► Vsi	potrošniki	ne	poznajo	novih	tehnolo-
gij

Prednosti in slabosti različnih rešitev na področju 
dostave končnim prejemnikom –informacijski tok
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Vpliv tovornega prometa v urbanih območjih na 
rešitve na področju dostave končnim prejemnikom 

Prometni tok v urbanem območju

Rešitve na področju dostave končnim prejem-
nikom	lahko	vplivajo	na	zmanjšanje	skupnega	
števila voženj in prevoženih kilometrov (ob upo-
števanju poti tovornih vozil in potrošnikov). Študija 
o nakupovanju hrane v ZK navaja, da bi ob 
predpostavki da 10 – 20% vseh kupcev nakupuje 
od	doma:	

 -  Sprememba sistema dostavljanja od oskrbe  
 ene stranke na oskrbo večjega števila strank z

   enim transportnim sredstvom (multi-drop van  
 deliveries) lahko zagotovila 7 – 16% manjše  
 število voženj	

 - Pri blagovnih tokovih k potrošnikom, ki na- 
	 kupujejo	na	daljavo,	bi	lahko	prišlo	do	znatne-	
 ga znižanja števila prevoženih kilometrov    	

Vsako	zmanjšanje	uporabe	vozila	je	odvisno	od:

 - Učinkovitosti distribucijskih sistemov

 - Tega, ali sedaj potrošniki vozila bolj uporablja- 
	 jo	za	druge	poti,	ki	niso	povezane	z	nakupi

►

►

► Čas, prihranjen z uporabo storitev dostave na 
dom, lahko predstavlja več prostega časa za 
potovanja drugačne vrste.

► Dostava na dom lahko poveča uporabo tovornih 
vozil v ulicah s stanovanji in ima negativni vpliv na 
okolje.

► Več različnih podjetij lahko z lastnimi vozili oskr-
buje	isto	dostavno	mesto/prejemnika.

► Težki predmeti se dostavljajo s težjimi vozili, kar 
lahko poslabša zmožnost približanja končni do-
stavni točki. 

► Tudi uporaba omaric za shranjevanje pošiljk in 
zbirnih točk lahko poveča število potrebnih poto-
vanj z avtomobilom (slaba lokacija v primerjavi z 
lokacijo potrošnikov). 

Nakup hrane ponavadi vključuje pot z avtomobi-
lom, kar lahko zmanjšamo z večjo uporabo novih 
distribucijskih kanalov in dostave na dom. V pri-
meru	številnih	drugih	nakupovalnih	poti,	ki	pred-
stavljajo kombinacijo obiska več trgovin z drugimi 
aktivnostmi, kot so obedovanje v restavracijah ali 
obisk	prijateljev,	pa	bo	zmanjšanje	uporabe	avto-
mobila, kot posledica dostav na dom, skromnejše.

►
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Prostorsko načrtovanje in zakonodaja glede 
rešitev na področju dostave končnim prejemnikom

Prostorsko načrtovanje	

► Dejavnosti	trgovine	na	daljavo	lahko	za	prostor-
ske načrtovalce postavljajo dilemo

► Imajo lahko velik vpliv na sposobnost preživetja 
številnih obstoječih maloprodajnih con v prihod-
nosti

► Nova središča za dvigovanje naročenega blaga, 
lokalna distribucijska skladišča, zbirne točke in 
omarice za shranjevanje pošiljk so lahko potrebne 
v urbanih območjih ali na njihovih robovih. Ob 
povečevanju prodaje na drobno po več kanalih 
se lahko povečuje tako število skladišč, kakor tudi 
število	trgovin

► Sedanje usmeritve EU se osredotočajo predvsem 
na zmanjšanje potovanj z vozili in koncentracijo 
razvoja v obstoječih urbanih območjih, vpliv novih 
distribucijskih kanalov in dostav na dom pa je 
obravnavan	v	manjši	meri.	

Zakonodaja	

► Na rešitve na področju dostave končnim pre-
jemnikom	vpliva	zakonodaja,	ki	se	nanaša	na	
proizvode, uporabo vozil in načrtovanje uporabe 
zemljišč

► Zakonodaja	glede	proizvodov,	ki	vpliva	na	rešitve	
na področju dostave končnim prejemnikom, zaje-
ma:			

 - Predpise o nadzoru higiene in temperature  
  živil	

 - Predpise o nevarnem blagu         

Zakonodaja	glede	uporabe	vozil	lahko	vpliva	na:	

 - Dovoljen čas dostavljanja (dostop vozil, pred- 
  pisi o nakladanju/razkladanju) 	

 - Čas, v katerem je potrošnikom dovoljeno obis- 
  kovati zbirne točke in dvigovati pošiljke 	

 - Velikost in/ali težo vozil, ki se lahko uporabljajo  
	 	 za	dostave	na	dom

Zakonodaja, ki ureja načrtovanje uporabe zeml-
jišč, se lahko uporablja za nadzorovanje: 	

- Števila in lokacije objektov za izpolnjevanje  
 dostav na dom, zbirnih točk in omaric za  
	 shranjevanje	pošiljk

	
 - Dovoljenega časa dostavljanja na dom	

 - Lahko določi tudi, ali bo imela pri razvoju in  
	 	 vodenju	takih	objektov	vpliv	tudi	mestna	oblast		
  in ali bo objekte vodilo eno ali več podjetij. 
	 	

►

►

Prevoz nevarnega blaga
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Dejavniki uspeha rešitev na področju 
dostave končnim prejemnikom zajemajo:

► Številna podjetja ki uspešno poslujejo preko 
spleta, so svojemu “tradicionalnemu” poslovnemu 
modelu le dodala “spletno” poslovanje

► Veliko	novih	e-trgovskih	podjetij,	ki	so	se	nastala	
z “velikim pokom”, je popolnoma propadlo 

► V vsaki evropski državi je le nekaj prevladujočih 
igralcev s potrebnimi sposobnostmi in znanjem 
za razvoj rešitev na področju dostave končnim 
prejemnikom

► Pri naložbah na področjih, kjer je težko napoveda-
ti	povpraševanje,	je	treba	biti	previden

► Ključ do uspeha transakcije na daljavo je zago-
tavljanje	hitre,	zanesljive	in	prilagodljive	storitve	
po razumni ceni

► Nekateri so uspeli z uporabo široko razširjenih 
omrežij za pakete

► Zbirne točke in omarice za shranjevanje pošiljk so 
najbolj obetavne za neživilske pakete standardnih 
velikosti

► Osredotočiti se je treba na potrebe potrošnikov v 
določeni državi.

Dejavniki	uspeha	in	neuspeha	

Dejavniki	neuspeha	zajemajo:

► Nesposobnost doseganja sprejemljivega donosa 
naložb

► Netočne napovedi povpraševanja

► Nezadostno raven pretoka blaga

► Številne rešitve za dostavo brez osebnega 
prevzema pošiljke so bile ‘’pred časom’’ ali pa 
predrage.

Vprašanja, značilna za majhne pakete:

 Za izboljšanje storitev za potrošnika in/ali znižanje 
obratovalnih	stroškov	se	lahko	stopnje	verjetnosti	
neuspele prve dostave znižajo z:	

	 -	 Uvedbo	vnaprej	dogovorjenega	dostavnega		
  časa na zahtevo potrošnika
 - Povečanjem uporabe rešitev na področju  
	 	 dostav	brez	osebnega	prevzema	pošiljke
 - Kritičnim pregledom obljubljene hitrosti  
  dostave za izboljšanje izkoriščanja vozila in  
	 	 zanesljivosti	dostav	

Podjetja, ki dostavljajo pakete, bi morala med se-
boj sodelovati pri ugotavljanju možnosti za pove-
čanje izkoriščenosti vozil ter zmanjšanje prometa 
in	okoljskega	vpliva	svojih	dejavnosti.	

►

►
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Vprašanja, značilna za živila

Najpomembnejša so:

► Dokler tehnični razvoj ne bo omogočil večje upo-
rabe	sistemov	dostave	brez	osebnega	prevzema	
za pošiljke za živila, bo prevladovala dostava z 
osebnim	prevzemom	pošiljke	

► Prodajalci na drobno morajo pri delitvi ali skupni 
izvedbi izpolnjevanja naročil in dostave začeti 
sodelovati, saj lahko tako znižajo stroške

► Izbiramo lahko med izpolnjevanjem naročil v trgo-
vinah in centrih za izpolnjevanje naročil

► Za	zagotavljanje	nizkih	stroškov	izvajanja	storitev	
si morajo prodajalci na drobno prizadevati za 
znižanje pretoka blaga v času konic (s pomočjo 
inovativnega oblikovanja cen storitev, skupnih 
dejavnosti in tehnično sprejemljivih sistemov 
dostave brez osebnega prevzema pošiljke).

Vprašanja, značilna za velike predmete

Najpomembnejša so:

► Uvajanje deljenih dejavnosti izpolnjevanja naročil 
in	dostave	na	dom

► Skrajšanje časa in povečanje rednosti dostav

► Izboljšanje komuniciranja s potrošnikom

► Izboljšanje	oblike	vozil	za	dostavo	v	stanovanjska	
območja

► Visoki	standardi	izgleda	in	usposabljanja	dostav-
nih	ekip.
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1. Definicija UCC

2. Klasifikacija UCC
	
�.	 Vpliv	UCC
	
4. Prednostni in slabosti UCC 

5. Problemi pri načrtovanju UCC

► Vključevanje zainteresiranih udele-
	 	 žencev
► Lokacija
► Upravljavske	strukture
► Vrsta	tovorov	
► Delovanje	UCC
► Financiranje
► Dejavniki	uspeha

6.   Smernice v zvezi z UCC

7.   Seznam za preverjanje UCC

III. DEL: Centri za združevanje pošiljk v urbanih 
območjih (Urban consolidation centre - UCC)  
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Logistični center Hammarby, Švedska

Mnogi ljudje se ne zavedajo potencialnih koristi ki 
jih prinaša skrbno načrtovan in uveden Center za 
združevanje pošiljk v urbanem območju (Urban 
Consolidation Centre - UCC). Prodajalci na drobno in 
logistična podjetja pogosto mislijo, da bo UCC pove-
čal njihove stroške in zmanjšal nadzor nad verigami 
dobaviteljev. Čeprav UCC ponavadi povezujemo z 
maloprodajnimi	dejavnostmi,	jih	lahko	vzpostavimo	
tudi na področju drugih dejavnosti (gradbeništvo, 
uradi, hoteli, restavracije).	

► UCC nudi transportnim podjetjem priložnost da 
blago, namenjeno urbanemu območju, dostavijo 
v specializiran center za končno dostavo, in ga 
ne potrebujejo dostavljati končnemu porabniku v 
zasedenem	delu	mesta

► Sposobni so povečati zanesljivost dostav in izbolj-
šati izkoriščenost tovornih vozil

► Za končno dostavo od UCC do potrošnika se 
lahko uporablja specializiran vozni park okolju 
prijaznih	tovornih	vozil

► Če upoštevamo okoljske prednosti takih vozil na 
področju emisij, hrupa in drugih dejavnikov, jim 
lahko	dovolimo	tudi	dostop	in	dostavo	v	urbano	
območje v času, ko druga dostavna vozila ne 
smejo vstopati (tudi ponoči) 

► UCC	lahko	prispevajo	k	doseganju	ekonomskih,	
prometnih in okoljskih ciljev ter omogočajo dosta-
vo maloprodajnih in tudi drugih proizvodov (npr. 
gradbeni materiali).

Izkušnje	z	UCC	v	javni	lasti	so	bile	z	ekonomskega	
vidika v glavnem negativne. Številne UCC so zaprli 
zaradi	nizkega	pretoka	blaga,	stalnih	zahtev	mest-
nim ali regionalnim oblastem za finančno pomoč in 
nezadovoljstva z ravnijo storitev. Od leta 2000 so 
večino UCC vodila podjetja v zasebni lasti (kakor sta 
BAA na letališču Heathrow v Londonu in Shopping 
Centre Operators), ki so prepoznala koristi nadzora 
nad svojimi logističnimi dejavnostmi. V ZK ponavadi 
UCC vodi en sam, velik logistični operater.

UCC se financirajo iz različnih virov:	

► Nekateri so odvisni od javnega financiranja, ki ga 
zagotavljajo nacionalne, regionalne ali lokalne 
oblasti (La Rochelle, Amsterdam in Monako)

► Nekateri so prejeli sofinanciranje iz projektov EU 
(La Rochelle, Nuernberg in Bristol)

► Nekatere delno ali v celoti financirajo operaterji 
centrov, prejemniki ali logistična podjetja, ki do-
stavljajo	v	UCC.
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Definicija UCC

1.   Izraz Center za združevanje pošiljk v urbanem 
območju (UCC) ima veliko različnih pomenov.

2.  Različna terminologija se uporablja v različnem 
času in različnih državah.

3.  Definicije so pogosto negotove ali dvomljive.

4.		Uporabljeni	opisi	zajemajo:

Javno distribucijsko skladišče
Centralno mesto za razvrščanje blaga
Prekladalni center v urbanem območju
Prekladalni center v urbanem območju za več 
uporabnikov
Tovorna platforma
Sistem dostav s sodelovanjem
Center za združevanje pošiljk (včasih speciali-
ziran, npr. maloprodaja, gradbeništvo)
Distribucijski center v urbanem območju
Mestna logistična shema 

	 (city logistics scheme)
Logistični center
Kraj za pobiranje in odlaganje pošiljk
Logistični podporni center zunaj lokacije
Transportni center (Freight village)	

 5.   Pogosto je težko opredeliti meje med UCC in 
	drugimi	podobnimi	sistemi,	kot	so:

 Vozlišča za hitre pakete
 Zbirne točke za dostavo na dom
	 Intermodalni	terminali
 Maloprodajni distribucijski centri	
	

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

6.   UCC so se osredotočili na:

Komunalne dejavnosti (delitev uporabe)
Prepakiranje
Prekladanje iz velikih na manjša vozila

	
	
7.   Najboljši opis UCC podaja naslednja definicija:

 “Je logistični objekt, lociran sorazmerno blizu ob- 
 močja, ki ga oskrbuje (središče mesta, celo mesto
 ali določeno območje, kot npr. nakupovalno sre-
 dišče), v katerega številna podjetja dostavljajo  
 blago, namenjeno območju. Iz objekta se dostavl-
 jajo združene pošiljke znotraj tega območja, nudi  
 pa lahko tudi vrsto logističnih in maloprodajnih  
 storitev z dodano vrednostjo.” 

►

►

►
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Klasifikacija UCC

Obstajajo 3 različne skupine UCC:

Območni UCC – oskrbuje mesto:	

► Na primer, logistične sheme v številnih nemških 
mestih, La Rochelle v Franciji, Monako, Genova 
in Bristol

► Območje, ki ga center oskrbuje, je lahko različno 
– določeno  območje s trgovinami na drobno (npr. 
Broadmead v Bristolu), središče mesta (npr. La 
Petite Reine v Parizu), celotno mesto (npr. Mona-
ko)

► V delovanje območnega UCC je lahko vključeno 
eno podjetje (npr. La Rochelle in Monako) ali več 
podjetij (npr. nemške mestne logistične sheme).

UCC na eni lokaciji z enim upravljavcem 
(UCCs on single site with one landlord):

Običajno:	

► So zgrajeni kot del ene organizacije ali za oskrbo-
vanje ene organizacije

► Upravljavec lahko od najemnikov zahteva, da ga 
uporabljajo

► Točke razkladanja so običajno zunaj ulice, do njih 
vodi točno določena pot

► Lahko se financirajo sami iz najemnin ter pristoj-
bin za manipulacijo.

► Primeri so UCC na letališčih in v nakupovalnih 
središčih (npr. maloprodajni UCC na Heathrowu 
in nakupovalno središče Meadowhall). 
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Primer UCC v Bristolu, ZK

UCC	za	posebne	projekte:

Običajno:	

► Za namene, ki niso povezani z maloprodajo (npr. 
za gradbeni material na Heathrowu in Stockhol-
mu)

► Oskrbujejo en kraj

► Obstajajo le določeno obdobje

Vsaka	od	treh	vrst	UCC	lahko	zagotavlja	storitve	
združevanja pošiljk in ponuja tudi storitve z dodano 
vrednostjo,	kot	so.:	

► Skladiščenje zalog

► Opremljanje pošiljk z etiketami in cenami (ticke-
ting and pricing)

► Vračanje blaga

► Zbiranje	odpadkov

► Storitve zbirne in dostavne točke 

► Opravljanje dostave na dom.

Primeri vsake od treh vrst UCC so prikazani v na-
slednjih okvirčkih.
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Primer: Broadmead, Bristol, ZK

Stanje 2007:

Cilj:

Začetek:

Opis:

Udeleženci:

Prostovoljno/obvezno:

Uporabniki:

Rezultati:

Podaljšan poskus

Koristi za dobavitelje (združevanje pošiljk)/prodajalce na drobno (izboljšana doba-
viteljska veriga, možne storitve z dodano vrednostjo)/skupnost (zmanjšani zastoji, 
izboljšana kakovost zraka, izboljšano recikliranje odpadkov). 

2004

Iz centra za združevanje pošiljk se dostavlja prodajalcem v četrti s trgovinami na 
drobno Broadmead v središču Bristola. Kot primerni potrošniki so bili opredeljeni 
“tisti s srednjimi dohodki, ki kupujejo nepokvarljivo blago ali blago manjše vrednosti”. 
UCC je lociran blizu strateškega cestnega omrežja (M4 & M32); razpolaga s 465 
m2 prostora, vožnja do Broadmeada  traja 25 minut. Dostave izvaja eno 7,5-tonsko 
in eno 17-tonsko vozilo z Euro III motorjema. Ponujene  so tudi storitve z dodano 
vrednostjo.		

Bristolski mestni svet, Odbor Broadmeada, nakupovalno središče The Galleries, 
Business West (prej Trgovinska zbornica), Exel. Financiranje - s projektom Vivaldi 
(del CIVITAS).

Prostovoljno

51 prodajalcev na drobno z območja maloprodajnih trgovin Broadmead, ki vključuje-
jo tako velike trgovine z glavne ulice, kakor tudi male neodvisne trgovce, s posebej 
dobro zastopanima sektorjema oblačil in mode.

Število zbirnih box palet na kolesih (roll cages), ki so šle skozi center, se je pove-
čalo iz 101 maja 2004 na 401 decembra 2004. Število voženj v središče Bristola 
za prodajalce na drobno, se je zmanjšalo za 68%. Do oktobra 2005 se je število 
prevoženih kilometrov zmanjšalo za 42.772, emisije CO2 za 5,29 t, NOx za 840 gms 
in PM10 za 11,374 gms. 
	

Območni UCC oskrbujejo mesto

UCC v La Rochelle, Francija



65

Stanje 2007:

Cilj:

Začetek:

Opis:

Udeleženci:

Prostovoljno/obvezno:

Uporabniki:

Rezultati:

Na začetku poskusno, zdaj stalno. 

Cilj je preizkusiti možnosti, ki predstavljajo alternativo motornim vozilom za končno 
dostavo blaga, in zmanjšanje vpliva tovornega prometa v urbanem območju.

2003

Med poskusom so se za dostavo uporabljali tricikli s pomožnim električnim pogonom 
z dostavnim zabojem pred ali za (tip ‘triporteur’) voznikom. Tricikli imajo nosilnost  do 
največ 100 kg, prostornino do največ 450 litrov (model ‘triporteur’), najvišja hitrost pa 
znaša 20 km. La Petite Reine je v začetku poskusno oskrboval štiri osrednja območ-
ja (od takrat se je oskrba razširila na celotno mesto). La Petite Reine je preizkusil tri 
vrste	dostavnih	storitev:	

Priložnostne dostave iz podjetij na domove potrošnikov
Voznik in tricikel, namenjen podjetju za dostave potrošnikom (namenska storitev 
trgovine)
Združevanje pošiljk in končna dostava blaga, ki prihaja v Pariz (z uporabo centra 
za združevanje pošiljk, lociranega v središču Pariza, ki ga je pariško županstvo 
ponudilo po nizki najemnini).	

Proizvodi, ki jih je la Petite Reine med poskusom zajemal, so bili: živilski izdelki, 
cvetje, neživilski izdelki (vključno s paketi) ter oprema in deli.
V 24 mesecih od začetka projekta se je število triciklov povečalo iz 7 na 19.

Mesto Pariz je podpiralo družbo la Petite Reine pri poskusnih dostavah s tricikli 
od maja 2003. Poskus je podprla tudi ADEME (Agence De l’Environnement et de 
la Maîtrise de l’Énergie/Francoska agencija za upravljanje okolja), ki je zagotovila 
finančno pomoč s sofinanciranjem študije izvedljivosti in ocene projekta v višini 50% 
ter naložbe v nakup triciklov v višini 15%. 

Prostovoljno

Glavni prevozniki paketov, transportni operaterji, prodajalci na drobno in druga pod-
jetja, locirana v Parizu.

Med poskusom se je število dostav povečevalo. Število voženj je bilo v 24. mesecu 
(14.631) 18-krat večje kot v 1. mesecu (796). Med poskusom je postal paketni tovor 
najpomembnejša vrsta tovora - povečal se je iz 51% vseh predmetov, obravnavanih 
ob začetku poskusa, na 97% po dveh letih. Rezultat poskusa je izognitev 156.248 
kilometrom, opravljenih z dizelskim kombijem. To je prihranilo 43,3 toe (ton naftnih 
ekvivalentov) energije in znižalo emisije CO2 za 112 ton, CO za 1,43 ton in NOx za 
280 kg.  

►

►

►

Primer: La Petite Reine, Pariz, Francija



��

Primer: Maloprodajni UCC Letališča Heathrow, London, ZK

Stanje 2007:

Cilj:

Začetek:

Opis:

Udeleženci:

Prostovoljno/obvezno:

Uporabniki:

Rezultati:

Deluje	

Izogniti se zastojem znotraj letališča/zmanjšati gibanje vozil/izboljšati varnost/kako-
vost okolja/znižati stroške manipulacije/izboljšati dostavo do maloprodajnih enot/iz-
boljšati	ravnanje	z	odpadki.

Začetek 2000 kot poskus, 2001 podeljena 5-letna pogodba – v teku.

Maloprodajne dejavnosti oskrbujejo vse trgovine na terminalnih 1, 2, 3 in 4. Vse 
dostave (razen časopisov ter predmetov visoke vrednosti) gredo v center za združe-
vanje pošiljk zunaj letališča, kjer se varnostno pregledajo (skenirajo) in razvrstijo po 
naslovih v zbirne box palete na kolesih (roll cages), nato pa dostavijo po rednem voz-
nem redu. Nekateri predmeti nizke vrednosti (npr. brezalkoholne pijače) se dostavlja-
jo na paletah. Storitve zajemajo: dostavo do posameznih prostorov, ki jo na vsakem 
terminalu izvaja dostavna ekipa, in vračanje embalaže/odpadkov v skladišče. 2.320 
m2 skladišča (352 m2 hlajenega), 1500 zbirnih box palet na kolesih, 38 izvajalskih 
in administrativnih oseb, 6 vodij. Deluje 24 ur na dan/7 dni na teden. 3 dostavna 
tovorna vozila s priklopniki, ki delujejo na podlagi krmiljenja zadnjih koles (rear-steer 
urban articulated vehicles) in 3 enovita tovorna dostavna vozila brez priklopnika (tudi 
izvedbe z zamenljivimi tovorišči - rigid vehicles). 

Partnerstvo med British Airports Authority (upravljavec) in izvajalcem logističnih 
storitev (Exel).

Najprej prostovoljno, od 2004 pa obvezno za vse prodajalce na drobno na terminalih.

Vsi prodajalci na drobno na štirih terminalih. Novembra 2001 dodani hlajeni in zamr-
zovalni objekti, z namenom pokriti vse temperaturne pasove in med stranke vključiti 
tudi	gostinske	lokale.

2004 je center sprejel 20.000 dostav z vozili, kar je pomenilo 45.000 dostav iz centra 
v skladišče, izvedenih s 5.000 vožnjami. Center zalaga 190 od 240 prodajaln na 
drobno. Za blago, ki gre skozi center, je bilo doseženo približno 70% zmanjšanje 
števila voženj, kar je po ocenah zmanjšalo število prevoženih kilometrov za 87.000 
leta 2003 in za 144.000 leta 2004. S povečanjem pretoka blaga so se zmanjševale 
tudi emisije CO2 (2003 za 1.200 kg/teden, 2004 pa za 3.100 kg/teden).

UCC na eni lokaciji z enim upravljavcem
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UCC za poseben projekt: Center za združevanje 
pošiljk	za	gradbeništvo

Primer: Hammarby, Švedska

Stanje 2007:

Cilj:

Začetek:

Opis:

Udeleženci:

Prostovoljno/obvezno:

Uporabniki:

Rezultati:

Deluje

Zniževanje vpliva največjega projekta urbanega razvoja na Švedskem (skupaj se 
gradi 8.000 stanovanj) na prebivalce, ki so se prvi vselili v nova stanovanja. Cilj naj 
bi bil v glavnem dosežen z odpravo neusklajenega “kroženja” dostavnih vozil, ki išče-
jo dostavno mesto na gradbišču. Dostave do gradbišča so težavne zaradi lokacije. 

Pomladi 2001, ostaja do dokončanja projekta gradnje (2010).

Dostave gradbenega materiala se usmerjajo prek centra za združevanje tovorov, 
kjer jih označijo z nalepkami in pred dostavo na podlagi JIT (just-in-time) za kratek 
čas uskladiščijo. Najdaljša doba skladiščenja je 5 dni. Dostave se izvajajo na podlagi 
združevanja tovora v tovorne skupine v skladu z zahtevami naročnikov. Dostava ne-
katerih razsutih tovorov, kakor sta beton in jeklo, se ne izvrši prek centra za združe-
vanje, temveč prek usklajevanja sistema voznih redov na podlagi interneta, tako da 
ne pride do navzkrižij pri dostavi. UCC je lociran pri vhodu na gradbišče. Sestavlja 
ga:	

10 ljudi, ki delajo v UCC (skladiščni in pisarniški prostori 8.000 m2)
Za dostave znotraj gradbišča se uporablja 8 tovornih vozil (Euro IV motorji)
Spletna stran in sistem nadzora	

UCC vodi podizvajalec, ki je odgovoren za delovanje centra, kar zajema nakup in de-
lovanje voznega parka, zaposlovanje voznikov in drugega osebja, vodenje skladišča 
in	pisarn	ter	spletni	sistem	nadzora.

Vsi izvajalci na gradbišču (10), investitorji v razvoj, Mesto Stockholm 

Obvezno, razen za izvzete materiale.

Vsi izvajalci, ki delajo na gradbišču

Ocenjeno je, da bi bilo brez centra na vsak tovornjak, ki dostavlja v okviru tega 
sistema, na gradbišču dejavnih 4-5 tovornjakov. Dnevno se dostavlja 700 ton, kar 
je povprečno 1,5 tone na končno dostavo, dostava je izvršena vsakih 30 sekund. 
Zmanjšanje porabe energije in emisij bo izračunano kot del končne ocene projekta.

►

►

►
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Vpliv	na	transportno	dejavnost

1.   Koristi, ki jih lahko v transportu dosežemo z  
	 uvedbo	UCC	bodo	odvisne	od	oblike	UCC	in		
 njenih udeležencev.

2.   Koristi so lahko:	

Zmanjšanje števila voženj
Zmanjšanje števila prevoženih kilometrov
Boljša izkoriščenost vozila in voznika pri doba-
viteljih,	ki	dostavljajo	v	UCC
Hitrejši obtok vozil (quicker vehicle turna-
rounds)
Zmanjšanje	števila	dostavnih	postankov	na	eni	
dostavni poti (reduction in number of drops)
Boljši objekti za nakladanje in razkladanje
Možnost ločevanja medkrajevnih (večjih) in 
lokalnih (manjših) dobav pošiljk (separating 
trunk movements from local deliveries)

►

►

►

►

►

►

►

Vpliv	UCC

Povečanje možnosti uporabe alternativnih 
transportnih vrst in tipov vozil (npr. železnica 
za dostavo medkrajevnih (večjih) pošiljk in 
vozila na električni pogon v urbanem območju)
Izboljšanje izkoriščenosti prostornine/teže 
vozil
Zmanjšanje	stroškov	na	enoto	transporta	pri	
zaključni fazi dostave
Manjša potreba po vozilih v območju, ki ga 
oskrbuje	UCC
Možnosti za povratne vožnje.

3.   Ocen o dejanskih prometnih vplivih je malo.

4.   Več študij trdi, da se je z uporabo UCC število  
 voženj in/ali prevoženih kilometrov zmanjšalo za  
 30% do 80%. Zaradi majhnega obsega tovornih  
 tokov, vključenih v center, pa to ne predstavlja ve- 
 likega znižanja na ravni celotne prometne dejav- 
	 nosti

►

►

►

►

►
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Vpliv	na	druge	dejavnosti	dobaviteljske	
verige

1.  UCC lahko vplivajo tudi na druge dejavnosti doba- 
	 viteljske	verige.

2.  Vpliv na skladiščenje zalog

► Je odvisen od zmogljivosti in razpoložljivosti  
 potrebnih pogojev skladiščenja

► Skladiščenje je v glavnem kratkoročno

► Deluje	kot	varovalna	zaloga	za:
 -  Izboljšanje razpoložljivosti proizvodov
	 -		 Izboljšanje	storitev	za	potrošnike

Lahko	olajša	spremljanje	zalog	z	uporabo		
 notranjih skladiščnih sistemov in s tem:
 - Poveča preglednost nad verigo 
	 	 dobaviteljev
 - Izboljša razpoložljivost proizvodov
	 -	 Izboljša	raven	storitev
 - Zniža izgube zalog.

									
3.  Preverjanje kakovosti in količine proizvodov.

►

4.  Priprava proizvodov pred maloprodajo	

► Odstranjevanje embalaže

► Priprava proizvodov za prodajalne

► Označevanje s cenami/nalepkami.

5.   Vračanje in recikliranje proizvodov, tokovi odpad-
kov in embalaže:	

► Posledica tega je, da se lahko skladiščni in 
 sprejemni prostor na dostavni lokaciji sprosti 
	 za	produktivnejšo	in	donosnejšo	uporabo

► Prilagodljivejša in zaneslivejša dostava 
 manjšega števila združenih tovorov lahko:
 - Izboljša razpoložljivost proizvodov ali 
	 	 sestavin
	 -	 Izboljša	raven	prodaje
	 -	 Izboljša	produktivnost.	

6.   UCC lahko zagotovijo možnosti za izboljšanje  
 upravljanja verige dobaviteljev, znižanje stroškov  
	 in	izboljšanje	ravni	storitev.
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Ekonomski, družbeni in okoljski vplivi UCCs

UCC	lahko	pripomorejo	k:	

► Zmanjšanju	števila	neprimernih	tovornih	vozil	in	
morda	tudi	skupnega	števila	vozil,	ki	delujejo	v	
urbanem območju

► Zmanjšanju števila voženj in prevožene razdalje 
z izboljšanjem stopenj težinske izkoriščenosti in 
znižanjem števila praznih voženj

► Zmanjšanju	stroška	na	enoto	transporta

► Izboljšanju izkoriščenosti voznika

► Ponudbi možnosti za delovanje okoljsko ob-
čutljivih vozil v zadnji fazi dobaviteljske verige v 
urbanem območju

► Zmanjšanju števila dostav na lokacije v središču 
mesta.

► Zmanjšanju	porabe	goriva,	emisij	in	hrupa.

► Pešcem prijaznejšemu območju	

Te potencialne koristi je treba primerjati s potencial-
nim povečanjem stroškov, povezanih z delovanjem 
UCC.

	

Prevozi na področju dostave končnim prejemnikom
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Prednosti in slabosti UCC

Prednosti

UCC imajo sledeče prednosti:	

► Okoljske in družbene koristi, ki izhajajo iz učinko-
vitejših in manj motečih transportnih dejavnosti

► Boljše načrtovanje in izvajanje logističnih storitev

► Priložnost za uvajanje novih informacijskih siste-
mov

► Boljši nadzor nad zalogami, razpoložljivost pro-
izvodov	in	storitve	za	potrošnike

► Z	boljšim	nadzorom	in	pregledom	nad	verigami	
dobaviteljev spodbuja premik od potisnih (push) k 
vlečnim (pull) logističnim strategijam

► Možnost povezave s širšimi političnimi pobudami 
in	pobudami	glede	nadzora

► Teoretične možnosti znižanja stroškov z vklju-
čevanjem podizvajalcev v dostavljanje končnim 
prejemnikom

► Koristi povezane z odnosi z javnostjo 

► Možnost boljše uporabe sredstev na dostavnih 
lokacijah

► Prednosti, posebej značilne za transport

► Možnost izvajanja dejavnosti z dodano vrednost-
jo.

Slabosti

UCC imajo sledeče slabosti:	

► Potencialno visoki stroški postavitve (še posebej 
ob visokih cenah zemljišč v urbanih območjih)

► Kompleksnost delovanja, ki izhaja iz različnih 
 zahtev glede skladiščenja in manipulacije cele 

vrste	proizvodov

► Potencialno zvišanje stroškov (in podaljšanje 
časa) zaradi uvedbe dodatne točke v verigi doba-
viteljev

► Uvedba dodatne dostavne točke lahko izniči 
prihranek pri transportu za nadaljnjo distribucijo

► Težave v organizaciji in nadzoru

► Možnost ustvarjanja monopolov

► Izguba	neposrednega	stika	med	dobavitelji	in	
potrošniki.

Delujoč UCC 
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Problemi pri načrtovanju UCC

Vključevanje zainteresiranih udeležencev

1.   Že ustanovitev najosnovnejšega UCC zahteva 
 vpletenost številnih udeležencev, kot so:

Predstavniki mestne oblasti
Potencialni operaterji UCC
Trgovska združenja
Logistična podjetja
Policija
Uporabniki	prostorov.	

2.   Bistveno je, da so v razpravo in proces načrto-
vanja vpleteni vsi zainteresirani udeleženci.

										
Lokacija

Lokacija UCC glede na njegov ciljni trg lahko pred-
stavlja pomembne prometne, okoljske in tržne koristi.

1.   UCC, oddaljeni od območja dostave:

► Zmanjšujejo	potrebo	po	vstopanju	tovornih	vozil	
za dostavo (večjih) medkrajevnih pošiljk (trunking 
vehicles) in ostalih dostavnih vozil v dostavno 
območje

► Maksimirajo razdaljo, ki jo pokriva okolju prijazno 
vozilo v končni dostavi,	

vendar	pa	se	

► 	število	dostavnih	vozil	in	razdalja,	ki	jo	prevozijo,	
lahko povečajo.

►

►

►

►

►

►

2.   UCC, locirani v bližini dostavnega območja:	

► Znižujejo razdaljo, ki jo prevozijo okolju prijazna 
vozila

► Znižujejo okoljske koristi UCC.

Kadar je le mogoče, bi morali biti UCC locirani v 
bližini drugih intermodalnih točk in zasebnih distribu-
cijskih centrov.

Tovorni center v Padovi, Italija
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Upravljavske	strukture

Obstajajo različne upravljavske strukture:
															
► UCC na celinskem delu Evrope dajejo prednost z 

zakonom	ustanovljenim	organom

► V ZK pa dajejo prednost komercialnim organizaci-
jam z enim udeležencem.	

Vrsta	tovorov	

► UCC so za določene vrste blaga in vozil primer-
nejši	kot	za	druge

► Manj so primerni za pokvarljivo blago, proizvode, 
močno občutljive na čas (sveža živila in časopisi), 
in blago s posebnimi zahtevami glede distribucije 
in manipulacije

► Najprimernejši so za manipulacijo nepokvarljive-
ga blaga, vendar morajo omogočati manipulacijo 
številnih vrst uporabljene embalaže (npr. viseče 
tračnice za tekstil, škatle, zbirne box palete na 
kolesih in palete).

Delovanje	UCC

► Večinoma se predpostavlja, da se blago prenaša 
iz večjih vozil na manjša (okoljsko sprejemljivejša)

► Uporaba tega načela je lahko pri dobro naloženih 
težkih tovornih vozilih neproduktivna

► Če se trudimo optimizirati transport, moramo kar 
najbolj izkoristiti povratne vožnje dostav. 

Financiranje

► Raziskave in pilotno fazo vsakega projekta, ki ni 
povezan s profitno dejavnostjo, morajo v začet-
ku financirati nacionalne, regionalne ali mestne 
oblasti

► Če je prednostni cilj delovanja UCC izboljšanje 
kakovosti okolja, bo verjetno potrebna dolgoroč-
na pomoč iz drugih virov - hipotekarna finančna 
sredstva (npr, La Rochelle)

► Čeprav ni veliko dokazov o obstoju katerega koli 
UCC, ki bi se resnično financiral sam, pa mora 
samofinanciranje predstavljati njihov dolgoročni 
cilj. 
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Dejavniki	uspeha

UCC bodo imeli največje možnosti za uspeh, če:

► Se območje, ki ga oskrbuje, spopada z velikimi 
prometnimi problemi (npr. slab dostop za vozila, 
precejšni zastoji, omejeni objekti za nakladanje/
razkladanje)

► Je prometna infrastruktura za obvladovanje na-
raščanja tovornih tokov neustrezna 

► Obstaja splošni interes za izboljšanje okolja 
mestnih zgodovinskih središč in četrti, ki sedaj 
trpijo zaradi zastojev, povzročenih z dostavo

► Obstaja območje z velikim številom samostojnih 
malih trgovcev/poslovalnic, ki niso del regionalne-
ga/nacionalnega podjetja z namensko in visoko 
razvito verigo dobaviteljev in ki iščejo konkurenč-
no	prednost

► Se razvijajo nova in velika maloprodajna ali 
komercialna območja (v mestu in zunaj njega), 
kjer že v začetku obstaja možnost za združevan-
je prihajajočega blaga in povezane dejavnosti v 
namenskem delu kompleksa in je del celotnega 
projekta	

► Obstajajo velika gradbišča, kjer program gradnje 
zahteva organiziran in discipliniran pretok mate-
riala

► Tak razvoj od spodaj navzgor spodbuja skupina 
potencialnih uporabnikov s skupnimi interesi in 
cilji 

► So majhni tovori v urbanem območju že združeni 
na ravni podjetja ali so jih združili prevozniki pake-
tov,	kar	predstavlja	najboljše	razmere	za	uvedbo	
UCC

► So na razpolago finančna sredstva

► So na razpolago zgradbe, ki jih UCC lahko upora-
bi

► Obstajajo za uporabo UCC zakonske spodbude 
(ali prisila) s strani javnega in zasebnega sektorja

► Obstaja učinkovit nadzor nad upoštevanjem vseh 
prometnih	predpisov,	povezanih	s	tovornimi	vozili,	
ki niso vključena v UCC 

► Vsiljene rešitve UCC bodo uspešne le, če je orga-
nizacija, ki jih vsiljuje, sposobna vse udeležence 
nadzirati ali nanje močno vplivati.

UCC srečanje
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Smernice v zvezi z UCC 

► Očitno obstaja potreba po dvigu osveščenosti 
in pripravljenosti mestnih oblasti, prodajalcev na 
drobno	in	transportnih	operaterjev	za	uvrstitev	
koncepta UCC med možne strategije 

► Vlada bi morala z izdajo smernic od mestnih 
oblasti	zahtevati,	da	pri	predlogih	velikih	razvoj-
nih projektov in prestrukturirana mestnih središč 
upoštevajo tudi možnost ustanovite UCC

► Za uspeh koncepta UCC je pomembno dvigovan-
je osveščenosti udeležencev, kar lahko 

 dosežemo z:	

- Razvojem ustreznih instrumentov (npr. smerni-
ce ali orodja za načrtovanje UCC)

-  Ukrepi usposabljanja za prostorske načrtoval-
ce	

► Za vsako obliko UCC, ki ni profitna, morajo biti 
na razpolago javna finančna sredstva za pokritje 
stroškov	raziskovalnega	dela	in	pilotskih	študij

► Pred ustanovitvijo UCC je treba podrobno anali-
zirati obstoječe prometne in blagovne tokove na 
potencialni lokaciji(jah)

► Podrobni študiji izvedljivosti in meritvah mora 
slediti:	
	
-    Obdobje posvetovanja o natančni obliki UCC,
		 ki	se	bo	preizkusila	

 -    Podaljšan pilotni projekt, ki ga vodijo in nadzo-
	 rujejo	predstavniki	vseh	zainteresiranih	udele
 žencev na lokalni in nacionalni ravni

► Ko je UCC postavljen, potrebuje čas za pridobitev 
uporabnikov. Ta postopna gradnja bo negativno 
vplivala na sposobnost finančnega preživetja ter 
na prometne in okoljske prednosti centra

► Za uvajanje UCC je potrebno zadostno financi-
ranje, ki mora omogočiti, da se UCC popolnoma 
razvije in nato oceni svoje poslovanje

► Zelo verjetno bodo UCC morali srednjeročno/
dolgoročno doseči finančno samostojnost, zato 
v mnogih primerih javne subvencije niso prava 
rešitev

► Pripravi se lahko shema za pridobivanje finančnih 
sredstev	iz	drugih,	s	prometom	povezanih	virov	
(zaračunavanje pristojbin za zastoje, zaraču-
navanje cestnin), še posebej če je bila želja po 
izboljšanju	kakovosti	okolja	prednostni	ali	edini	
razlog	za	ustanovitev	UCC.

Omejen prostor za tovorna vozila
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► Eno izmed ključnih finančnih vprašanj v zvezi z 
UCC je, kako razporediti stroške in koristi v celoti 
in ne le določiti vpliv stroškov v enem delu verige 
dobaviteljev ali pri enem udeležencu. Razpore-
janje stroškov in koristi mora obravnavati obsež-
nejša in podrobnejša študija, po možnosti taka, ki 
temelji	na	popolnih	meritvah	iz	pilotnega	projekta		

	
► Študije in ocene UCC bi morale upoštevati finan-

čne stroške/koristi vzdolž celotne verige doba-
viteljev. Še več, zajemati bi morale tudi okoljske 
stroške	in	koristi.

► Postavitev dobre metodologije za ocenjevanje 
UCC je pomembna, saj bo pomagala upravičiti 
ustanovitev UCC. Novejši UCC, katerih dejavnost 
je profitna, se nagibajo k omejevanju razpoložl-
jivosti določenih informacij in podatkov. Vendar 
bi	bilo	treba	tudi	za	take	primere	izdelati	široko	
zastavljeno oceno, ki ne bi vplivala na zaupnost 
podatkov

► Opraviti bi bilo treba dosledno in poglobljeno 
oceno obstoječih in bodočih UCC

► V	zvezi	z	uvajanjem	in	delovanjem	javno	organizi-
ranih	UCC	še	vedno	ni	veliko	dobrih	rezultatov		

► Da bi bili UCC privlačni za podjetja in uspešni, 
bi jih moral voditi in upravljati en ali več ključnih 
komercialnih akterjev, ki v svoji udeleženosti vidijo 
potencialne koristi

► Potencialni operaterji UCC morajo znati dokazati 
svojo	sposobnost	in	pripravljenost	na	spreminjan-
je	postopkov	sprejema,	pregledovanja	in	nadzora	
nad	zalogami	ter	prevzemanje	odgovornosti	v	
primeru rešitev na področju dostave končnim 
prejemnikom.
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Seznam za preverjanje UCC – I. del

UCC lahko pomagajo pri doseganju ekonomskih, prometnih in okoljskih ciljev. Spodnji seznam vsebuje vprašan-
ja za določanje primerne vrste UCC.

Vprašanje

Ali	je	UCC	namenjen	za	maloprodajne	ali	druge	
proizvode (npr. gradnjo)?

Ali bo UCC stalen ali začasen?

Ali bo UCC dostavljal na eno območje z enim 
upravljavcem (npr. nakupovalno središče) ali na več 
območij z več upravljavci (npr. trgovine v različnih 
zgradbah)?

Kolikšen del urbanega območja bo oskrboval? 

Ali	bo	uporaba	UCC	za	podjetja,	ki	prejemajo	blago	v	
ciljnem dostavnem območju, prostovoljna ali 
obvezna? 

Katere storitve bo ponujal UCC? 

Kateri tipi vozil bodo iz UCC dostavljali v ciljno 
območje?

Možnosti	

► Maloprodajni 
► Drugi	

► Stalen
► Začasen

► Eno območje z enim upravljavcem
► Več območij

► Eno lokacija v območju
► Del območja
► Celotno območje

► Prostovoljna
► Obvezna

► Dostava	
► Zbiranje: odpadki, embalaža in  povratne pošiljke
► Pred-maloprodajne storitve: razpakiranje,  

opremljanje	pošiljk	z	nalepkami,	itd.
► Skladiščenje zalog 

► Kombiji, tovorna dostavna vozila s priklopnikom 
ali brez njega (rigids or articulated vehicles) 

► Običajna vozila na bencin/dizel ali okolju  prijazna 
vozila

► Druga prevozna sredstva (npr. kolesa). 
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Seznam za preverjanje UCC – II. del

Vprašanje

Ali	bo	UCC	povezan	z	drugimi	vrstami	transporta	
razen s cestnim?

Ali bo UCC vodilo eno ali več logističnih podjetij?

Kako blizu ciljnega dostavnega območja bo lociran 
UCC?

Ali bodo uvedbo UCC v ciljnem območju spremljali še 
drugi prometni ukrepi? 

Ali obstaja pri ustreznih udeležencih zadosten interes 
in namen za uporabo UCC?

Ali je izdelana študija izvedljivosti?

Ali	bo	pobudo	za	uvajanje	UCC	vodil	zasebni	sektor,	
javni sektor, ali pa je pobuda skupna?

Ali	so	v	primeru	javne	pobude	mestne,	regionalne	ali	
nacionalne oblasti pripravljene sodelovati pri financi-
ranju delovanja UCC? 

Možnosti	

► Da
► Ne

► Eno logistično podjetje
► Več logističnih podjetij

► ……..km	

► Novi predpisi v zvezi s časom dostopa  in/ali 
nakladanja/razkladanja	

► Novi predpisi glede teže vozil
► Cestninjenje
► Cona	zmanjšanih	škodljivih	emisij
► Drugo

► Da
► Ne

► Da
► Ne

► Javni	sektor
► Zasebni	sektor
► Skupna pobuda

► Da, pomoč pri začetku projekta
► Da, stalno, če bo potrebno
► Ne, projekt mora biti finančno samostojen od 

začetka
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Več o BESTUFS

Mrežno razmišljanje

Na začetku lastnih inovativnih projektov je izmenjava 
izkušenj in znanja s kolegi na podobnih položajih v 
drugih mestih zelo pomembna. Informacije, pridobl-
jene na ta način, so kakovostnejše in pomembnejše 
od priporočil zunanjih svetovalcev. BESTUFS lajša 
vzpostavljanje	osebnih	povezav	in	stikov	na	pod-
ročju tovornega prometa v urbanih območjih za vse 
zainteresirane osebe – brez kakršnih koli obveznosti 
ali formalnih struktur. Trenutno je BESTUFS financi-
ran	s	sredstvi	EU,	vendar	upamo,	da	bodo	skupnosti,	
ustanovljene na temelju zgrajene mreže tovornega 
prometa v urbanih območjih, obstajale tudi po konča-
nem	projektu.	

Če želijo bralci tega priročnika s primeri dobre prakse 
za določeno inovacijo ali vprašanje najti primeren stik 
v Evropi, jih BESTUFS prosi, da navežejo stik z mrež-
nimi partnerji ali upravnim centrom BESTUFS.

Najboljše prakse, izkušnje in priporočila na področju 
tovornega prometa v urbanih območjih so bile zbrane 
v okviru BESTUFS in le mrežni pristop, ki temelji na 
sodelovanju, je omogočil pokritje toliko tem. S tem 
zagotavljamo tudi upoštevanje vseh stališč.

Mreža BESTUFS je neprofitno usmerjena in čeprav 
ključne izdatke povrne Evropska Komisija, so Usmer-
jevalni odbor (ki ga sestavljajo akademiki, svetovalci 
in ljudje iz prakse), zainteresirani udeleženci in tretje 
stranke	prispevali	pomemben	del.	

Evropska	mesta	vseh	velikosti

Izkušnje kažejo, da so prestolnice držav ali največje 
metropole najbolj dejavne pri uvajanju inovacij na 
področju tovornega prometa v urbanih središčih. 
Ta somestja imajo na voljo sredstva za dostop do 
podpore	za	inovativne	prometne	rešitve,	sodelovanje	
v mrežah mest in medsebojno izmenjavo znanja in 
izkušenj. Pomemben cilj BESTUFS in teh primerov 
dobrih praks je doseči tudi mala in srednje velika 
mesta,	ki	so	z	evropske	perspektive	sorazmerno	
osamljena.

Ni neobičajno, da se lokalni predstavniki srečujejo s 
problemi tujega jezika, kar jih omejuje pri učenju na 
podlagi	izkušenj	drugih	evropskih	mest.	Zato	je	ta	
priročnik s primeri dobrih praks preveden in natisnjen 
v 17 evropskih jezikih in s tem dopolnjuje bogato gra-
divo v angleščini, ki ga je dal na razpolago BESTUFS 
(www.bestufs.net).
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16.-17.5.2000
27.9.2000 

17.-18.1.2001

10.-11.5.2001
30.-31.8.2001

8.-9.11.2001

25.-26.4.2002

12.-13.9.2002

23.-24.1.2003
28.-29.4.2003
18.-19.9.2003
13.-14.10.2003

13.-14.1.2005

21.-22.4.2005
29.-30.9.2005

9.-10.3.2006
20.-21.9.2006

22.-23.3.2007
September 2007
Marec 2008

Bruselj
Bruselj

Torino

Haag
Dresden

Genova

La Rochelle

Malaga

Budimpešta
Dublin
Palmela
Maribor

London

Nuernberg
Kaposvar

Zurich
Dunaj

Gothenborg
Baltske države
Španija

Opredelitev prednostnih tem tematske mreže
Dostop do mesta, predpisi o parkiranju in dostop, časovne 
omejitve	dostopa	ter	podpora	nadzoru	nad	upoštevanjem	
predpisov
Mestna dostavna vozila, prilagojena zahtevam transportnih 
operaterjev	in	mest
Vpliv e-trgovine in e-logistike na promet v urbanem območju
Železniški promet. Izginjajoča priložnost ali izziv za urbana 
območja
Mestne pristojbine za dostop in oblikovanje cen v urbanih 
območjih: posledice za tovorni promet v urbanih območjih
Načrtovalni in poslovni modeli za uporabo zemljišč za urba-
ne distribucijske centre
Uspešno javno-zasebno partnerstvo (PPP) pri spodbujanju 
prometa	v	urbanem	okolju
Nočna dostava: možnost za distribucijo v urbanem okolju
Skupna delavnica BESTUFS-EPTR
ITS pri pretoku blaga v urbanem območju
Strategije tovornega prometa v urbanem okolju: “laissez-fai-
re” ali uporaba splošno sprejete strategije?
Pristopi združevanja tovorov v urbanem območju: modeli in 
izkušnje
Rešitve na področju dostave končnim prejemnikom
Logistika	v	malih	in	srednje	velikih	mestih:	pristopi,	rešitve	in	
dejavniki	uspeha
Razbremenilna logistika v urbanih območjih
Družbe in lokalne oblasti pri upravljanju tovornega prometa v 
urbanih območjih
Pristaniška mesta in tovorni promet v urbanem okolju
N.N.
N.N.

Delavnice BESTUFS
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Pridobivanje in analiza statističnih podatkov o tovornem prometu v urbanih območjih
Dostop do mest, predpisi o parkiranju in o času dostopa ter nadzor nad upoštevanjem 
predpisov
E-trgovina in distribucija v urbanih območjih (nakupovanje od doma)
Cestninjenje in tovorni promet v urbanih območjih
Platforme za tovorni promet v urbanih območjih (UFP)
Inteligentni transportni sistemi (ITS)
Javno zasebna partnerstva (PPP) tovornega prometa v urbanih območjih
Razbremenilna logistika v urbanih območjih
Poskusi in spodbude uvajanja okolju prijaznih vozil
Uvajanje	in	nadzor	nad	upoštevanjem	predpisov	glede	tovornega	prometa	v	urbanih	
območjih
Omejevanje dostopa v mesto

BESTUFS I  – BPH 1
BESTUFS I  – BPH 1

BESTUFS I  – BPH 2
BESTUFS I  – BPH 3
BESTUFS I  – BPH 3
BESTUFS I  – BPH 4
BESTUFS I  – BPH 4
BESTUFS II – BPH 1
BESTUFS II – BPH 1
BESTUFS II – BPH 2

BESTUFS II – BPH 2

BESTUFS-ovi Priročniki o najboljši praksi

Priročniki, predstavitve in zapisniki delavnic in konferenc, spletne povezave s primeri dobre prakse, iskalnik 
najboljših praks ter vsa nadaljnja gradiva, so na razpolago na spletni strani BESTUFS www.bestufs.net (le v 
angleščini).
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