
       

                              

 
 

6. nacionalna konferenca o 

trajnostni mobilnosti 
Sreda, 11. maj 2022 

Austria Trend Hotel, Dunajska cesta 154, Ljubljana 

 

PROGRAM 

9:00 – 9:30 Registracija in kava 

  

9:30 – 9:35 Pozdravni nagovor 

 predstavnik Ministrstva za infrastrukturo 

9:35 – 9:50 Aktivnosti MZI pri prehodu na čisti promet 

 Darko Trajanov, generalni direktor Direktorata za trajnostno mobilnost in 

prometno politiko 

9:50 – 10:10 Nacionalne smernice za pripravo Načrta upravljanja mestne logistike 

 Tomislav Letnik, UM, FGPA 

10:10 – 10:30 Zelena logistika na področju poštnih storitev 

 Branka Leskovšek, Pošta Slovenije 

10:30 – 11:00 Primeri dobre prakse upravljanja mestne logistike 

 Georgia Ayfantopoulou, Hellenic Institute of Transport, Research Department 

“Infrastructure, Networks, Mobility & Logistics” 

11:00 – 11:05 Uvod v delavnice 

11:05 – 11:30 Odmor za kavo 

11:30 – 12:40 Delavnica I 

   1. Evropski teden mobilnost 

  2. Izzivi in možne rešitve upravljanja mestne logistike 

  3. Ogled in preizkus zelenih dostavnih vozil 

12:40 – 13:40 Odmor za kosilo 

13:40 – 14:50 Delavnica II – zamenjava skupin in ponovitev modulov 

14:50 – 15:05 Zaključek dogodka 

Moderator konference bo Matej Praprotnik. 

 

 

Konferenca je prednostno namenjena predstavnikom občin in večjih ustanov ter strokovnjakom, ki se 

ukvarjajo s področjem trajnostne mobilnosti na lokalni ravni. Udeležba na konferenci je brezplačna. 

Predavanja in delavnice bodo potekali v slovenskem in deloma angleškem jeziku brez prevajanja. 



       

                              

 

Predstavitev strokovnjakov 

Tomislav Letnik je predstojnik Oddelka za prometno inženirstvo in vodja Centra za ekonomijo transporta 

na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru. Je doktor 

Prometnega inženirstva in strokovnjak na področju transporta, (mestne) logistike, energetske 

učinkovitosti, trajnostnega razvoja in optimizacije transporta. Ima večletne izkušnje z vodenjem in 

izvajanjem nacionalnih in EU projektov. Sodeloval je pri več kot 40 razvojno raziskovalnih projektih in je 

avtor številnih strokovnih in znanstvenih člankov. Sodeloval je pri pripravi Nacionalne smernice za 

pripravo Načrta upravljanja mestne logistike. 

Branka Leskovšek je zaposlena na Pošti Slovenije v oddelku Inovacije, ki se ukvarja z inoviranjem tako 

delovnih procesov kot tudi delovnih sredstev na vseh segmentih dela na pošti. Njeno delo prioritetno 

pokriva področja trajnostnega razvoja, elektrifikacijo voznega parka ter aktivnosti, vezane na vzpostavitev 

ustrezne polnilne infrastrukture. Kot predstavnica Pošte Slovenije zaseda tudi mesto podpredsednice 

delovne skupine Green Mobility Forum v okviru mednarodne združenja PostEurop, ki združuje evropske 

javne poštne operaterje. Cilj delovnega telesa je ravno spodbujanje razprav in izmenjava najboljših praks 

na področju trajnostne poštne logistike. 

Georgia Ayfantopoulou prihaja iz Grčije in je vodja raziskav v »Hellenic Institute of Transport«. Je 

doktorica znanosti iz področja gradbeništva in prometnega inženirstva ter strokovnjakinja za 

področje prometnega planiranja, informacijskih sistemov v transport in GIS sistemov.  Dr. Georgia 

Aifadopoulou je sodelovala pri več kot 90 raziskovalnih projektih in študijah financiranih iz EU in 

nacionalnih sredstev. Pri večini prej omenjenih projektov je bila koordinatorka ali tehnična vodja 

projekta. Med drugim je tudi avtorica evropskih smernic za izdelavo strategij upravljanja mestne 

logistike. 

 

Opis delavnic 

1. Evropski teden mobilnost 

(moderator delavnice: Polona Demšar Mitrovič) 

Na delavnici za Evropski teden mobilnosti (ETM) 2022 bo udeležencem predstavljena letošnja tema, razpis 

MzI za sofinanciranje aktivnosti občin med ETM, predlog aktivnosti občin (predvsem za delo z mladimi) ter 

organizirana debata o najbolj učinkovitih pristopih. 

2. Izzivi in možne rešitve upravljanja mestne logistike 

(moderator delavnice: Tomislav Letnik) 

Na delavnici bodo udeleženci imeli možnost podati izzive, ki jih v njihovih mestih povzročajo logistične 

aktivnosti (dostava, odvoz odpadkov, gradbena logistika) in o njih razpravljati. Strokovnjaki jim bodo na 

konkretne izzive upravljanja mestne logistike odgovarjali s predstavitvijo možnih rešitev. 

3. Ogled in preizkus zelenih dostavnih vozil 

(moderator delavnice: predstavnik Pošte Slovenije) 

Pošta Slovenije že nekaj let v skladu s svojo družbeno odgovorno naravnanostjo v voznem parku uporablja 

tudi do okolja prijazna vozila. Delež slednjih je sedaj že 12 %. V skladu s Strategijo energetske učinkovitosti 

Skupine Pošta Slovenije si je zadala cilj, da bodo do leta 2025 delež e-vozil zvišali na 46 %. Udeležencem 

bodo predstavljena okolju prijazna vozila, podani jim bodo odgovori na vprašanja in možen bo tudi 

preizkus nekaterih izmed okolju prijaznih vozil. 

 


