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Razvoj Slovenije bo v prihodnje močno odvisen od sposobnosti njenega odzivanja in 

prilagajanja na trende in izzive v globalnem okolju.

Vlada Republike Slovenije leta 2015 sprejela Strategijo razvoja prometa v RS. 

V njej je veliko pozornosti namenjeno razvoju, modernizaciji in vzdrževanju javne prometne 

infrastrukture. 

Poleg Strategije razvoja prometa v RS so tu še EU direktive in uredbe kot npr. 

Uredba (EU) št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o

smernicah Unije za razvoj vseevropskega prometnega omrežja in razveljavitvi Sklepa št.

661/2010/EU, ki v 19. členu določa prednostne naloge za razvoj cestne infrastrukture.

Pri spodbujanju projektov skupnega interesa se med drugim prednost namenja zagotavljanju 

ustreznih parkirnih površin za gospodarske uporabnike in s tem ustrezne stopnje varnosti in 

varovanja.

SLOVENIA



Glede na geostrateško lego Slovenije v 

evropskem prostoru in zavedajoč se 

njenega pomena je dozorelo spoznanje da 

je za razvoj logistike v prvi vrsti potrebna 

dobra infrastruktura. 

Poleg glavnih slovenskih vozlišč, ki so že 

zajeta v vseevropskem prometnem 

omrežju, je posebna pozornost  

namenjena razvoj malih logističnih centrov 

(MLC)  ter varnih in varovanih parkirišč, ki 

bi jih radi umestili ob slovenskem 

avtocestnem križu.

Prvi izmed njih bo mali logistični center 

Pišek na Lopati pri Celju

Leži neposredno na krovnem evropskem 

Baltsko - Jadranskem in Sredozemskim 

cestnim koridorju in zadovoljuje tako 

slovenske kot tudi čezmejne potrebe po 

logističnih aktivnostih ter parkiranju 

tovornih vozil v štirih smereh - iz Avstrije, 

Hrvaške, Italije in Madžarske.

Hkrati pa MLC Pišek zaradi novih 

povezovalnih cest iz obstoječega 

avtocestnega priključka zagotavlja tudi 

nadaljni prostorski razvoj naselja Lopata.

Direktiva 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta 

z dne 7. julija 2010 o okviru za uvajanje

inteligentnih prometnih sistemov v cestnem prometu in 

za vmesnike do drugih vrst prevoza

določa okvir v podporo usklajenemu in doslednemu 

uvajanju ter uporabi inteligentnih prometnih

sistemov (ITS) v Uniji, zlasti čezmejnemu uvajanju in 

uporabi v državah članicah, ter splošne pogoje,

potrebne v ta namen.  V skladu z zahtevami direktive 

bo omogočena vključitev varovanega parkirišča v 

sistem inteligentnega prometnega sistema (ITS).

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 885/2013 z dne 

15. maja 2013 o dopolnitvi Direktive

2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z 

zahtevami za zagotavljanje storitev

obveščanja glede varnih in varovanih parkirišč za 

tovornjake in komercialna vozila določa specifikacije, 

potrebne za zagotovitev združljivosti, interoperabilnosti 

in kontinuitete

uvajanja in operativne uporabe storitev obveščanja 

glede varnih in varovanih parkirišč za tovornjake in 

komercialna vozila na ravni Unije v skladu z Direktivo 

2010/40/EU. Uporablja se za zagotavljanje

storitev obveščanja na vseevropskem cestnem 

omrežju (TERN).



ZASNOVA  MLC PIŠEK 

Območje MLC Pišek zajema približno 33.000 

m2 površine, od tega je predvideno približno 

22.000 m2 tlakovanih površin 

(vozišča, parkirišča, pločniki, ipd.).Ostalo so 

objekti in zelenice.
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1.faza
Območje MLC bo v celoti zgrajeno v treh fazah:

Avtoservisno 

delavnico

Avtopralnico

je že zgrajena in zajema:

2.faza

3.faza

je v pripravi pridobivanja gradbenega dovoljenja 

in bo zajemala::

je v pripravi projektne dokumentacije 

in bo zajemala:

Hladilnico z 

800 paletnimi mesti

Izgradnjo 2. faze hladilnice 

s 1800 

paletnimi mesti.

Izgradnjo hladilnice 

s 8500 

paletnimi mesti.

izgradno varovanega 

parkirišča 

za tovorna vozila s 

70 varovanimi 

parkirnimi mesti

izgradnjo povezovalne ceste med severnim 

delom avtocestnega priključka 

(ACP) Celje zahod oziroma 

oskrbnim centrom (OC) Lopata jug in 

lokalno cesto LC 032081 Medlog – Lopata

Izgradnjo 

rekreacijskega 

območjem 

s športnimi igrišči

izgradno parkirišča za 

osebne avtomobile s približno 

55 parkirnimi mesti

Sobe s 40 

posteljami za 

šoferje
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Povzetek Z Izgradnjo MLC Pišek na Lopati 

bo tudi operativno zaživel projekt 

razvoja malih logističnih centrov, ki 

bo izboljšal konkurenčnost 

slovenskega poslovnega okolja in 

bistveno pripomogel k 

konkurenčnosti slovenkega 

gospodarstva.
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