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1 UVOD 
 
 
Naslov diplomske naloge se glasi: »Luka Koper kot logistično in distributivno središče za 
Srednjo in Vzhodno Evropo«.   
 
1.1 Opredelitev področja in opis problema 
 
 
V diplomskem delu bomo predstavili pomen Luke Koper, kot centra za logistično in 
distributivno dejavnost Srednje in Vzhodne Evrope. Prometna vpetost Slovenije v osrčje 
Evrope z lastnim izhodom na morje je bila in bo pomembna primerjalna prednost našega 
gospodarstva. K Sloveniji gravitirajo države, ki nimajo lastnega dostopa do morja, so pa v 
svojem delovanju neposredno odvisne od prekomorske mednarodne menjave, ki stalno 
narašča. Slovenija je sedaj del združene Evrope, vključena v globalizirano svetovno 
gospodarstvo. Pristanišče v Kopru je v mednarodne gospodarske tokove vpeto že več kot 
50 let in večino svojega prihodka iztrži na mednarodnem tržišču, v pogojih neusmiljene 
konkurence (Posvet, 2005, 2). 
 
Če upoštevamo Porterjevo teorijo konkurenčnih prednosti, kjer je osnovna ideja ta, da 
vsaka država ne more biti istočasno konkurenčna v vseh industrijah ali na vseh področjih 
gospodarstva, potem lahko trdimo, da je osnovna strateška prednost, ki bi jo morala 
Slovenija  maksimalno izkoristiti njena ugodna strateška lega. V povezavi z geografsko 
lokacijo se takoj pomisli na dve gospodarski dejavnosti: turizem in transport. V tej 
diplomski nalogi se bomo omejili zgolj na izkoriščanje ugodne strateške lege Slovenije s 
stališča logistike. Razvit intermodalni transportni sistem, ki bi pomagal podjetjem v 
Srednji in Vzhodni Evropi zmanjšati stroške in povečati kakovost na področju globalnih 
logističnih storitev, bi Luki Koper zagotovil lojalne naročnike in dolgoročni poslovni 
uspeh. Država je v Luki Koper neposredno udeležena, s čimer je upravičena do upravljanja 
in premoženja. Glede na pomembnost in strateško vlogo pristanišča z vidika države in 
celotnega gospodarstva ni pričakovati, da bi država bistveno zmanjšala svoj lastniški delež. 
Razvojne možnosti nudita predvsem odlična strateška lega in bližina razvijajočih se trgov 
Srednje in Vzhodne Evrope, na katerih ima slovensko pristanišče bistveno konkurenčno 
prednost pred tujimi pristanišči. Ta regija ima slabo razvite transportne dejavnosti, 
istočasno pa se na tem območju povečujejo poslovne priložnosti. Pri tem je potrebno 
upoštevati stroge (okoljske) predpise ter ostre tehnične standarde, ki zahtevajo sodoben in 
kakovosten avtopark. Osnovna dejavnost družbe Luke Koper, d.d. je upravljanje s 
pristaniškimi terminali, pretovor in skladiščenje blaga, ki pa jo dopolnjujejo z logističnimi, 
finančnimi in trgovskimi storitvami. Velik delež prihodkov iz poslovanja ustvari od 
prodaje storitev na tujih trgih Avstrije, Madžarske, Italije, Češke, Slovaške in Nemčije, in 
seveda tudi z območij nekdanje Jugoslavije. Luka Koper d.d., je nosilno podjetje pilotnega 
projekta Slovenski transportno-logistični grozd. Cilj Luke Koper je postati osrednje 
logistično in distribucijsko središče za države srednje Evrope.  
 
Učinkovit transportni sistem predstavlja osnovni predpogoj za doseganje konkurenčnosti v 
Evropski uniji (dalje EU). S predvidenim naraščanjem mednarodne menjave, širitvijo EU v 
Srednjo in Vzhodno Evropo ter povečanim sodelovanjem s sredozemskimi državami, 
postaja vloga transporta vedno bolj pomembna. Intermodalni transport se pojavlja kot 
pomemben element integracije novih držav v EU. Tovorni promet v Srednji in Vzhodni 
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Evropi namreč strmo narašča in potreba po preusmeritvi vsaj dela tega prometa s ceste na 
ostale prometne panoge je več kot očitna (Twrdy, 2007, 13). 
 
1.2 Namen, cilji in osnovne trditve 
 
 
Namen diplomskega dela je predstaviti Luko Koper kot center za logistično in 
distributivno dejavnost za Srednjo in Vzhodno Evropo. Pri zasledovanju te poslovne vizije 
mora Luka Koper upoštevati številne sodobne trende, npr. zeleno politiko, razvoj 
inteligentnih transportnih sistemov, itd... Cilji diplomskega dela so naslednji: 
 Predstavitev in opredelitev trenutne poslovne dejavnosti in poslovne uspešnosti Luke 

Koper na področju logistike in distribucije. 
 V osrednjem delu želimo prikazati nekatere sodobne značilnosti logistike, distribucije 

in transporta. Glavni cilj je predstaviti pomen logistično distribucijskih centrov. V 
okviru tega želimo prikazati tudi: razvoj in celovitost logističnih storitev, management 
oskrbne verige, predstaviti značilnosti logističnega trga, opozoriti na finančni učinek 
logistike in na nujnost globalizacije logističnih storitev. Na koncu tega poglavja 
nameravamo prikazati pomen transporta ter na splošno nanizati vrste transporta.   

 V zadnjem delu pa želimo opisati pomen Luke Koper za države Srednje in Vzhodne 
Evrope. V okviru tega opozorimo tudi na sodobne logistične trende (povečani blagovni 
tokovi med državami, kratki življenjski cikli izdelkov in razvoj  sodobnih transportnih 
sistemov). Za izpolnjevanje zahtev trga je potrebno upoštevati in spoznati prednosti 
učinkovitega prometnega sistema, integralnega, multimodalnega in kombiniranega 
transporta. V tem delu nanizamo tudi več razvojnih možnosti Luke Koper, ki bi 
izboljšale konkurenčne prednosti. Na koncu opišemo logistične potrebe držav Srednje 
in Vzhodne Evrope ter navedemo nekatere logistične trende. 

 
1.3 Predpostavke in omejitve raziskovanja 
 
 
Trditve, ki jih preverjamo v tej diplomski nalogi so: 
 Slovenija ima možnost, da postane vodilna logistična sila za države Srednje in 

Vzhodne Evrope.   
 Luka Koper ima možnost, da postane vodilno pristanišče za Države Srednje in 

Vzhodne Evrope.  
 Razvoj Luke Koper kot logistično-distribucijskega centra je nujen za nadaljnjo 

uspešnost poslovanja pristanišča.  
 
V diplomskem delu se bomo omejili na področje transportnih storitev kot elementa 
logističnega sistema.  
 
 
1.4 Predvidene metode raziskovanja 
 
 
Za namene tega diplomskega dela bomo izvedli poslovno raziskavo, saj bomo preučevali  
razvojne možnosti Luke Koper kot ponudnika logističnih in distribucijskih storitev za 
Srednjo in Vzhodno Evropo. Z uporabo dinamične metode bomo preučili sedanje stanje 
transportnih storitev in skušali opredeliti napoved večjih splošnih sprememb na tem 
področju. Naloga je teoretično raziskovalno delo. V okviru kvalitativnega pristopa 
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raziskovanja bomo uporabili: deskripcijo za opisovanje teorije, pojmov ter ugotovljenih 
dejstev, klasifikacijo za definiranje pojmov in sistematiziranje postopkov, kompilacijo za 
povzemanje stališč drugih avtorjev in oblikovanje novih lastnih ter  komparacijo za 
primerjavo ugotovljenih dejstev in teorije različnih avtorjev. Analitični  pristop obsega 
znanstvene metode raziskovanja, kot sta analiza (razčlenjevali bomo ugotovitve iz prakse 
in iz teorije) in sinteza (povezovali bomo teoretične poglede in preverjene izide iz prakse v 
celoto). Podatke bomo zbirali iz sekundarnih in primarnih virov, ki so javno dostopni. Pri 
objavi diplomskega dela ne bomo razkrivali poslovnih skrivnosti, ki bi lahko škodile 
poslovanju podjetja Luke Koper.  
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2 UVOD V LOGISTIČNI IN DISTRIBUTIVNI CENTER 
 
 
"V prihodnosti lahko pričakujemo izgradnjo regionalnih logističnih centrov, predvsem v 
Kopru, Ljubljani, Mariboru, Novem mestu« Dr. Martin Lipičnik1. 
 
Načela moderne logistike je prvi razvil Taylor. Čeprav so njegove ideje povezane z 
izboljšanjem učinkovitosti v tovarni, organiziranjem delavskih nalog ob tekočem traku, so 
za logistično obvladovanje pomembne tudi sekvenca, trajanje, ritem, sinhronizacija in 
časovna perspektiva. To, kar so Taylorjeva načela obvladovanja naredila v tovarni z 
izboljšavami učinkovitosti, naredi logistika z udeleženci oskrbne verige: sistem 
integriranih podjetij (Kavčič, 2006, 66). Logistični management je planiranje, 
implementacija in kontrola učinkovitega vzratnega in  prihodnjega pretoka ter hramba 
blaga in z njim povezane informacije med točko izvora in točko porabe z namenom 
zadovoljevanja potrošnikovih potreb (CSMP, 2006). Nabavna veriga je niz aktivnosti, ki 
jih vršijo organizacije za prenos otipljivih in neotipljivih materialov po poti od začetnih 
dobaviteljev do končnih potrošnikov. Logistika je funkcija, ki je odgovorna za premik 
materialov po njihovi nabavni verigi (Waters, 2007, 2). 
 
Logistika pomeni učinkovit prenos blaga od vira nabave, skozi proizvodnjo do točke 
porabe na stroškovno učinkovit način, medtem, ko zagotavlja sprejemljivo storitev za 
potrošnika  (Roushton, Croucher in Baker, 2006, 4-1). Logistika je pozicioniranje virov ob 
pravem času, na pravem mestu, s pravimi stroški in s pravo kakovostjo (Chartered Institute 
of Logistics and Transport (UK), 2005). Logistika je proces načrtovanja, izvajanja in 
nadziranja učinkovitega pretoka blaga in informacij. Omogoča zmanjševanje zalog in z 
njimi povezanih stroškov ter s tem cenovno konkurenčnost proizvajalcev. V zadnjih 
dvajsetih letih dobiva pojem logistike nove razsežnosti zaradi številnih sprememb v 
gospodarskem okolju (Babič, 2003, 147): 
 Deregulacija in ukinjanje administrativnih ovir spodbujata mednarodno trgovinsko 

menjavo (gospodarski in trgovinski sporazumi in združevanji, npr. EU, NAFTO). 
 Proizvodne dejavnosti se globalizirajo2. Podjetja iščejo možnosti za čim hitrejše in 

gospodarnejše premagovanje razdalj med državami in celinami. Povezovanje 
                                                 
1 Dekan Fakultete za logistiko. 
2 Globalizacija pomeni čedalje tesnejše gospodarsko (proizvodno, prometno, komunikacijsko, finančno) in 
socialno povezovanje sodobnega sveta na svetovni ravni. Ta proces se je resda začel v gospodarstvu, še 
posebej v industriji, bančništvu, zavarovalništvu in trgovini. Najdlje je globalizacija segla v gospodarstvu, 
kjer so se z sprostitvijo (liberalizacijo) mednarodne trgovine na podlagi »splošnega sporazuma o carinah in 
trgovini« (GATT = General Agreement on Tariffs and Trade) in ob sodelovanju Svetovne trgovinske 
organizacije (WTO = World Trade Organization), z odpravo nekaterih finančnih ovir in deregulacijo 
denarnih trgov ter z zvečano mobilnostjo kapitala izredno pomnožili stiki med proizvajalci na različnih 
koncih sveta. Pri tem, navajajo, so trgovski stiki znatno hitreje naraščali kot pa industrijska proizvodnja.  H 
globalizaciji so nedvomno veliko prispevale mednarodne družbe (global players), ki so z združevanjem, 
prevzemi ali nakupi delnic podjetij ustvarjale na svetovni ravni integrirana proizvodna in prodajna omrežja.  
Znižale so se prometne tarife in drugi transportni stroški in preobrazba prometnih podjetij v »logistične 
storitvene centre«, ki nudijo kompleksne prometne storitve (na primer špedicija, zavarovanje tovora, 
fitopatološke kontrole, tarifne olajšave). K znižanju izdatkov za skladiščenje so pripomogle tudi izboljšave v 
prometu. Omogočile so bolj sproščeno nakupovanje proizvodnih sestavin in vgradnih sklopov na svetovnem 
trgu oziroma so se proizvajalci docela preusmerili na oskrbo s sestavinami zunaj podjetja (outsourcing). 
Nasploh se je v moderni industrijski ekonomiji skušalo kar najbolj zmanjšati število dobaviteljev sestavnih 
delov (single, double sourcing) ali pa prevzemati kar cele sklope, ki se jih je nabavljalo pri velikih 
specializiranih proizvajalcih (na primer Intel) (Vrišer, 2001, 53). 
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proizvodnih procesov z nabavo poceni materialov in oskrbovanjem oddaljenih tržišč 
zahteva učinkovite transportne in logistične storitve. 

 Vse več podjetij se združuje ali prevzema druga podjetja. 
 Manjša, kupcem prilagojena naročila zahtevajo učinkovitejši nadzor nad 

razpošiljanjem in osredotočenost na posebne potrebe uporabnikov. 
 Uporabnost informacijske tehnologije se nenehno veča. 

 
Navedene spremembe krepijo spoznanje, kako zelo pomembno je usklajeno izvajanje 
logističnih storitev. Med načrtovanjem in izvajanjem logističnih storitev moramo 
upoštevati tudi, kako ugodne oziroma škodljive so rešitve za okolje. Leta 1996 je Deloitte 
& Touche odkril, da je kar 90 % organizacij pričelo s posodabljanjem nabavne verige ali 
pa so načrtovali izboljšanje v naslednjih dveh letih (Waters, 2007, 3, povzel po Factor, 
1996). 
 
2.1 Razvoj logističnih storitev 
 
Splošna gospodarska razvitost, politične razmere in količina vlaganj opredeljujejo raven 
razvitosti logističnih storitev. EU je uskladila gospodarsko zakonodajo, proizvodne 
standarde, poenotila davčno politiko in odpravila carinske postopke. Zahodna Evropa ima 
najdaljšo tradicijo izvajanja mednarodnih logističnih storitev. Čeprav prinaša enotni trg 
očitne koristi, razvoj skupnih transportnih in logističnih strategij v evropskem prostoru ni 
zadovoljiv. Razlogi so razlike v poslovnih kulturah in jezikih, pretirana obremenjenost 
evropskih cestnih povezav ter tudi nezadostno razvitih informacijskih sistemov. Članice 
EU si zelo prizadevajo premagati opisane ovire in temu namenjajo precej sredstev. 
Priznavanje velike gospodarske pomembnosti transportnih dejavnosti je ena od osnov Bele 
knjige – »Evropska prometna politika do leta 2010«. Države južne in vzhodne Evrope so 
območje hitrega razvoja proizvodnih zmogljivosti in rasti trgov. Rast bi bila hitrejša z še 
boljšo infrastrukturno opremljenostjo, večjo kakovostjo storitev in z uvedbo informacijske 
tehnologije, ki zagotavlja zahtevano učinkovitost logističnih storitev (Babič, 2003, 149). 
 
Večja konkurenca in nenehno zniževanje cen ob izboljšanem dobavnem servisu za 
odjemalce povzročata zniževanje stroškov v podjetjih. Nenehne izboljšave na vseh ravneh 
poslovanja, večja učinkovitost in iskanje sinergijskih učinkov so dejavniki, ki so podjetja 
usmerila v optimizacijo proizvodnih procesov. Kupci zahtevajo proizvod ali storitev v 
točno določenem času, to pa povečuje pomen časa tudi za urejanje procesov v proizvodnji 
in pomeni potrebo po kakovostni in pravočasni oskrbi. Vse krajše življenjske dobe 
izdelkov, visoke zahteve odjemalcev, dobava ob pravem času silijo podjetja v iskanje 
integriranih rešitev. Obvladovanje visoke ravni servisiranja odjemalcev je eden od ključnih 
elementov uspešnega poslovanja (Kavčič, 2006, 66-67). 
 
2.2 Celovite logistične storitve 
 
EU daje Sloveniji lepe možnosti za dejavno posredništvo v mednarodnih blagovnih 
tokovih s ponujanjem celovitih logističnih storitev.  
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To prikazuje tabela 1. 
 
Tabela 1: Koristi integriranih vrednostnih verig 
 
Lastniki      
Terminalisti 
Prevozniki 
Špediterji 
Carina 
Zavarovalnice 
 
 
 
 
Vir: Babič, 2003, 150. 
 
 
V zaostreni konkurenci se morajo pristanišča prilagajati potrebam odjemalcev in se 
dejavno vključevati v oblikovanje učinkovitih logističnih verig. Da je vrednostna veriga 
učinkovita, se morajo njeni enakovredni členi dobro prilagajati tržnim zahtevam in 
dinamično uvajati spremembe, krepiti sodelovanje s poslovnimi partnerji ter izboljševati 
zanesljivost in točnost storitev. Integriranje vrednostnih verig je proces, s katerim več 
organizacij na skupnem trgu usklajeno (elektronsko in fizično) načrtuje, integrira in 
upravlja blagovne tokove, storitve in informacije od izvora do porabe. Cilj takšnega 
integriranja je večja vrednost storitve za odjemalce, večja učinkovitost verige in s tem 
konkurenčna prednost za vse vključene organizacije (Babič, 2003, 150). 
 
Luka Koper si je za eno izmed strateških usmeritev zamislilo razvoj pristanišča v 
uveljavljeno logistično središče, ki bi s svojo lego – na najkrajši poti do osrčja Evrope – 
ponujalo izvoznikom in uvoznikom iz Slovenije in zalednih držav čim lažje vzpostavljanje 
čezmorskih trgovinskih tokov. V razvoju logističnih storitev Luke Koper je bila ključna 
vzpostavitev informacijskega sistema za računalniško izmenjavo podatkov s poslovno 
okolico. Ključna je bila nadomestitev računalniške podpore pretovarjanju in skladiščenju s 
sodobnejšimi informacijskimi rešitvami. Samo skladiščenje vedno bolj dopolnjujejo še 
druge storitve: sortiranje, pakiranje, organiziranje pošiljk in druga dela blagovne 
distribucije. Zaradi zahtevnejših storitev je potrebno učinkoviteje obvladovati večjo 
količino informacij, ki si jih izmenjujemo s partnerji v logističnih verigah. Luka Koper na  
kontejnerskem terminalu uvaja informacijsko rešitev, ki so jo preizkusili v številnih 
svetovnih pristaniščih. Za druga poslovna področja, kot so generalni tovori, so preverili 
ustreznost drugih že uveljavljenih rešitev. Za ravnanje z razsutimi tovori, kar je manj 
kompleksen proces, so preučili možnost oblikovanja lastnega sistema. Luka Koper si 
prizadeva tudi za za boljše izkoriščanje možnosti informacijskega povezovanja med 
pristanišči. Izmenjava podatkov o prihodih ladij, o prostem ladijskem prostoru in o 
ekoloških tveganjih bi lahko bila ena prvih resničnih oblik sodelovanja med 
severnojadranskimi pristanišči. To je možno le, če obstaja zaupanje, med sicer 
konkurenčnimi pristanišči. Vzpostavljanje elektronske izmenjave podatkov dodatno 
ovirajo razlike v opremljenosti upravljavcev in uporabnikov pristanišč ter nestandardizirani 
protokoli in formati sporočil (Babič, 2003, 151-152). 
 
 
 

• Celovita ponudba na enem mestu 
• Celovita ponudba različnih, medsebojno povezanih izvajalcev 
• Nižji transakcijski stroški 
• Večja učinkovitost 
• Višja raven zanesljivosti storitev in informacij 
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2.3 Management oskrbne verige 
 
Management oskrbne verige poudarja temeljno vodilo, da udeleženci oskrbne verige 
(odjemalec, proizvodno/storitveno podjetje, dobavitelj) ne konkurirajo drug drugemu, 
temveč sestavljajo oskrbno verigo kot celoto, ki konkurira drugi oskrbni verigi. Uspešnost 
podjetij je premosorazmerna z uspešnostjo njihove oskrbne verige. Proučevanje oskrbnih 
verig v podjetju in med poslovnimi partnerji zamenjuje nekdaj ločeno proučevanje 
posamičnih poslovnih funkcij v podjetju (nabave, proizvodnje, financ in prodaje). 
Proučevanje oskrbne verige daje podjetju možnosti, da postane bolj konkurenčno, bolj 
prilagodljivo spreminjajočim se tržnim razmeram in hitreje zadovoljuje odjemalčeve 
zahteve. Zato je treba v raziskavo konkurenčnih prednosti podjetja vključiti novo 
perspektivo proučevanja celote oskrbnih verig (Kavčič, 2006, 65). Z oskrbno verigo 
razumemo vse dejavnosti, ki omogočajo oskrbo proizvodnje z materialnimi viri in pretok 
izdelkov do končnega porabnika, ter s tem povezan tok informacij. Materialni tok in tok 
informacij tečeta v obe smeri oskrbne verige, po verigi navzdol in navzgor. Oskrbna veriga 
obsega obvladovanje informacijskih sistemov, nabavo materiala, management proizvodnje, 
upravljanje z zalogami, skladiščenje, embaliranje izdelkov in druge dejavnosti (Ogorelc, 
2004, 289). 
 
 
2.4  Tržišče logistike 
 
 
Tržišče logistike je eno izmed najbolj razvijajočih se tržišč v svetu. Povprečni stroški 
logistike predstavljajo od 12 do 15 % celotnega svetovnega bruto družbenega proizvoda (v 
svetovnem merilu približno 3.000 milijard EUR).  Ena izmed raziskav logistike je 
pokazala, da okoli 30 % delovne populacije v Angliji opravlja dela, ki so povezana z 
logistiko. Raziskava v ZDA pa je pokazala, da samo logistika predstavlja med 10-15% 
BDP-ja večine ekonomij v Severni Ameriki, Evropi in Azijsko-pacifiški regiji. V ameriški 
raziskavi, ki jo je izvedla družba W Davis & Company (2005), pa so ugotovili, da na 
zmanjševanje stroškov najbolj odločilno vpliva transport (45%), sledijo mu stroški 
vzdrževanja inventarja (23%), skladiščni stroški (22%) in administracija (10%) (Roushton, 
Croucher in Baker, 2006, 10). 
 
»Logistika bistveno prispeva tudi k dodani vrednosti izdelkov in storitev. Logistika skozi 
svoje delovanje kot posledica globalizacije, večje mobilnosti in sodobnega načina življenja 
pridobiva na pomenu. S pomočjo učinkovite logistike lahko bistveno izboljšamo poslovni 
uspeh podjetja, skozi zmanjšanje stroškov ali kreiranje vrednosti« Lipičnik, dekan 
Fakultete za logistiko. 
 
Lipičnik meni, da največjo vlogo igrajo veliki logistični centri: »Ti se navezujejo na 
mednarodne transportne tokove, vezane na evropske koridorje, ki potekajo preko 
slovenskega ozemlja. Tako lahko v prihodnosti pričakujemo izgradnjo regionalnih 
logističnih centrov predvsem v Kopru, Ljubljani, Mariboru, Novem mestu.Priložnost in 
izziv oblikovalcev logističnih strategij in ponudnikov logističnih storitev je postati 
sooblikovalec, soustvarjalec in soizvajalec teh procesov«. V EU državah prihaja do 
pospešene koncentracije proizvodnje, trgovine in tržišč. Zaradi vse boljšega upravljanja 
proizvodnje, vse večjega implementiranja JIT proizvodnje in vse boljšega upravljanja 
oskrbe prihaja do vsesplošnega zmanjševanja (dragih) zalog in vse cenejše oskrbe. 
Slovenija, zaradi svoje majhnosti ne bo med večjimi »igralci« na področju logistike, a ima 
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zato veliko prednost, saj ima dostop do morja, kar bo v prihodnosti morala še bolj 
izkoristiti. Povprečni stroški logistike predstavljajo od 12 do 15 % celotnega svetovnega 
bruto družbenega proizvoda (v svetovnem merilu pribl. 3.000 milijard EUR) (Kranjc, 
2007).  
 
 
2.5 Finančni učinek logistike 
 
 
Integracija različnih distribucijskih in logističnih elementov v celotno delovno 
infrastrukturo omogoča optimalno delovanje celotnega sistema. To se imenuje koncept 
totalne logistike, ki vključuje tudi verigo nabavnega managementa (v angl.: Supply Chain 
Management). Koncept totalne logistike (v angl.: The Total Logistics Management: TLC) 
teži k usklajevanju več različnih elementov, ki spadajo pod okrilje  široke opredelitve 
distribucije in logistike, kot en sam integriran sistem. Dostava, transport in skladiščenje se 
upoštevajo v okviru širšega konteksta nabavne verige. Distribucija in logistika imata vrsto 
različnih učinkov na finnačno aktivnost organizacije. Za veliko podjetij je ključno merilo 
uspeha donos na investicije (v angl.: Return on Investment: ROI). To je razmerje med 
angažiranim neto dobičkom in kapitalom. Za izboljšanje poslovanja se mora razmerje 
premakniti tako, da poveča dobiček in zniža zaposleni kapital. Obstaja več načinov, kako 
lahko logistika vpliva na ROI (Roushton, Croucher in Baker, 2006, 15-22). 
 
 
2.6 Globalne logistične storitve 
 
 
Pošta Slovenije, Intereuropa, Luka Koper in Slovenske železnice so leta 2006 izrazile 
namero o skupnem poslovnem sodelovanju na področju logistike. V Sloveniji namreč ni 
globalno prepoznavnega nosilca konkurenčnih  logističnih storitev. Prav z namenom 
enakovrednega vključevanja v mednarodne logistične tokove so se Pošta Slovenije, 
Intereuropa, Luka Koper in Slovenske železnice odločili za organiziran nastop na 
evropskem in svetovnem trgu s ciljem zagotavljanja globalnih logističnih storitev. 
Projektno povezovanje bi omogočalo boljšo koordinacijo in izpopolnjeno ponudbo 
logističnih storitev. S skupnim nastopom si vsi obetajo pozitivne sinergijske učinke pri 
poslovanju, mogoče v obliki skupnega podjetja za izvajanje globalnih logističnih storitev. 
Luka Koper nudi, razvija in se uveljavlja tudi kot ponudnik celovitih logističnih rešitev. K 
uspešnemu nadgrajevanju osnovnih pristaniških storitev s podporo vsem členom v 
logistični verigi prispeva tudi status evropske mejne kontrolne točke (BIP). S pridobitvijo 
tega statusa koprsko pristanišče nudi celotno ponudbo, od potrebnih kontrol do celotnega 
postopka uvoza blaga za katerokoli državo EU (Luka Koper, 2007). Luka Koper za 
učinkovito poslovanje potrebuje poslovni informacijski sistem, ki omogoča preprosto in 
hitro integracijo različnih informacijskih podsistemom, učinkovito vpeljavo novih storitev, 
izmenjavo sporočil z ostalimi subjekti v logistični verigi in nudenje potrebnih informacij 
vsem zainteresiranim organizacijam (CURS, Slovenske železnice, ladjarji, špediterji) 
(Delo, 2006). 
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2.7 Pomen in vrste transporta 
 
 
Tabela 2: Razvrščanje posameznih vrst transporta glede na sestavine kakovosti 
 
 
SESTAVINE 

KAKOVOSTI 
ŽELEZNIŠKI 

PROMET 
 

CESTNI 
PROMET 

VODNI 
PROMET 

ZRAČNI 
PROMET 

CEVOVODNI 
PROMET 

HITROST 3 2 4 1 5 
REDNOST 3 2 4 5 1 

ZMOŽNOST 2 3 1 4 5 
POGOSTOST 4 2 5 1 3 

STROŠKI 3 4 2 5 1 
Legenda : 
5- najnižji razred 
1- najvišji razred 
 
Vir: Jakomin et. al., 2002,  60 
 
Nekatere značilnosti posameznih transportnih načinov lahko razberemo iz zgornje tabele, 
ki kaže prednosti in pomankljivosti posameznega načina prevoza oz. posamezne prevozne 
poti. Odločitev, kateremu od elementov transporta bomo dali prednost, bo imela pri izbiri 
prevozne poti in načina transporta odločilen vpliv. 
 
Kot najpomembnejši prevozni način v Sloveniji so zastopani cestni, železniški ter 
pomorski prevoz, majhen pomen ima letalski prevoz, delež kombiniranega prevoza je zelo 
nizek. Obseg prevoza v državi hitro narašča, pri tem beleži najhitrejšo rast cestni transport. 
Da bi v Evropi uresničili gospodarsko učinkovit, okolju prijazen in socialno sprejemljiv 
prometni sistem, mora vsak nosilec prometa prevzeti dejanske stroške, ki jih povzroča, ter 
svoje delo organizirati učinkovito. Preusmeritev tovornega prometa s ceste na železnico bo 
uspešna le, če bodo ti pogoji tudi izpolnjeni. Povprečna hitrost tovornega vlaka v Evropi je 
danes 18 km/h. Eden od razlogov za tako nizko hitrost je pomanjkljiva interoperabilnost na 
mejah. Taka neučinkovitost je skupaj z naraščajočim, stroškovno ugodnejšim cestnim 
prometom povzročila dramatičen padec v tovornem železniškem prometu. Sedaj se po 
železnici prepelje 8 % tovora, leta 1970 pa je bilo še mogoče zabeležiti 27 %. Za 
primerjavo -v ZDA dosega delež železniškega tovornega prometa 40 % (Ljubič in Sever, 
2007, 2-3). 
 
Z namenom modernizacije transportnih poti je Vlada opredelila Resolucijo o nacionalnih 
razvojnih projektih za obdobje 2007-2023, katere cilj je ustvariti razmere za razvoj 
konkurenčnega gospodarstva in dolgoročno zagotavljanje kakovostnejšega življenjskega 
prostora. Promet in s tem povezane težave (nesmotrna raba prostora, povečanje potovalnih 
časov, onesnaževanje zraka) narašča.  Slovenija ima namen ustvariti razmere za 
kakovostno izvajanje logističnih storitev, da bi se obdržala koncentracija blagovnih tokov 
in posledično ustvarjala višja dodana vrednost ter dosegala višja stopnja zaposlenosti na 
tem področju gospodarstva. Za učinkovito oskrbo gospodarstva se načrtuje razvoj 
logističnih centrov, pretvornih terminalov in intermodalnih vozlišč. Z razvojem logističnih 
centrov se zagotavljajo možnosti za konkurenco na transportnem trgu in spodbujanje 
celovitih logističnih storitev v smislu načrtovanja globalne zunanje logistike, sodelovanja 
industrije in prevoznikov ter upravljanja oskrbnih verig.  
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2.7.1 Cestni transport 
 
 
Delež cestnega transporta se vztrajno povečuje, delež železnice se niža, eksterni stroški pa 
se predvsem v cestnem transportu ne zaračunavajo v zahtevanem obsegu. Takšno stanje 
pogojuje negativne varnostne, okoljevarstvene in socialne posledice. Trend hitrega 
naraščanja cestnega prometa je opazen na širšem področju srednje in vzhodne Evrope. 
Preobremenitve cest se kažejo predvsem v natrpanosti in zasičenosti, slabi prometni 
varnosti in vedno večjem negativnem vplivu na okolje. Največja obremenitev je 
opredeljena v okviru poteka V. in X. koridorja. Za sonaravni razvoj prometnega sistema 
morajo družno skrbeti vse države ob posameznih koridorjih. Enoviti pristop k reševanju 
ozkih grl je edina možnost, ki lahko takšen razvoj zagotovi (Ljubič in Sever, 2007, 1). 
 
Hitrost in zanesljivost cestnega prometa sta prioritetni princip v organiziranju celotnih ali 
delnih mednarodnih tovorov. Upošteva se tudi varnost pri prevozu in ekološko 
neoporečnost.  Pogodbeni izvajalci prevozov so previdno izbrani in potrjeni z vsemi 
kakovostnimi standardi. Široko razširjeno omrežje pogodbenih kooperantov omogoča 
organizacijo prenosa manjših pošiljk (ekspresna pošta od vrat do vrat), zabojnikov, vozil, 
nestandardnih ali projektnih tovorov s posebnimi potrebami ravnanja.   
 
Dinamika gradnje avtocestnega omrežja temelji na makroekonomskih zmožnostih RS (s 
plačevanjem cestnine in iz drugih virov (zadolževanje, koncesije, drugi viri). Navedeni 
program zagotavlja javno dobro v obliki avtocest kot najzmogljivejše oblike cestne 
infrastrukture. Program prispeva k doseganju konkurenčnosti, skladnejšega regionalnega 
razvoja in k prostorski politiki. Program je skladen z razvojnimi prioritetami Lizbonske 
strategije (Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023, 2006, 40-
41) 
 
 
Tabela 3:Cestne razdalje v km iz Luke Koper do EU mest 
 

RAZDALJA IZ LUKE KOPER DO:  
  PO CESTI 

 
Vir: Europacific, 2008.  
 
V cestnem transportu je zelo veliko praznih voženj, ki so oblika neizkoriščenosti 
transportnega vozila. Na splošno je okoli tetjina tovornih kilometrov praznih. Do praznih 
voženj pride zaradi tega, ker ni mogoče najti povratnega tovora. Potniki se običajno 
vračajo na izhodiščno točko, tovor pa običajno vedno potuje le v eno smer. V Angliji je 

 Ljubljana - Slovenija 
 Dunaj - Austrija 
 Budimpešta - Madžarska 
 Praga - Republika Češka 
 Bratislava - Republika Slovaška 
 München - Nemčija 
 Zagreb - Hrvaška 
 Sarajevo - Bosna in Herzegovina 
 Beograd - Srbija in Črna Gora 

106 km 
493 km 
575 km 
634 km 
535 km 
411 km 
310 km 
460 km 
627 km 
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delež praznih kilometrov v zniževanju. S 33% v letu 1980 je padel na 27% v letu 2004, kar 
je velika ekonomska in okoljska prednost (Waters, 2007, 275). 
 
 

2.7.2 Železniški transport 
 
 
Od leta 2003 med Ljubljano in Münchnom vozi šest oprtnih vlakov dnevno. Med Slovenijo 
in Nemčijo po tirih potuje za najmanj 30.000 tovornjakov blaga, velik delež pri tem bo 
imelo blago, ki v Evropo vstopa ali iz nje odhaja prek Luke Koper (Notice, 2004, 6). 
 
Rast tržnega deleža železnice v transportu je možno doseči s spremembami usmeritev 
skupne transportne politike. EU želi doseči premik ravnovesja med transportnimi nosilci 
(angl. modal split), in to predvsem v korist železnice. Prednostne naloge so izgradnja 
infrastrukture, primerne za sodoben transport, povezljivost (ali interoperabilnost) med 
omrežji in sistemi, iskanje inovativnih železniških tehnologij in transparentnost stroškov. 
Po vzoru ZDA, kjer je železniško omrežje rezervirano za tovorni transport, EU načrtuje 
izgradnjo multimodalnih koridorjev, na katerih bi imeli prednost prevozi tovora ali bi bili v 
celoti namenjeni za tovorni transport. Uporabili bodo v veliki meri obstoječe proge, na 
območjih z zelo gostim prometom (zlasti v mestnih območjih) pa bo zaradi ločitve prog za 
tovorni in potniški prevoz potrebna izgradnja novih prog. Posebno rešitev predstavlja 
predvidena izgradnja železniških prog za visoke hitrosti (Ogorelc, 2006, 84). 
 
Prevoz blaga po železnici mora biti omogočen v vse evropske države, države CIS - 
Združenje neodvisnih držav, dela Azije ter države bližnjega vzhoda, z najemom vagonov 
in zabojnikov. Kot dodatek transporta v uvozu in izvozu se uredi tudi dostavo do 
prejemnikovih skladišč. V primerih ko pošiljatelj ali prejemnik nimata železniškega tira, se 
uredi dostavo oz. prevzem z organizacijo kamionskih prevozov.  
 
Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023 (2006, 38) predvideva: 
 posodobitev in novogradnjo na V. koridorju Koper/Trst-Hodoš in 
 posodobitev in novogradnja na poteku železniške povezave X. koridorja.  

 
Približno 70 % vseh tujih vozil, ki Slovenijo prečkajo, je v tranzitu. Neenakomernost 
prevoznih oblik in nesodobna prevozna infrastruktura Sloveniji onemogoča vključevanje v 
sodobne transportne tehnologije, kar je v nasprotju s težnjo evropskih držav glede 
trajnostne transportne politike. Trend  se razvija v smeri prometa blaga na cestni promet, 
med tem ko promet blaga po železnici naglo upada. Promet tovora po železnici je po letu 
1970 vztrajno padal, saj je v tem obdobju strmo naraščal delež cestnega tovornega 
prometa. Tržni delež železniškega tovornega prometa, ki je leta 1970 znašal 20 odstotkov, 
je v letu 2003 znašal manj kot osem odstotkov. Tovorni železniški promet je varen in 
okolju prijazen, zato ostaja bistvenega pomena za delovanje evropskega gospodarstva. Da 
bi obrnili trend upadanja tovornega železniškega prometa, EU podpira investicije v 
železniško infrastrukturo (Ljubič in Sever, 2007, 3). 
 
Na področju uvoza železniških storitev je prišlo do upada prometa nafte, rud, kontejnerjev 
in žit iz Madžarske in Hrvaške, ki so prešle na konkurenčnejši cestni promet. Po drugi 
strani se povečuje delež oprtnega prevoza z Avstrijo, premoga in rud iz Luke Koper, lesa 
in hlodovine iz srednje Evrope (Slovaška, Madžarska) ter iz Hrvaške. Zelo specifičen je 
tranzit blaga, saj običajno poteka v kontingentih nekaj vrst blaga, odvisen pa je od 
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gospodarskih razmer in trgovinskih politik na tujih trgih. V tem okviru se prepelje 
praktično polovica vsega tranzitnega blaga, to pa nadalje pomeni veliko odvisnost za 
slovenski železniški transport, posledično pa negotovost glede prihodnjih blagovnih tokov. 
Delež železniškega prevoza se v primerjavi s celotnim transportom konstantno zmanjšuje, 
situacija je ugodna le na področju luškega tranzita. Omenjen trend je opazen ne le v 
Sloveniji, temveč na širšem področju srednje in vzhodne Evrope, predvsem na račun 
povečanega cestnega prevoza. Razlog za omenjeni trend je brez dvoma bistveno večje 
vlaganje gospodarstev v cestno infrastrukturo, pri tem pa zanemarjanje modernizacije 
obstoječe železniške infrastrukture. Na ta način je že v osnovi onemogočeno konkuriranje 
železniškega prevoza cestnemu. Obstoječe železniške proge, pretežno zgrajene v 19. 
stoletju, niti glede svojih parametrov niti glede zmogljivosti ne ustrezajo več sodobnim 
prevoznim potrebam ter so popolnoma nekonkurenčne sodobnemu cestnemu omrežju 
Slovenije in posodobljenim železnicam večine držav EU (Ljubič in Sever, 2007, 6). 
 
 

2.7.3 Morski in letalski  transport 
 
 
Letalski in pomorski promet v sestavi celotnih infrastrukturnih naložb države nimata 
pomembnejše vloge (Ljubič in Sever, 2007, 6). Organiziranost zračnega transporta je 
takšna, da sta  prevoz in infrastruktura (letališča) ločena že od nekdaj. Zračni prevozniki 
niso obremenjeni z izgradnjo, organiziranjem in obratovanjem letališč. Začrtane vozne poti 
lahko primerjamo z dodeljevanjem t. i. slotov (pravicami pristajanja letal) v zračnem 
transportu (Ogorelc, 2006, 85). 
 
 

2.7.4 Kombinirani transport 
 
Trend prihodnosti nakazuje zahtevo po kombiniranem transportu, ki manj onesnažuje 
okolje, je varnejši in primernejši za transport. Po drugi strani želijo države povečati delež 
železniškega prevoza, hkrati pa preusmeriti transportne poti na vodne vire in manj 
obremenjujoče poti, ki bi bile glede na blagovne in potniške tokove v prihodnosti 
ustreznejše. Omenjene tendence v transportu zahtevajo koordinacijo med državami ter 
usklajeno reševanje transportnih problemov, ki pestijo celotno Evropo. Obseg prevoza 
kaže tendenco rasti, kar bo stanje v prihodnosti še poslabšalo, v kolikor ne bo prišlo do 
hitrih in učinkovitih premikov v realizaciji transportne politike Evropske unije ter držav 
srednje in vzhodne Evrope (Ljubič in Sever, 2007, 8). 
 
 
2.8 Intermodalni logistični center 
 
 
Logistični center Koper povečuje potenciale koprske pomorske destinacije. Sodobni trendi 
vodijo k racionalizaciji tako postopkov kot transportnih verig kot tudi izločanju 
posrednikov na poti do končnega uporabnika. S širjenjem EU naraščajo potrebe po 
centralnih skladiščih, po pripravi blaga za distribucijo do končne stranke in po dodatnih 
storitvah, kot so »call-centri«, medijska podpora in druge personalizacije izdelka po 
zahtevah končnega uporabnika ali naročnika. Podjetja, ki porabljajo ali imajo na območju 
pristanišča svoje distribucijske centre so tako že seznanjena s prednostmi Kopra kot 
logistično – distribucijskega centra za območje Srednje in Vzhodne Evrope (Notice, 2004). 
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Strokovnjaki napovedujejo, da se bodo intermodalni logistični centri razvijali v partnerstvu 
med državo in podjetji. Resolucija o prometni politiki RS govori o potrebi oblikovanja 
regijskih multimodalnih logističnih centrov, katerih naloga je povezovanje prometnih 
podsistemov in učinkovitejša oskrba regijskega gospodarstva z logističnimi storitvami. 
Vsaka dodatna količina blaga (tona blaga) prinese slovenskemu finančnemu sistemu od 
20,00 do 30,00 EUROV, lahko pa bi bistveno več (Resolucija o nacionalnih razvojnih 
projektih za obdobje 2007-2023, 2006). 
 
 
V oskrbni verigi se novo naročilo oblikuje, ko pade varnostna zaloga v distribucijskem 
centru pod določeno raven. To se zgodi takrat, ko distribucijski center odpremi naročeno 
količino v trgovine. Ob povečanju prodaje je treba zvišati vrednostno oziroma povečati 
količinsko raven dogovorjene (na primer dvo- ali tritedenske) zaloge, kar povzroči pri 
dobavitelju povečana naročila. Ta pokrijejo prodajo in dodatna naročila, ki vzpostavijo 
novo stanje varnostne zaloge v distribucijskih skladiščih. Če trgovine zakasnijo z naročili 
distribucijskemu centru, to povzroči zamik povečanih naročil pri dobavitelju in s tem 
morebitne težave. Z novim integriranim načrtovanjem poskušajo kupci vzpostaviti eno 
metodo naročanja, boljšo preglednost, enotne podatke vsem udeležencem oskrbne verige, 
hitrejše odzive na gibanja prodaje v trgovinah in zmanjšanje zalog v celotni oskrbni verigi. 
Vloga velikih distribucijskih centrov, kjer se blago skladiššči in pretovarja, bo postopno 
odpadla. V prvem koraku blago v distribucijskem centru samo pretovorijo in razpošljejo 
trgovinam. V tem primeru odpade funkcija skladiščenja in večkratnega pretovarjanja, kar 
ugodno vpliva na znižanje prodajne cene izdelka in s tem na večjo konkurenčnost tega na 
trgu. Omenjene dejavnosti in procesi so povezani tako, da prinašajo najnižje skupne 
stroške ter istočasno zagotavlja najvišjo raven kakovosti storitev za kupce (Kavčič, 2006, 
73-74). 
 
 
Podjetja poskušajo izboljšati rezultate svojih funkcij z optimizacijo nabave in proizvodnje. 
Optimizacija delovanja posameznih funkcij, pa ne vodi vedno do izboljšanja celote. 
Optimizacija je mogoča z vključitvijo koncepta oskrbne verige, ki temelji na celoviti 
medsebojni povezanosti vseh  členov oskrbne verige. Z izkoriščanjem priložnosti, ki jih 
prinašata obvladovanje in racionalizacija oskrbne verige, je mogoče usklajeno povezovati 
trg, distribucijsko mrežo, proizvodni proces, nabavne dejavnosti in finance. Sodobni 
pretoki tovora se nagibajo k manjšim količinam in večjim frekvencam, ki se pogosto 
opravljajo prek večjih razdalj. Obseg sprememb je mogoče opisati z rastjo območij 
medsebojnih vplivov in časovno prilagodljivostjo tokov tovora, obe značilnosti pa vplivata 
na večje število transportov tovora (Kavčič, 2006, 75). 
 

2.8.1 Intermodalni logistični centri znotraj EU 
 
 
Slovenija ima v okviru EU izredno ugoden geostrateški položaj. V središču Slovenije se 
namreč sekata V. in X. Panevropski koridor. Kljub temu obstaja nevarnost, da nas blagovni 
tokovi obidejo, saj je teritorij Slovenije tako majhen, da ga je mogoče v ekonomskem 
smislu zaobiti. Preko našega ozemlja bi v najslabšem primer potekal samo tranzit, kar 
pomeni samo večje onesnaževanje okolja in večjo gnečo na prometnicah, vse dodane 
vrednosti na tovoru  pa bi se izvajale v sosednjih intermodalnih centrih v Italiji in Avstriji, 
ki sta z njihovo izgradnjo veliko pred nami. Da se to ne bi zgodilo je potrebno pristopiti k 
enotnem planu razvoja intermodalnih centrov na področju Slovenije.  Danes so v Sloveniji 
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trije intermodalni terminali mednarodnega pomena. To so Koper (Luka Koper), Ljubljana 
(terminal Moste) in Maribor (terminal Tezno). Njihova skupna značilnost je ta, da ležijo 
neposredno na enem ali obeh Panevropskih koridorjih. Ljubljanski terminal bo učinkovito 
napajal in krmilil osrednji slovenski industrijski in storitveni prostor, mariborski terminal 
pa je nujna protiutež avstrijski konkurenci. Koper se po svoji specifiki loči od ostali dveh, 
saj je to pristanišče, ki je pretežno tranzitno naravnano. Njegov obstoj je izredno 
pomemben za celotno slovensko ozemlje. Poleg glavnih mednarodnih terminalov pa bo 
potrebno skrbeti tudi za kakovosten razvoj manjših terminalov, ki bodo imeli predvsem 
nacionalni oz. regionalni pomen (Twrdy, 2007, 21). 
 
 
Geografska območja danes v združeni EU tekmujejo in sodelujejo med seboj pri kreiranju 
svojih konkurenčnih prednosti. Tekmujejo glede privlačnosti za dolgoročne naložbe, 
turiste, pomembne prireditve, specializirane človeške vire, moderno infrastrukturo, visoko 
tehnologijo, inovacijsko aktivnost ter glede kakovosti življenja ter okoljevarstvenih 
standardov. V Sloveniji se uveljavlja potreba po postavitvi evropskih regij. Večje politično 
osredotočanje na regionalno raven lahko precej prispeva k uspešnosti slovenskih podjetij. 
Sama evropska integracija je omogočila regijam, da postanejo pomembnejše gospodarske 
enote. Razlike v razvitosti posameznih regij so posledice strukturnih razlik v ključnih 
dejavnikih, kot so fizični in človeški kapital, infrastruktura, raziskovalne kapacitete, 
kakovost poslovnega okolja. Regije kot geografske enote sedaj tako ekonomsko, kulturno 
kot trgovinsko lažje delujejo v razširjeni Evropski unij (EU). Zmanjšanje vloge nacionalnih 
držav je omogočila evropskim regijam, da se bolj prilagodijo geografskim, kulturnim, 
socialnim in ekonomskim značilnostim zaokroženega geografskega območja ter na drugi 
strani vse bolj globalizirani EU (Kovačič, 2006, 73). 
 
 
Znotraj EU so opazni veliki napredki na področju transporta, sem štejemo (Roushton, 
Croucher in Baker, 2006, 86): 
 transportna deregulacija, 
 harmonizacija zakonodaje različnih držav, 
 redukcija tarifnih ovir, 
 eliminacija medmejnih potrošniških zahtev, 
 davčna harmonizacija. 
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3 PREDSTAVITEV LUKE KOPER  
 
 
Osnovni dejavnosti, ki ju izvajajo v koprskem pristanišču, sta pretovor in skladiščenje 
blaga. Pristaniške storitve so na voljo 365 dni v letu. Koprsko pristanišče je večnamensko 
pristanišče s statusom vstopne točke za blago  (v angl.: BIP border inspection post) 
namenjeno v Evropsko unijo (dalje EU). Osnovne dejavnosti se izvajajo na specializiranih 
terminalih, ki so organizirani v osem profitnih centrov.  Vsi terminali so opremljeni z 
najsodobnejšo pretovorno, transportno in skladiščno tehnologijo. Ustrezna cestna in 
železniška infrastruktura omogoča izvajanje direktnih manipulacij (Horvat, 2006). 
 
Koper je eno izmed osmih regionalnih središč v Sloveniji. Koprsko pristanišče je edina 
nacionalna luka in prioritetno pristanišče treh celinskih držav (»landlocked countries«). Te 
sodijo med izjemno hitro rastoče ekonomije Srednje Evrope, nekajkrat presegajo 
populacijsko in gospodarsko moč Slovenije in so priljubljena točka med tujimi investitorji. 
Trst in Koper sta v celinsko Evropo najgloblje segajoči sredozemski pristanišči. Obe 
pristanišči sta osrednjemu delu Evropske populacijske osi /Black Country - Donieck (s 500 
milijoni prebivalci)/ in tamkajšnjemu gospodarstvu najbližji sredozemski luki. Slovenija je 
kot članica EU z vsakim dnem bolj usklajena s pravnimi akti zveze in bolj vpeta v njeno 
politično in gospodarsko shemo (okrog 80 %). Tržna ekonomija tu ne pozna meja. 
Svobodna konkurenca je prevladujoča znotraj večnacionalne entitete (Gosar, 2005). 
 
Sedaj se preko koprske luke letno pretovori med 12 in 13 milijonov ton različnega blaga za 
naše in tuje potrebe. V Institutu Pomorske fakultete so izračunali, da se vsak zaračunan 
tolar v Luki v slovenskem gospodarskem prostoru 13-kratno pomnoži. V koprskem 
pristanišču danes posluje več kot 100 različnih podjetij, ki skupno zaposlujejo 4000 
delavcev. K temu je treba prišteti vsaj še enkrat toliko drugih delovnih mest v Sloveniji, ki 
so povezana z dejavnostjo pristanišča in transportom blaga in storitev prek naše luke. 
Glede na vse to velja, da samo pristanišče in z njim povezane dejavnosti letno ustvarijo 
okoli 200 milijard SIT prihodkov ali preko 100 milijard SIT dodane vrednosti (Posvet, 
2005, 2-3). 
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3.1 Predstavitev Luke Koper 
 
 
Slika 1: Površina Luke Koper 
 

 
 
Vir: Belac, 2007, 2. 
 
Osnovna dejavnost pristanišča sta pretovor in skladiščenje, ki pa se danes vse bolj 
nadgrajujeta z distribucijo in logistiko. Pristaniška dejavnosti poleg ustreznih maritimnih 
pogojev potrebuje razsežno kopensko infrastrukturo (operativne obale, dostopne ceste, 
železniške tire, komunalno infrastrukturo), sodobno pristaniško opremo ter velike odprte in 
zaprte površine za skladiščenje različnih vrst blaga. V svojem pol stoletnem razvoju se je 
koprsko pristanišče razširilo na površino 260 hektarjev, ki je bila pretežno pridobljena s 
poglabljanjem morskega dna in nasipavanjem plitvega morja. Prostor je zagotovo bistvena 
prednost, ki jo ima koprsko pristanišče v primerjavi s številnimi pristanišči v svetu, katerim 
utesnjenost v urbanem okolju onemogoča razvoj (Posvet, 2005, 3).  
 
Osnovni podatki za Luko Koper (Belac, 2007,  2): 
 
Skupna površina:   255 ha 
Zaprta skladišca:   221.600 m2 
Odprta skladišca:    945.000 m2 
Rezervoarji:     49.000 m3 
Silosi (kapaciteta skladiščenja) 81.000 ton 
Obale      3.134 m 
Tiri      30 km 
Privezi     26 
Max globina morja    18 m 
 
Pomorski promet opravlja prevoz blaga in potnikov po morju, kar pomeni da opravlja vse 
dejavnosti  morskega ladjedevja, morskih luk, pomorskih špedicij  in pomorskih agencij, 
kajti brez teh dejavnosti (prekomorsko parkiranje blaga, kontrola natovarjanja in 
iztovarjanja blaga, zavarovanje ladij) se pomorski promet ne bi mogel normalno odvijati.  
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3.2 Uspešnost poslovanja Luke Koper  
 
 
Luka Koper sodi med najuspešnejša gospodarska podjetja v Sloveniji in širše. V Severnem 
Jadranu je postala najbolj pestro transportno vozlišče oziroma blagovni distribucijski in 
logistični sistem, prek katerega se oskrbujejo številne evropske tovarne in energetski 
objekti. Podjetje se je razvijalo izjemno hitro, predvsem v okrilju nacionalne države. Po 
relativni rasti mu je bilo v devetdesetih letih podobno le še albansko pristanišče Drač 
(Durres), ki pa je štartalo iz bistveno nižjih vrednosti in se (še) v ničemer ne more 
primerjati s koprskim ali ostalimi severno-jadranskimi pristanišči. Število delovnih mest se 
je v slovenski Luki Koper podvojilo, količina in/ali vrednost blaga v uvozu in tranzitu pa 
skoraj podeseterila. Gledano iz evropskega zornega kota je Luka Koper najbolj uspešno 
pristanišče v Jadranskem morju / upoštevajoč Reko, Trst in Benetke, kjer (v nekaterih) 
dohodki in količina iz pretovora naftnih derivatov v empiričnih pokazateljih presegajo 
koprske (Gosar, 2005). 
 
Leta 2006 je Luka Koper v Budimpešti prejela Evropsko priznanje za poslovno odličnost 
kot edino slovensko podjetje.  Izjemen dosežek podjetja Luke Koper je plod stalnih 
prizadevanj po uvajanju načel odličnosti v poslovanju tega uspešnega podjetja. Luka Koper 
se je dokazala že leta 2002, ko je prejela Priznanje RS za poslovno odličnost (Kern- Pipan 
in Leon, 2007, 96). 
 
 
V Luki Koper so v prvih devetih mesecih pretovorili 11,2 milijona ton blaga ter ustvarili 
prihodke v višini 82 milijona EUROV. Ladijski pretovor je bil v primerjavi z enakim 
obdobjem lani višji za osem odstotkov, prihodki pa za 13 odstotkov. Uprava je predstavila 
tudi razvoj mreže logističnih terminalov v zaledju Luke Koper ter soustanovitev družbe za 
proizvodnjo alternativne energije. Pri ladijskem pretovoru so najbolj spodbudni rezultati na 
področju zabojnikov in avtomobilov. Pretovor zabojnikov se je v primerjavi z enakim 
obdobjem lani povečal za 44 odstotkov, pretovor avtomobilov pa za 28 odstotkov (Luka 
Koper, d.d., 2007). 
 
 
Dokaz za koprsko konkurenčno sposobnost je tudi dejstvo, da je pred leti v tržaškem 
pristanišču nasledila rotterdamsko upravo in, da kot konkurente v dogovorih s podjetji in 
prevozniki srednjeevropskih držav vidi v tradicionalnih, atlantskih oziroma 
severnomorskih pristaniščih (Hamburg, Rotterdam, Antwerpen, itd). Luka Koper je 
skladno z nacionalnimi in evropskimi zakonskimi direktivami skrbela za ekološki 
monitoring ravnanja s pretovori. Luka Koper se zaveda svoje gospodarske moči, 
konkurenčne sposobnosti in geopolitično izjemno ugodnega položaja. Razvijati želi nove 
dejavnosti, med katerimi izstopa potniški terminal. V neposredni bližini je mednarodno 
letališče z neizkoriščenimi kapacitetami, železniška in avtocestna infrastruktura sta 
povezali Koper z zaledjem. Za cilj imajo tudi nadaljnje širjenje skladiščenja in 
pretovarjanja (Gosar, 2005). 
 
 
Vrednotenje pristanišča pa se ne more in ne sme ocenjevati samo po velikosti pretovora. 
Potrebno je upoštevati tudi uporabno funkcijo (dobiček, ki ga pristanišče prinese ladji in 
tovoru) in funkcijo produkcije in distirbucije, ki se izražata v vloženem inputu, da se do 
doseženega outputa sploh pride. Pristanišča igrajo pomembno vlogo v domačem 
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gospodarstvu, saj predstavljajo generator moči, kar se kaže tudi skozi davke in takse, ki jih 
plačujejo državi, s svojo dejavnostjo pa omogočajo razvoj nacionalne proizvodnje, 
transporta, trgovine, logistike in ostalih dejavnosti. Pristanišča prinašajo finančno in 
ekonomsko korist. Pri finančni koristi je mišljena korist, ki jo ima pristanišče zaradi svoje 
dejavnosti, medtem, ko je ekonomska korist mišljena kot prednost, ki jo ima zaradi 
pristanišča država. Pozitiven ekonomski vpliv pristanišč se je z globalizacijo in 
konkurenco razširil iz prejšnjih pristaniških mest na mednarodno področje, saj vključuje 
tudi pošiljatelje in prejemnike blaga. Deregulacija je prisilila gospodarske družbe v 
reorganizacijo in v mednarodno sodelovanje. Tehnološki napredek in vedno nižji stroški 
transporta so spremenili pristanišča iz skoraj monopolnih v vedno bolj konkurenčna tržišča 
(Twrdy, 2007,  42-43). 
 
 
3.3 Pomen strateške lege Luke Koper 
 
 
Položaj med razvitim zahodom in razvijajočim se jugovzhodom Evrope daje Sloveniji lepe 
možnosti za dejavno posredništvo v mednarodnih blagovnih tokovih s ponujanjem celovitih 
logističnih storitev. Locirati je potrebno proizvodne zmogljivosti mednarodnih koncernov in 
posledično potrebne logistične povezave. Država mora okrepiti vlogo kot pomembnega 
logističnega središča. Prednosti za Slovenijo so: gospodarska razvitost, poznavanje 
tukajšnjih razmer, križanje evropskih prometnih koridorjev V in X ter sodoben in učinkovit 
pristaniški sistem v Kopru. Z razvojem in trženjem logističnih zmogljivosti za sodelovanje 
v čezmorskih in kopenskih blagovnih tokovih bi lahko v Sloveniji bistveno bolj izkoristili 
svojo geoprometno lego in tranzitne blagovne tokove, ki se jim ne bomo mogli izogniti 
(Babič, 2003, 150). 
 
 
Slovenija se je dejavno vključila v prekomejne razvojne projekte. Cestno prometno 
infrastrukturo zaključuje skladno z vizijo razvoja pete (Barcelona – Kijev) in desete 
(Hamburg – Atene/Istanbul) evropske razvojne osi. Krepitev populacijsko in gospodarsko 
močnega središča ob peti, sončni razvojni osi Evrope (»EU Sun-Belt Axis«) bi bilo v 
interesu Evrope, na pristanišči severnega Jadrana navezanih celinskih držav Srednje 
Evrope, in predvsem Italije/Slovenije, ki bi s tem gospodarsko razvijale nacionalno 
periferna območja in krepile ekonomsko mostišče (»gateway«) za umirjajoča območja 
Zahodnega Balkana (Gosar, 2005). 
 
 
»Pristanišče Luka Koper je zraslo na točki, kjer si Sredozemlje in Srednja Evropa na nek 
način najtesneje podajata roko. Po petdesetih letih  je prostor, ki ga lahko Luka Koper - to 
naše trgovsko pristanišče – zapolni, bistveno širši. Leta 2004, ko smo postali člani EU, so 
carinske ovire do EU, administrativne ovire bodo ukinjene z odpravo zahodne in severne 
schengenske meje. Potrebno je upoštevati tudi okoljevarstvene zahteve. Slovenska obala je 
relativno majhen prostor, treba ga je izkoriščati izjemno smotrno in paziti, da so v 
ospredju načela trajnostnega razvoja. Zato, da se ustrezno odgovori na te globalne izzive, 
ki so pred našim ključnim, edinim in najboljšim trgovskim pristaniščem, je potrebno 
zagotoviti tudi ustrezno infrastruktro, ki lahko šele dokončno omogoči kvalitetne logistične 
storitve. Nič ne pomaga, če so vse usluge tukaj na tem mestu - v pristanišču, učinkovite, 
hitre, kvalitetne in poceni, če za naprej blago – tudi takšno, ki mora biti hitro pri 
uporabnikih ali proizvajalcih - potuje dolgo časa. Tukaj je naš problem – nacionalni 
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problem modernizacije železniškega omrežja… Sem prepričan, da bomo ob naslednji 
visoki okrogli obletnici lahko govorili o Luki Koper kot najboljšem trgovskem pristanišču v 
Sredozemlju« (Janša, 2007). 
 
 
Luka Koper d.d. upravlja edino pristanišče v severnem Jadranu, ki deluje po standardih 
ISO 9001 in ISO 14001. Zavezali so se delovati v skladu s temeljnimi načeli trajnostnega 
razvoja, to pa pomeni okoljsko odgovornost, gospodarsko učinkovitost in odgovornost do 
družbenega okolja (Nerevidirano poročilo o poslovanju Luke Koper d.d.,  2007: 16). 
 
 
Razvoj infrastrukture, človeških virov, tehnološke mreže, menedžmenta, trga dela, 
zdravstva, itd…, bi moral bolj slediti potrebam regionalnega prebivalstva ter manj 
potrebam nacionalne države. Večja možnost regionalne specializacije omogoča večjo 
konkurenčnost ter lažje vključevanje v evropski prostor. Specializacijo regij in geografsko 
koncentracijo posameznih industrij lahko merimo s primerjavo proizvodnih struktur.  
Proučevana regija je specializirana v primeru, da ima samo nekaj industrij (panog) velik 
delež proizvodnje na regionalni ravni. Proučevana industrija (avtomobilska industrija) je 
geografsko koncentrirana, če je pomemben delež proizvodnje zaznan samo v nekaj regijah. 
Teoretične in empirične študije so pokazale, da nominalne in relativne plače upadajo s 
povečevanjem transportnih stroškov do industrijskih in kapitalskih centrov. Industrijski 
centri so koncentrirali kapital in znanje v dobi industrializacije. Po trgovinski liberalizaciji 
postaja lažji dostop do ključnih trgov eden od razlogov, zakaj se industrijske in storitvene 
aktivnosti selijo v mejne regije. Študija evropske komisije je analizirala najpomembnejše 
faktorje, ki so tesno povezani z regionalnimi razlikami v ravni BDP. To so predvsem štirje 
faktorji  (Kovačič, 2006, 75-76): 
1. Struktura gospodarskih dejavnosti, ki se najenostavneje prikaže z razmerjem 

zaposlenosti po sektorjih: kmetijstvo, industrija, gradbeništvo, trgovina, druge storitve. 
2. Obstoj inovativne dejavnosti, ki se meri ob pomoči števila patentov ali z dejavnostmi 

regije za izboljšanje inovativnosti gospodarstva. 
3. Regionalna dostopnost, ki se meri z novim indeksom periferije XVI, ki vključuje 

učinek različnih variacij infrastrukture. 
4. Usposobljenost in kvalificiranost delovne sile se meri s številom univerzitetnih 

diplomantov v populaciji med 25. in 59. letom. Najuspešnejše regije stremijo k temu, 
da imajo višji odstotek visoko izobražene delovne sile od povprečja EU. 

 
Ti štirje faktorji v statističnem pogledu pojasnijo skoraj dve tretjini sprememb ravni BDP 
na prebivalca med regijami v Evropski uniji.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

23

4 POMEN LUKE KOPER ZA DRŽAVE SREDNJE IN VZHODNE 
EVROPE 
 
 
V poslovnem poročilu Luke Koper, d.d. (2006, 27) navajajo vizijo: »Luka Koper bo 
vodilni pristaniški in logistični sistem za države srednje Evrope« . Njihovo poslanstvo se 
glasi: »S pristaniškimi in logističnimi storitvami na najkrajši poti v osrčje Evrope želimo 
ponujati možnosti za čim lažje vzpostavljanje gospodarskih povezav«. Priložnosti za razvoj 
vidijo v: 
 geografski legi koprskega pristanišča, 
 povečani mednarodni blagovni menjavi, kjer gredo blagovni tokovi prek našega 

pristanišča, 
 stabilni pristaniški dejavnosti in možnostih za razvoj ponudbe 
 podpornih logističnih rešitev, 
 razvoju blagovno-distribucijskih aktivnosti v zaledju in 
 sodelovanju s sosednjimi pristanišči. 

 
Koper leži na najkrajši transportni poti, ki povezuje Srednjo in Vzhodno Evropo s 
Sredozemljem ter preko Sueškega prekopa z Daljnim vzhodom. Ravno lega v osrčju 
Evrope in  bližina gospodarskih središč omogočata razvoj logistično―distribucijskega 
centra v Kopru. Luka Koper vzpostavlja distribucijska središča in sisteme distribucije 
izdelkov do končnega kupca (Luka Koper, 2007). 
 
Od leta 2004, se je osem bivših sovjetskih blokovskih držav pridružilo EU (Češka, 
Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Poljska, Slovaška in Slovenija), preostali dve 
(Bolgarija in Romunija) sta se EU pridružili leta 2007, preostale pa še načrtujejo 
pridružitev. Vse morajo hitro sprejeti evropske standarde, v času umirjene gospodarske 
rasti zahodnih EU držav in močne globalne konkurence, ki je rezultat odprave trgovinskih 
ovir v okviru WTO držav. Obseg sprememb, podedovanih prepadov v infrastrukturi in 
omejena finančna sredstva ne vplivajo najbolje na implementacijo logistične strategije 
(Waters, 2007, 375). 
 
 
Najboljše možnosti za Luko Koper so v pridobitvi blagovnih tokov v zaledju, predvsem 
hitro pokvarljivega blaga, avtomobilov in žive živine. V koprskem pristanišču se bodo 
izvajali vsi luški, carinski, fito in veterinarski postopki za EU. Pristanišče Koper postaja 
vedno bolj atraktivna lokacija za razvoj dejavnosti na področju logistike in distribucije. 
Družba Luka Koper zato stalno izboljšuje in usposablja svoje zaposlene, razvija novo 
mehanizacijo in tehnično opremo, razširja skladiščne kapacitete, nadgrajuje informacijsko 
tehnologijo ter razporeja sredstva v nove logistične in okoljevarstvene projekte (Notice, 
2004, 4). 
 
V pretovoru prevladuje delež sipkih in razsutih tovorov, katerih delež se v času zmanjšuje, 
in sicer predvsem na račun kontejnerjev in generalnih tovorov. 33 % celotnega pretovora 
se pretovori za slovensko tržišce, 67 % pretovora pa je tranzitnega blaga za tržišca 
Avstrije, Italije, Madžarske in drugih (Nerevidirano poročilo o poslovanju Luke Koper 
d.d.,  2007,  8). 
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Z Luko Koper želi logistično sodelovanje tudi Južna Koreja. Korejsko vlado zanimajo 
zmogljivosti, maritimne sposobnosti, razvojni plani in načrtovane investicije koprskega 
pristanišča.  Zainteresirani so za sovlaganja, tako v razvoj samega pristanišča, kot tudi v 
sežanski logistični center. Prek Luke Koper že poteka izvoz korejskih avtomobilov. 
Korejsko gospodarstvo je že sedaj eden od pomembnih partnerjev Luke Koper. Prek Luke 
Koper poteka pomemben del izvoza njihove avtomobilske industrije. V zadnjem času se 
vse bolj povečuje tudi kontejnerski promet, s katerim oskrbujejo novo tovarno Kio na 
Slovaškem, in pa promet železarskih polizdelkov, za katera bi želeli tu vzpostaviti 
distribucijski center. Pogovori potekajo tudi s koncernom Samsung, ki želi prek koprskega 
pristanišča oskrbovati tržišče na Madžarskem in Slovaškem. Pomembne nove posle si 
Luka lahko obeta tudi pri oskrbi nove tovarne avtomobilov Hyundai na Češkem. 
Ekspanzivno južnokorejsko gospodarstvo potrebujejo vse več zanesljivih prekomorskih 
povezav z Evropo, še zlasti za območje novih članic EU. Korejska delegacija bo poleg 
Kopra obiskala še Trst, Reko, Ploče in pristanišče v Ukrajinski Odessi (Rozman, 2007). 
 
Večina, to je prek 90 odstotkov, vseh poslovnih prihodkov Luke koper, d.d. je bila 
ustvarjena na trgih Evropske unije. Zastopanost ključnih tržišč se v zadnjih letih bistveno 
ne spreminja, pretovor za slovensko tržišče dosega v strukturi 30 odstotkov oziroma 4 
milijone ton. Tradicionalno najpomembnejše tuje tržišče je Avstrija, sledijo Italija, 
Madžarska, države nekdanje Jugoslavije, Slovaška, Nemčija in Češka. Ladijski pretovor 
izkazuje nadaljnjo pozitivno rast in povečanje količin. Skupni promet iz leta 2005 je bil v 
letu 2006 presežen za 7 odstotkov.  V letu 2006 so  pretovorili za 21 odstotkov več 
kontejnerjev kot leto prej. V sodelovanju z Madžarsko so prvič po letu 1995 presegli 
skupno količino milijon ton blaga. S tem so postali drugo najpomembnejše pristanišče za 
Madžarsko (Luka Koper, d.d. Letno poročilo 2006, 12-14). 
 
  
4.1 Glavne slabosti transporta blaga 
 
Resolucija o prometni politiki RS (Ur.l. RS, 6.6.2006), želi »dosegati družbeni optimum v 
prometnem sektorju, povečanju prometne varnosti in varovanja, učinkovita poraba energije 
in čisto okolje.« Resolucija kot nekatere izmed glavnih slabosti navaja: 
 manj konkurenčno železniško omrežje in slaba organizacija železniških prevozov, 
 nedokončan sistem železniške infrastrukture, 
 neizvajanje zaračunavanja uporabnine za železniško infrastrukturo, 
 nepovezanost izvajalcev transportnih storitev in nepovezanost različnih vrst transportne 

infrastrukture (intermodalnost, multimodalnost), odsotnost logističnih centrov. 
 

Resolucije 2006 navaja, da bo »država bo z ustrezno fiskalno politiko podpirala 
intermodalni transport«.  S plačevanjem uporabnine glede na mejne družbene stroške bo 
spodbudila »razvoj celovitih logističnih storitev, ki bodo v večji meri uporabljale 
železniški transportni sistem. Transportni tokovi se bodo preusmerili na vzporedne 
transportne sisteme (železnico), kjer trenutno še obstajajo presežne kapacitete«. S čimer 
naj bi zagotovili ekonomsko upravičenost intermodalnega transporta (cesta, železnica). Z 
zaračunavanjem pravih stroškov (predvsem ekoloških) transporta naj bi tako dosegli 
zmanjšanje emisij in večjo ekološko vzdržnost transporta ter poenotenje delovanja 
obstoječe infrastrukture. Tako bi »slovenski ponudniki storitev na trgu zagotavljali celovite 
in ne več parcialnih logističnih storitev«. Velik problem je izjemno počasno prehajanje k 
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ekološko bolj sprejemljivemu načinu blagovnega transporta. Slovenija bi morala tukaj 
takoj ter izjemno odločno in celovito z instrumenti visokih cestnin ter radikalnim 
zmanjšanjem dovolilnic za cestni blagovni transport začeti preusmerjati tranzitni blagovni 
transport s cest na železnice.  
 
Nujna je hitra posodobitev obstoječe infrastrukture ter izgradnja novih tirov. Obstaja 
Nacionalni program razvoja slovenske železniške infrastrukture, ki med drugim predvideva 
posodobitev vseh železniških prog za hitrosti do 160 km/h na glavnih progah V in X 
koridorja, povečanje osne obremenitve na raven evropskih standardov ter usposobitev prog 
na nivo, ki bo zagotavljal njihovo interoperabilnost v skladu z evropskimi direktivami. 
Nadalje predvideva izgradnjo drugega tira Koper – Divača ter Trst - Divača ter drugega 
tira Ljubljana – Jesenice in Maribor – Šentilj  (Resolucija o prometni politiki RS, Ur.l. RS, 
6.6.2006). 
 
V Operativnem programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 
2013, vlada predvideva izvedbo le nekaj izmed navedenih projektov, denimo 
modernizacijo obstoječih prog (Divača – Koper; Pragersko – Hodoš; Celje – Pragersko – 
Šentilj) ter začetek gradnje drugega tira Koper – Divača, Ljubljana – Jesenice in Maribor – 
Šentilj.  
 
Odločneje je potrebno spodbujati razvoj »celovitih logističnih storitev«. Potrebno je doseči 
integracijo vseh pomembnejših podjetij na področju logistike (Luka Koper, InterEURopa, 
Viator Vektor, Slovenske železnice itd.), ki bi lahko ponujali takšne celovite storitve. 
Razgovori z nemškim Deutsche Bahnom glede oblikovanja takšnega logističnega holdinga 
so zastali (menda zaradi nepripravljenosti, da tuji partner vlaga v izgradnjo novih 
zmogljivosti), zato bi bilo potrebno razmišljati o samoorganizaciji slovenskih logističnih 
podjetij v nek logistični steber. Če kaj, bi to vsekakor bilo v strateškem interesu Slovenije, 
tako z vidika zagotavljanja celovite in kvalitetne logistične storitve, z vidika 
maksimiziranja koristi od transporta prek domače infrastrukture kot tudi z vidika kasnejših 
strateških povezav (in prevzemov) logističnih operaterjev v sosednjih državah. Predvsem 
bi se ta logistični steber moral oblikovati na samostojni poslovni interesni osnovi, hkrati bi 
veljalo v steber pritegniti tudi gradbena podjetja, s čimer bi lahko dobršen del izgradnje 
železniške infrastrukture financirali tudi s pomočjo javno-zasebnega partnerstva. Seveda pa 
mora v ta namen država najprej narediti prve korake, in to so striktnejše uveljavljanje 
ekoloških standardov in odločnejše preusmerjanje tovornega prometa na železnice (z 
visokimi cestninami in dovolilnicami) ter s takojšnjo uveljavitvijo sistema zaračunavanja 
uporabnine železniške infrastrukture (Resolucija o prometni politiki RS, Ur.l. RS, 
6.6.2006). 
 

4.1.1 Učinkovit prometni sistem 
 
 
Tradicionalno je vpliv države na dogajanje v transportu izredno močan, verjetno je 
prisotnost države v transportnem sektorju večja kot v katerem koli drugem sektorju 
narodnega gospodarstva. To je do nedavna še posebej veljalo za področje železniškega 
transporta. Pokazalo se je, da se železnica v državni lasti ne more uspešno kosati s 
konkurenco zasebnih prevoznikov v cestnem transportu (Ogorelc, 2006, 83). 
 
Učinkovit prometni sistem deluje lokalno ter globalno, omogoča uspešen pretok blaga, 
pospešuje mednarodno trgovino in hkrati zmanjšuje nesorazmerja med posameznimi 



 
 

26

državami, regijami oziroma območji. Sodoben prometni sistem zmanjšuje stroške blaga, s 
tem pa dviguje konkurenčnost in učinkovitost posameznega gospodarstva. Predvsem na 
ozemlju Evrope predstavljajo sodoben transport, zgrajena ustrezna infrastruktura in 
mednarodno sodelovanje, pogoj uspešne transportne integracije med Evropsko unijo in 
državami srednje in vzhodne Evrope. Izbiro transporta pogojujejo stopnja razvitosti 
infrastrukture, potrebe, zahteve in možnosti države ter drugi dejavniki (Twrdy, 2007, 2). 
 
 

4.1.2 Učinkovit integralni transport 
 
Integralni transport je način transportne manipulacije, pri kateri blago ne tovorijo 
neposredno na tovorno sredstvo, temveč ga zlagajo na standardizirane palete ali v 
kontejnerje. Tako zloženo blago, skupaj s paleto ali kontejnerjem, postane nova transportna 
enota, ki jo natovorijo na transportno sredstvo.  Integralni transport je tehnologija, pri 
kateri se s pomočjo tehničnih sredstev, ki jih imenujemo palete ali kontejnerji, vrinejo med 
tovor in transportna sredstva. Tranportna enota se poveča in blago se na poti ne prelaga, 
razen na začetni in končni točki. S tem označujemo osnovni princip transportne verige. 
Blago se transportira od vrat do vrat. Princip integralnega transporta (unit loads) (Twrdy, 
2007, 3-4): 
 Zbiranje tovora v večje tovorne enote zaradi lažje in hitrejše manipulacije. 
 Nova tovorna enota naj bo prilagojena vsem vrstam transportnih sredstev, ki se bodo na 

določeni poti uporabljala. 
 Tovor naj se čim prej združuje, po možnosti že v proizvodnji oz. pri pošiljatelju. 
 Tovor naj se čim kasneje razdruži, po možnosti komaj pri prejemniku. 
 Tovorna enota mora biti: čim večja,  čim prej formirana, trdna in primerna za 

pretovarjanje s sodobnimi pretovornimi napravami. 
 
 

4.1.3 Učinkovit multimodalni transport 
 
 
Multimodalni transport je tehnologija, pri kateri se pri prevozu blaga istočasno uporabljata 
dva sodobna transportna sredstva iz dveh različnih transportnih panog. Pri tem prvo 
transportno sredstvo, skupaj s tovorom, postane tovor za drugo transportno sredstvo iz 
druge transportne panoge. Pogoj je, da se transport opravlja med dvema državama na 
osnovi ene prevozne pogodbe (Twrdy, 2007, 4). 
 
Generalna skupščina Organizacije evropskih morskih prisatnišč (European Sea Ports 
Organisation) je leta 2003 v svoje članstvo sprejela Luko Koper. Družba bo zastopala 
slovenski pristaniški sektor v tej organizaciji, ki združuje prisatniške oblasti,  
administracije in združenja pristanišč EU ter ima direktne stike z okoli 500 evropskimi 
pristanišči.  Prav tako je leta 2004 Luka Koper postala članica Madžarskega logističnega 
združenja Hungarian Logistics Association (HLA). HLA ima že več kot 600 članic od tega 
450 individualnih članov in 160 podjetij. Med njimi MASPED, MAV, GYESEV, Ati 
Depo, New WavLogistics, VOLAN TEFU, Hungarocamion, Dunapack, DHL, TNT, 
Fersped Hungary. Glavni cilj združenja je povezati logistične organizacije, podjetja in 
institucije ter jim nuditi informacije in podporo v teoriji in praksi. Združenje si prizadeva 
za globalno organizacijo logističnih procesov z namenom povečanja učinkovitosti, 
informacijske podpore in drugih razvojnih projektov (Notice, 2004, 16-17). 
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4.1.4 Učinkovit kombinirani transport 
 
 
Kombinirani transport je način prevoza blaga na določeni transportni verigi, pri kateri 
uporabljamo najmanj dve vrste sodobnih prevoznih sredstev iz dveh ali več transportnih 
panog. Blago ni potrebno kontejnerizirati ker uporabljamo sodobna avtomatizirana 
prekladalna sredstva (prevoz rude) (Twrdy, 2007, 4). 
 
Mednarodna zveza družb za kombinirani transport cesta–železnica se krajše imenuje 
UIRR. Kombinirani transport v sodobni transportni in logistični industriji je le ena izmed 
vej sodobne tehnologije transporta, ki izpolnjuje vse bolj naraščajoče zahteve v zvezi s 
prevozom, ki naj bi se odvijal na okolju čim bolj prijazen način. V evropskem 
transportnem sistemu že več kot trideset let uspešno delujejo številne nacionalne družbe za 
kombinirani transport. Združba za kombinirani transport v Evropi ima danes osemnajst 
članov iz štirinajstih držav Evrope, ki zaposlujejo preko 2000 ljudi. Zahteve na področju 
kombiniranega transporta so povzročile, da so cestni prevozniki, špediterji in železnica, 
prav tako pa tudi prometna politika, ustanovili družbo. Nacionalna kombinirana družba 
združuje interese vseh udeležencev v kombiniranem transportu cesta–železnica. Običajno 
so v taki družbi štiri skupine družbenikov, in sicer cestni prevozniki, špediterji, 
gospodarska zbornica kot predstavnik gospodarstva ter železnica (Zelenika in Zebec, 2006, 
128). 
 
Podjetje CEMAT – Combined EURopean Management And Transportation je začelo 
delovati že leta 1953. Danes je to podjetje eno izmed vodilnih pri kombiniranem transportu 
na področju Evrope, kakor tudi v lastni državi Italiji. Bistvo podjetja je razvijati 
intermodalnost ter ponujati tržišču visokokakovostne storitve, ki bodo zadovoljile želje in 
potrebe njihovih potrošnikov. Cemat uporablja mrežo 150 terminalov po celotni Evropi, od 
katerih je 40 teh v Italiji. V lastnem upravljanju ima Cemat 21 terminalov prav tako 
lociranih v lastni državi (Zelenika in Zebec, 2006, 128). 
 
Podjetje Alpe Adria S.p.A. je začelo obratovati leta 1991 v mestu Trst in je na področju 
kombiniranega transporta skoraj povsem novo podjetje. Ponuja logistične in intermodalne 
servise po vsej Evropi. Podjetje ponuja svoje storitve tako v nacionalnem kakor tudi v 
mednarodnem transportu. Alpe Adria S.p.A ima najbolj razvite aktivnosti v kontejnerskem 
sektorju, kajti te dandanes predstavljajo najbolj zanimivo področje delovanja. Njihov cilj 
je, da čim bolj pospešujejo mednarodni kombinirani transport, še posebej pa pri tem 
izkoriščajo tri regionalna pristanišča: Trst, Monfalcone in Porto Nagaro. Aktivnosti 
podjetja so orientirane v smeri globalnega razvoja transportnega servisa blaga, ki zadeva 
celotni teritorij Friuli Venezia Giulia. Prvoten cilj je rast transporta iz centralne in vzhodne 
Evrope in do tja. V mednarodnem transportu je bilo leta 2004 v spremljanem in 
nespremljanem transportu prepeljanih 21.548 pošiljk (Zelenika in Zebec, 2006, 128). 
 
Podjetje Adria Kombi je bilo ustanovljeno leta 1989 še pod takratnim imenom Yukombi, 
ob osamosvojitvi RS se je podjetje preimenovalo v današnje ime. Komandisti podjetja so: 
Alpetour, d. d., Avtokočevje, d. o. o., Avtoprevoz Tolmin, d. d., Interevropa, d. d., 
Transport Krško, d. d., ter Viator&Vektor, d. d. Adria Kombi je vodilno podjetje v 
Sloveniji na področju intermodalnega transporta v vseh njegovih oblikah. Ob potujočih 
avtocestah – oprtnih vlakih za prevoz kompletnih tovornjakov, tako imenovanem 
spremljanem transportu, v zadnjih letih še posebno razvija vse oblike nespremljanega 
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transporta, prevoz kontejnerjev, polprikolic in zamenljivih zabojnikov (Zelenika in Zebec, 
2006, 129). 
 
 
4.2 Intermodalno in distribucijsko središče 
 
 
Intermodalni terminal je področje, kjer se stikata najmanj dve vrsti transporta in kjer se 
opravlja pretovarjanje blaga iz enega na drugo transportno sredstvo. Običajno je to stičišče 
cestnega in železniškega transporta, dobro oz. zaželjeno pa je, da so v sistem integrirani še 
pomorski, rečni ali zračni promet. Na področju intermodalnih centrov so locirana različna 
podjetja, ki so kakorkoli povezana s transportom, kot so na primer ponudniki logističnih 
storitev, ponudniki skladiščnih storitev, prevozniki, špediterji... Koncentracija tovrstnih 
podjetij znotraj intermodalnih centrov omogoča veliko produktivnost dela, hiter pretovor 
blaga, izvajanje dodatnih storitev na blagu. To pa v končni fazi pomeni ekonomsko 
upravičen transport. Glede na to, da se znotraj intermodalnih centrov združujejo kapacitete 
infrastrukture in kapacitete organizacije, nam taki centri omogočajo znižanje naložb v 
izgradnjo in obratovanje drugih skladiščnih kapacitet v okolici (Twrdy, 2007, 12). 
 
 
Globalne oskrbovalne verige imajo dnaes novo osnovo in  logistika je v njej sredstvo za 
obvladovanje oskrbovalne verige. Logistika se načrtuje za celotno oskrbovalno verigo 
zaradi zniževanja stroškov, izboljšanja ponudbe in čim boljšega servisa za kupce. Težišče 
delovanja logistike v tem razvoju prenašajo z obvladovanja materialnih tokov 
posameznega podjetja na obvladovanje materialnih tokov med subjekti celotne 
oskrbovalne verige. Zelo pomembna je tudi sposobnost za uvajanje novih logističnih 
tehnologij in inovacij, s katerimi se logistični ponudnik diferencira od svoje konkurence. 
Gre predvsem za zadovoljevanje potreb lastnikov blaga po čim večji konkurenčnosti, 
katere del je zanesljivost, hitrost in nižji stroški logistike. Tako gradijo potrebam kupca 
prilagojeni mednarodne zbirno-distribucijske sisteme in razvijajo nove, zanesljivejše in 
zmogljivejše sisteme zbirnega prometa, paketne distribucije in ekspresnih storitev ter 
oblikujejo ustrezne ponudbe za storitve vodenja zalog, skladiščenja in distribucije, pri 
čemer se v ponudbo vključuje tudi čedalje več čistih trgovskih storitev. V futurističnem 
pogledu bi lahko postavili tezo, da bo sedanja logistika blagovnih tokov postala nepotrebna 
šele takrat, ko bodo materialne dobrine zamenjale »elektronske dobrine« in  takrat bomo 
govorili o »elektronski logistiki«. Koncentracije v logistiki so nujnost, saj ekonomija 
obsega v logistiki zahteva koncentracijo blagovnih tokov. Tovor namreč prevažajo v 
manjših količinah in na večje razdalje, hitrost in frekvenca prevozov pa se povečujeta. Zato 
prihaja do koncentracije transportnih, skladiščnih, distribucijskih in drugih logističnih 
infrastrukturnih zmogljivosti, s čimer se ustvarjajo globalni logistični sistemi. S širjenjem 
logističnih zmogljivosti nastajajo vseevropska in globalna logistična omrežja za 
oskrbovanje kupcev blaga. Z združevanjem, nakupi in prevzemi zmanjšujejo število 
logističnih dobaviteljev ter nastajajo velike logistične korporacije z oznako mega, ki 
morajo dosegati najmanj milijardo dolarjev prometa na leto. Evropski logistični koncerni 
vstopajo na druge trge v Evropi in na druge celine, v Evropi pa so čedalje bolj aktivne tudi 
ameriške in japonske logistične korporacije. Koncentracije na strani logistične ponudbe 
sicer potekajo že dalj časa, vendar so se v skladu s splošnimi globalizacijskimi trendi v 
svetu izjemno okrepile prav v zadnjih letih, hiter tempo pa napovedujejo tudi v prihodnje 
(Kos, 2003, 93). 
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4.2.1 Sežanski distribucijski center 
 
 
Ustanovitelji novega logističnega podjetja POS-ESDC, d.o.o.. so tri korejska podjetja 
(POSCO, DAEWOO LOGISTIC in DAEWOO INTERNATIONAL) ter Luka Koper, d.d. 
Novo podjetje, v katerem ima Luka Koper, d.d., 10-odstotni lastniški delež, bo v Kopru in 
Sežani razvijalo distribucijski center za železarske proizvode, ki so namenjeni v Srednjo in 
Vzhodno Evropo. Adria Terminali, d.o.o.. je izvajalec skladiščnih in distribucijskih 
dejavnosti v sežanskem centru. Luka Koper, d.d. s tem začenja razvijati mrežo logističnih 
in distribucijskih središč na zalednih tržiščih. Logistični center v Sežani bo postopoma 
prerasel v regionalni evropski distribucijski center (Nerevidirano poročilo o poslovanju 
Luke Koper d.d.,  2007, 5). 
 
Predvideva se razvoj distribucijskih središč, v katerih bo mogoče povezovati različne 
prometne podsisteme in ponuditi veliko dodanih storitev za oskrbo državnega in širšega 
vseevropskega gospodarskega prostora. Kakovostno prestrukturiranje prometnega sektorja 
je odvisno od zagotavljanja kakovostnih logistično distribucijskih storitev v distribucijskih 
centrih. Luka Koper, Slovenske železnice, Pošta Slovenije, Adria Airways, Aerodrom 
Ljubljana in Maribor, špediterji, agenti, ladjarji se bodo tržili kot pristaniški, poštni, 
letalski, letališki logistični sistemi ter kot distribucijski ali multimodalni logistični centri, 
kjer kupci izberejo in nabavijo blago, ter kot organizatorji logističnih storitev, ki bodo 
usposobljeni, da z razvito logistično podporo blago dostavijo na cilj. Tej strategiji bodo 
sledile dejavnosti na področju informatike, ki bodo usmerjene v racionalizacijo in 
homogenizacijo informacijskih rešitev, podporo logističnih procesov, zagotavljanje 
zadovoljstva zunanjih in notranjih uporabnikov informacijskega sistema, zagotavljanje 
pravočasnih in kakovostnih informacij za pomoč sistemu celovitega vodenja ter 
zagotavljanje varnosti informacijskih sredstev po mednarodnih standardih.  
 

4.2.2 Luka Koper načrtuje logistični center v Prekmurju 
 
 

Zaradi vse večjega obsega pretovora, zahtev trga in potrebe po zmanjševanju logističnih 
stroškov so se v Luki Koper odločili za vzpostavitev mreže kopenskih terminalov v 
Sloveniji in tujini. Mednarodni logistični in distribucijski center želijo postaviti tudi v 
Prekmurju zaradi bližine dveh najpomembnejših tržišč Luke Koper, to je Avstrije in 
Madžarske. Gradnja naj bi se začela v letu 2009, pogoj pa je med drugim tudi železniška 
povezava. Dogovarja se o postavitvi Regionalnega distribucijskega centra Panonija (Gider, 
2008). 
 
Za postavitev mednarodnega logističnega in distribucijskega središča v Prekmurju so se v 
Luki Koper odločili zaradi svojih potreb in dejstva, da je to zelo ugodno mesto v bližini 
njihovih najpomembnejših tržišč - Avstrije in Madžarske. Kot je dejal predsednik uprave 
Luke Koper Robert Časar, bo letni pretovor v petih letih dosegel 300.000 zabojnikov 
oziroma 600.000 ton blaga, s čimer bodo sprostili zmogljivosti v pristanišču in omogočili 
večji ladijski pretovor. Panonija bo prevzela desetino v Luki pretovorjenih zabojnikov. 
 
 
»Stičišče železniške proge in avtoceste, kar je edini tak primer v državi, ter bližina 
državnih mej sta za nas poglavitna razloga za to odločitev, saj za Avstrijo in Madžarsko 
postajamo že prvo pristanišče. Zemljišča so tu še relativno poceni, Prekmurci pa so 
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zanesljivi in pridni ljudje«. (Časar)  Tu se bo izvajala tudi mikrologistika, in ne zgolj 
pretovor, torej odpiranje blaga in nadaljnje ravnanje s tem blagom, na primer etiketiranje, 
zlaganje, likanje in ostalo.  
 
Kopenski terminal v občini Beltinci bo povezan - tako kot tisti v Sežani, ki ga Luka Koper 
razvija od leta 2006 - s V. evropskim prometnim koridorjem, ki v Sloveniji poteka od 
Kopra do Lendave. Izhodiščna točka zanj bo stari Lekov obrat v Lipovcih, obsegal bo 60 
hektarjev, na katerih bodo odprte in zaprte skladiščne površine - gradili jih bodo 
postopoma glede na potrebe partnerjev, dva industrijska tira, parkirišča za tovornjake, 
servisne delavnice in upravni prostori. Letno naj bi tako pretovorili 30 tisoč zabojnikov 
(600 tisoč ton blaga) oziroma desetino v Luki Koper pretovorjenih kontejnerjev (Gider, 
2008). 

 
 
4.2.3 Vidiki intermodalnih centrov 

 
Intermodalne centre lahko obravnavamo z različnih vidikov (Twrdy, 2007, 12): 
 z vidika lokacije - upoštevamo sečišče transportnih poti ter prostor gospodarskega 

središča z močnim industrijskim in trgovskim zaledjem, kjer so močni blagovni tokovi, 
 z vidika koncentracije blaga – okoli take lokacije pride do koncentracije skladiščnih 

in poslovnih površin, infrastrukture in prekladalne mehanizacije, storitev varovanja, 
 z vidika racionalizacije – s koncentracijo blago in s tem koncentracijo vseh dejavnosti 

na enem mestu se poveča racionalizacija celotnega transporta, 
 z vidika trajnostnega razvoja - vzpostavitev in delovanje intermodalnih centrov ima 

pomembno vlogo pri razvoju okolju prijaznih tehnologij transporta blaga in povečanju 
intermodalnosti. 

 
Globalizacija sproža problem lokacije skladišč, ker je treba premagovati velike razdalje in 
se pojavi problem servisa oz. hitre dostave blaga odjemalcu. V logistični literaturi 
predlagajo oblikovanje posebne skupine v podjetju, ki naj bi proučila lokacijo skladišč za 
zadovoljitev odjemalcev z optimalnimi stroški (Požar, 2000, 152). Čas je  kritični dejavnik 
pri dobavi proizvodov in storitev kupcem. Osnovno načelo v podjetniški logistiki je, da je 
treba čim bolj izkoristiti prostor ter skrajšati poti in čas pretoka materiala. Čas pretoka 
materiala v proizvodnji je čas, ki preteče od trenutka vhoda materiala v proizvodni proces 
do trenutka, ko končni izdelek namestijo v skladišče končnih izdelkov. Daljši čas pretoka 
materiala povzroča večje zaloge pri medskladiščenju med proizvodnim tokom materiala, 
slabše izkoriščanje strojev in delovne sile, skratka večje stroške, zraven tega pa lahko 
neugodno vpliva na kakovost logističnih storitev in ugled podjetja.  
 
 

4.2.4 Luka Koper- ekonomska cona 
 
V RS imamo ekonomski coni ustanovljeni v Kopru in v Mariboru, z dislocirano  poslovno 
enoto v Dravogradu. Luka Koper je edino slovensko tovorno pristanišče, preko katerega 
poteka najkrajša transportna povezava med Srednjo, Vzhodno Evropo in prekomorjem. 
Prav zaradi svoje odlične lege v osrčju Evrope ter bližine večjih evropskih središč 
predstavlja Luka Koper idealno logistično distribucijski center za blago namenjeno v in iz 
Evrope. Celotno območje Luke Koper ima status ekonomske cone. V okviru le te se 
izvajajo različne pristaniške storitve, skladiščenje in distribucija, priprava blaga za tržišče, 
industrijska proizvodnja in ostala dela, ki oplemenitijo vrednost blaga. Poleg finančnih in 
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drugih ugodnosti pri poslovanju nudi ekonomska cona Koper ugodne pogoje najema 
zemljišča ali poslovnega prostora, izobraženo in usposobljeno delovno silo in konkurenčne 
pogoje poslovanja. Celotna površina ekonomske cone Koper znaša 3.755.000 m2. 
 
Luka Koper kot pristaniški sistem (Luka Koper, d.d. Letno poročilo 2006, 17): 
 razpolaga z 11 specializiranimi in sodobno opremljenimi terminali za vse vrste 

tovorov, 
 upravlja prosto cono, ki zajema celotno območje koprskega pristanišča, 
 na 255 hektarih kopenskih površin razpolaga s 30 hektari pokritih skladišč in 95 hektari 

odprtih skladiščnih površin ter 
 ponuja 26 ladijskih privezov na 3.134 metrih obale ob 173 hektarih morskih površin. 

 
 
4.3 Razmere v panogi 
 
 
Transportno–logistična panoga je intenzivno rastoča panoga. V njej so razvidni trendi vse 
večje kontejnerizacije blaga in multimodalnosti, večjih ladij, manjšanja števila ladijskih 
postankov in večje produktivnosti terminalov. V panogi je opazna večja blagovna menjava 
v evropskem in svetovnem merilu. Za naše pristanišče je zaradi nastajajoče prekomorske 
blagovne menjave z Daljnim vzhodom pomemben projekt »Adriatic – Baltic Landbridge«. 
Evropska skupnost podpira tudi južno evropsko transportno pot zaradi zasičenosti oziroma 
ozkega grla severnoevropskih pristanišč. Pomemben trend v panogi je preusmeritev 
blagovnih tokov s cest na okolju prijaznejše oblike transporta – železnice in pomorske 
avtoceste. Te so del čezevropskega prometnega omrežja in predstavljajo enega od 
najpomembnejših projektov Evropske unije do leta 2020. V panogi so opazni tudi premiki 
pogajalskih moči - ladjarji se vedno bolj vključujejo v obvladovanje logistike kontejnerjev. 
S privatizacijo in globalizacijo prihajajo lastniki, v zaledju pa se oblikujejo kopenski 
terminali, ki prevzemajo določene pristaniške posle. V transportno–logistični panogi so 
opazni tudi premiki na področju okoljskih in varnostnih standardov. Ti se zaostrujejo, 
prebivalci pa so bolj informirani in okoljevarstveno osveščeni (Luka Koper, d.d.  Letno 
poročilo 2006, 28). 
 
 

4.3.1 Vpliv globalizacije na logistiko 
 
 
Vseprisotna globalizacija zelo vpliva tudi na logistiko. Velike logistične korporacije z 
novimi strateškimi zvezami, z združevanjem in s prevzemanjem manjših podjetij na veliko 
širijo svoja globalna logistična omrežja. S tem zagotavljajo dostopnost logističnih storitev 
kjerkoli v svetu. Globalizacija je povzročila velike spremembe tako v logističnih 
strategijah podjetij kot tudi v vsebini in strukturi storitev logističnih ponudnikov. 
Globalizacija poslovanja v industriji in trgovini ter splošno sprejeta politika logističnih 
storitev (outsourcing) zahteva tudi globalizacijo logistične ponudbe in preobrazbo 
logističnih dobaviteljev v globalne igralce na logističnem trgu (Kos, 2003, 92). 
 
 
Logistična podjetja se globalizirajo najprej z razvojem raznovrstne logistične ponudbe, 
nato pa še s širjenjem poslovnih operacij v geografskem prostoru v skladu s potrebami 
globalnih oskrbovalnih omrežij. Zato logistična ponudba v razmerah globalizacije 
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poslovanja dobiva nekatere nove značilnosti. Logistični ponudniki (prevozniki, 
skladiščniki, pristanišča, špediterji ipd.) se razvijajo v logistične dobavitelje celovitih 
logističnih storitev tako v vlogi izvajalcev teh storitev (tako imenovani 3 PLP - third party 
logistics providers) na podlagi lastnih zmogljivosti, delno pa tudi samo v vlogi 
organizatorjev logistike (4 PLP - fourth party logistics providers). Logistična podjetja 
skušajo v svoji ponudbi koncentrirati čim več raznovrstnih storitev in s tem zadovoljiti 
kakršnekoli potrebe svojih strank; nastajajo tako imenovani multi-service logistični 
dobavitelji. Prisotno je nenehno širjenje in diferenciacija ponudbe logističnih storitev, 
logistična ponudba pa je ukrojena po potrebah in zahtevah lastnikov blaga (Kos, 2003, 92). 
 
  
Na logističnem trgu tako na eni strani nastopajo veliki - mega logistični koncerni, ki lahko 
zadovoljujejo kompleksne logistične potrebe globalno delujočih industrijskih in trgovskih 
korporacij. Svoje mesto na logističnem trgu pa iščejo tudi manjša logistična podjetja kot 
specialisti v specifičnih tržnih nišah. V spremenjenih razmerah globalizacije seveda vloga 
in pomen logistike nenehno naraščata. Tradicionalna zasnova logističnega menedžmenta, 
ki išče najboljše rešitve za materialne tokove z vidika posameznega podjetja, prehaja v 
zasnovo upravljanja oskrbovalne verige (supply chain management) v globalnem 
gospodarskem in geografskem prostoru (Kos, 2003, 92). 
 
 

4.3.1 Monopol Luke Koper 
 
Predstavniki špediterjev in pomorsko prometnih agentov3, so opozorili, da Luka Koper d.d. 
kot upravljavec pristaniške infrastrukture čedalje bolj posega v poslovanje špediterjev, 
pomorskih agentov in logističnih operaterjev. To se kaže v prevzemanju njihovih strank z 
zlorabo informacij, ki jih morajo le-ti posredovati Luki Koper d.d., z onemogočanjem 
opravljanja manipulativnih del špediterjem s skladišči in netransparentnostjo cen luških 
storitev. Vse to vodi v monopolni položaj na trgu špediterskih, pomorsko agencijskih in 
logističnih storitev, posledice so izgube delovnih mest in odliv blagovnih tokov v druge 
luke. Tako delovanje je v nasprotju s smernicami EU o povečanju konkurenčnosti in 
učinkovitosti. Opozorili so, da letni obseg pretovora v Luki Koper d.d. raste, prihodki 
špediterjev in pomorskih agentov pa padajo. Predstavniki Luke Koper d.d. vidijo stališča 
špediterjev in agentov kot poskus omejevanja svobode gospodarskih subjektov. Ne 
razumejo očitkov o nekonkurenčnosti, saj nihče ni prisiljen poslovati z Luko Koper d.d.. 
Svojim komitentom ponujajo storitve pod enakimi pogoji. Zavračajo očitke o 
netransparentnosti cen. Priložnost vidijo v velikih logističnih operaterjih, ki bodo 
obvladovali celotno logistično verigo (ladijskega prevoza, agencije, špedicije, skladiščenja 
in prevozništva). Strokovnjaki so opozorili na narodnogospodarske posledice v primeru 
preusmeritve blagovnih tokov v severno-jadranske, pa tudi druge luke. Država mora na 
primeren način urediti pravna razmerja med posameznimi akterji v koprskem pristanišču, 
če bo hotela doseči njihov razvoj in prosperiteto, s tem pa tudi narodnogospodarsko rast 
(GZS, 2005).  
 
 
 
 
                                                 
3 Takih špediterjev je po navedbah Sekcije špediterjev in skladiščnikov 34, pomorskih agentov 33, v njih pa 
je zaposlenih cca. 1.000 ljudi. 
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4.3.2  Sodelovanje Luke Koper in Intereurope 
 
 
Luka Koper se je potegovala za mesto partnerja pri Intereuopi. Dejavnosti Luke Koper in 
Intereurope se precej dopolnjujeta. Intereuropa bi bila sicer omejena pri izbiri pristanišč, 
kar pa je manjša škoda kot v primeru tujega prevzemnika, ko bi po vsej verjetnosti postala 
omejena glede regijske širitve dejavnosti. Intereuropa je logistični operater, motiv za 
(raz)prodajo največjega logističnega operaterja v jugovzhodni Evropi, pa je še vedno 
neznan. Luka Koper in Intereuropa sta nazorno pokazali, da znata sami prebroditi vsakršno 
krizo. Njuno delovanje je globalno, tako da je pomoč strateškega partnerja tudi v tem 
segmentu dejansko vprašljiva. Govori se o prodaji Luke Koper, Intereurope in Slovenskih 
železnic. Domnevno se naj bi ustanovil holding, v katerega bi država vključila deleže Luke 
Koper, Intereurope in Slovenskih železnic. Deutsche Bahn naj bi imel v tem holdingu 
večinski delež, vlada pa manjšinski. Luka Koper je hkrati operater in lastnik infrastrukture. 
Pristaniška infrastruktura je bila vložena v kapital družbe ob privatizaciji leta 1994. Zato 
ima vlada danes 51 odstotkov delnic. Takšen privatizacijski model je zelo redek na svetu in 
je, kot kažejo poslovni rezultati, zelo uspešen - prihajajo iz tujih pristanišč (konkurenti 
Luke Koper) in ga proučujejo (Finance, 2007). 
 
Nekateri menijo, da infrastrukture ne bi smeli nikoli prodati. Prometna infrastruktura je 
vedno, celo v vojnah, v vsaki državi igrala pomembno razvojno vlogo. Dokler je Luka 
Koper v večinski slovenski lasti, bomo lahko izkoriščali našo izredno geoprometno lego, 
kjer se v Sloveniji sekata dva najpomembnejša panevropska prometna koridorja (V. in X.). 
Finančne učinke ustvarjanja dodane vrednosti in multiplikativnosti, ki nastane s pristaniško 
dejavnostjo, se tako lahko, kot do zdaj, vsaj delno zadržijo v Sloveniji. Blagovnim 
tokovom bomo lahko sami določali pot in jih usmerjali, tako kot bo za našo državo 
najbolje. Poleg tega, obstaja bojazen, da bi tuji lastnik pri prodaji Luke Koper preusmeril 
donosne in čiste tovore v tujino, k nam pa bi preusmeril in povečeval manj donosne in 
umazane tovore. Tujec ne bo skrbel za okolje tako, kot to želimo in znamo sami (Finance, 
2007). 

Pomemben dejavnik je tudi položaj nevtralnosti Luke Koper. V koprskem pristanišču 
deluje zelo veliko logističnih operaterjev in vsi nemoteno delajo, prav zato, ker je Luka 
Koper nevtralna in nikomur ne omogoča določenih časovnih, cenovnih ali kakršnihkoli 
drugih prednosti. Finance menijo, da bi lahko bil Deutsche Bahn eden od pravih kupcev za 
del tovornega prometa železnic, saj bi mogoče s tem povečal blagovne tokove med 
koprskim pristaniščem in Bavarsko - ti trenutno pomenijo le dva odstotka celotnega 
prometa Luke Koper. Enako kot pri Luki Koper, pa ne bi nikoli prodali infrastrukture. Za 
modernizacijo železniške infrastrukture mora poskrbeti država, tako kot smo poskrbeli za 
avtoceste, in vsem interesentom (operaterjem) zagotavljati uporabo pod istimi pogoji 
(Finance, 2007). 

 
Pristanišči Trst in Koper se nahajata na osi petega evropskega koridorja, zato je 
sodelovanje med njima neizbežno. Gre za področja, kot so na primer varovanje morja, 
varnost plovbe, skupna promocija na sejmih v tujini. Predsednik uprave Luke Koper Časar 
je ob tem izrazil željo, da bi se severno jadranska pristanišča skupaj predstavila na 
prihodnjem sejmu v Münchnu čez dve leti, ker je to največji logistični sejem v Evropi. Iz 
nEURadnega vira smo izvedeli, da Italijanom ni ravno povšeči vmešavanje Nemcev v ta 
prostor, da bi pa radi sodelovali tako z Luko Koper kot tudi z reško luko, v ta namen se 
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tudi profilira železniški tir med Koprom in Trstom. Kdor bi nadziral promet teh treh luk, bi 
nadziral promet, ki gre v večji del srednje in vzhodne Evrope, saj ima koprska luka zelo 
velik pretovor kontejnerjev in avtomobilov, reška luka pa skrbi za naftne derivate. Ob 
rezervoarjih kerozina (zgrajenih na črno) in ostalih ekološko spornih objektih, ki so zelo 
pomembni zavoljo potrebe po energiji, kot je plinski terminal, je pričakovati, da bo do 
povezovanja tudi slej ko prej prišlo, saj konec leta dokončno pade meja med Italijo in 
Slovenijo. Ob vprašanju glede lastništva nad Luko Koper pa se bodo še kresale iskre, saj 
gre ne le za strateško-gospodarske interese Slovenije, temveč tudi Italije in Nemčije 
(Fnance, 2007). 
 
 

4.3.3 Gradnja skladišča za avtomobile 
 
 
Luka Koper gradi nov skladiščni objekt za avtomobile. Luka bo pridobila 2751 novih 
parkirnih mest. To bo eden izmed največjih tovrstnih objektov za skladiščenje avtomobilov 
v tem delu Evrope, s tem pa bo zagotovljen tudi visok pretovor avtomobilov. Le kakšen bo 
vpliv izpušnih plinov, kerozina, razsutih tovorov, plinskega terminala na ljudi in okolje, si 
lahko le mislimo. Luka Koper na avtomobilskem terminalu izvaja uvozni in izvozni 
pretovor avtomobilov. Naenkrat lahko skladiščijo 37.000 avtomobilov, vključno z garažno 
hišo za 3.350 avtomobilov. V enem dnevu pretovorijo tudi do 8.000 avtomobilov različnih 
proizvajalcev za potrebe evropskega trga in evropskih izvoznikov. Na terminalu dnevno 
sprejmejo ali odpremijo povprečno eno ladjo, kar pomeni okoli 1.000 vhodnih ali izhodnih 
manipulacij, skupno število dnevnih manipulacij pa znaša do 5.000. V terminalu namreč 
izvajajo tudi preskladiščenje avtomobilov za dekonzervacijo in konzervacijo vozil, PDI-
»nulti« servis, dodatno opremljanje vozil ter popravila (Špica, Luka Koper, 2007) 
 

4.3.4  Računalniška podpora AVTI na avtomobilskem terminalu  
 
V avtomobilskem terminalu za obvladovanje skladiščenja avtomobilov uporabljajo 
aplikacijo AVTI. Zajemanje podatkov o premikih vozil je izvedeno z mobilno programsko 
rešitvijo. Mobilno omrežje Luke Koper pokriva 90 odstotkov skladiščnih površin 
avtomobilskega terminala. »Uporaba kakovostnih prenosnih terminalov za zajem podatkov 
je pri obsegu našega dela nujno potrebna. Letos smo izvedli zamenjavo iztrošenih 
terminalov. Z mobilnim sistemom zajemamo podatke ob vsaki manipulaciji, tako da 
zagotavljamo popolno sledljivost vseh avtomobilov na terminalu« (Žarko Memon, vodja 
logistike v avtomobilskem terminalu v Luki Koper).  
 
Gre se za učinkovit zajem zbledele črtne kode na spremnem dokumentu skozi vetrobransko 
steklo avtomobila. Prek prenosnih terminalov zaposleni zajemajo oznako proizvajalca in 
ročno vnašajo oznako lokacije. Kakovostne informacijske storitve so dandanes eden 
ključnih dejavnikov, na osnovi katerih izvozniki in uvozniki avtomobilov zbirajo 
avtomobilski terminal. To Luki Koper ter njenim strankam zagotavlja pravočasne in točne 
podatke o njihovih vozilih na avtomobilskem terminalu, s čimer Luki Koper omogoča 
konkurenčen nastop na trgu ladijskega prevoza avtomobilov (Špica, Luka Koper, 2007). 
 
Avtomobilski terminal Luke Koper d.d. je usposobljen za pretovor avtomobilov v uvozni 
in izvozni smeri. Poleg hitrega in kvalitetnega pretovora avtomobilov nudijo tudi 
skladiščenje na asfaltiranih, nadzorovanih, ograjenih in ponoči osvetljenih površinah. 
Enkratna kapaciteta skladiščenja je 37.000 avtomobilov vključno z garažno hišo z enkratno 
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kapaciteto 3.350 avtomobilov. Do skladiščnih površin je speljano pet železniških tirov s 
fiksnimi in premičnimi zapornicami za razkladanje in nakladanje vagonov. Celovit video 
sistem omogoča varovanje 24 ur na dan, se pravi celoten čas zadrževanja avtomobilov v 
pristanišču. Morski promet servisirajo ladijske družbe z ladjami, ki naenkrat pripeljejo 
3000-4000 in tudi do 8000 avtomobilov različnih proizvajalcev in tipov za potrebe 
evropskega trga. Enako gost promet je tudi v izvozni smeri, saj preko avtomobilskega 
terminala Luke Koper izvažajo nekateri veliki evropski proizvajalci avtomobilov. Na 
terminalu dnevno opravijo povprečno okoli 1000 vhodnih in izhodnih manipulacij z 
avtomobili in raztovorijo ali natovorijo povprečno po eno ladjo na dan. Seveda so ta 
povprečja zelo varljiva, saj je delo močno skoncentrirano ob samem prihodu ladje, ki mora 
biti servisirana v čim krajšem času (takrat tudi do 5000 manipulacij dnevno) in imajo nato 
tudi par dni zatišja. Za nudenje čimbolj kvalitetnega servisa in obvladovanje vsega prometa 
je operativno delo na terminalu od leta 1997 v celoti računalniško podprto. Sistem AVTI je 
povezan tudi s centralno evidenco blaga v Luki Koper, s katero izmenjuje podatke in s tem 
vzdržuje centralno skladiščno evidenco celotnega blaga v ekonomski coni Luki Koper 
(Finance, 2007). 
 
 

4.3.5 Upad pretovora avtomobilov v Srednjo in Vzhodno Evropo 
 
 
Regija Srednje in Vzhodne Evrope proizvede skoraj 16 odstotkov avtomobilov v Evropi, 
kar je dvakrat več kot leta 2002. Leta 2006 je bilo v Srednji in Vzhodni Evropi 
proizvedenih skoraj 5 milijonov vozil. V zadnjih letih je Srednja in Vzhodna Evropa 
privabila vse vodilne proizvajalce iz Evrope, ZDA in Azije, vključno s podjetji kot so 
Volkswagen, Renault, Peugeot-Citroën, Fiat, GM, Ford, Toyota, Hyundai-KIA, Suzuki in 
ostali. Vloga Srednje in Vzhodne Evrope kot baze za proizvodnjo avtomobilov je še 
posebej pomembna na področju proizvodnje manjših, ekonomičnih avtomobilov, kjer je 
pomembno zmanjševanje stroškov. Avtomobilska industrija v Srednji in Vzhodni Evropi je 
pretežno osredotočena na izvoz in regionalna izvozna prodaja se je skoraj potrojila od leta 
2000. Visoka stopnja privlačnosti regije Srednje in Vzhodne Evrope je prav tako posledica 
velikega tržnega potenciala. Gre za kombinacijo velikega števila prebivalstva, hitro 
rastočih prihodkov in nizke stopnje penetracije kar se tiče uporabe vozil. Gostota 
avtomobilov v Srednji in Vzhodni Evropi - z manj kot 20 avtomobili na 100 prebivalcev v 
Rusiji, Turčiji in Romuniji, npr. - je veliko nižja kot v Zahodni Evropi (Italija in Nemčija 
imata skoraj 60 avtomobilov na 100 prebivalcev). Veliko svetovnih proizvajalcev je svojo 
proizvodno infrastrukturo namestilo v regiji, ker računajo na hitro rast lokalne prodaje v 
prihodnje. Prodaja novih avtomobilov je dosegla tri milijone leta 2006. Čeprav rast prodaje 
novih avtomobilov v regiji vedno ne dosega pričakovanj, pa imajo nekateri trgi Srednje in 
Vzhodne Evrope – še posebej Rusija, Turčija in Romunija, velik potencial, saj bodo 
njihova razvijajoče se gospodarstva sposobna absorbirati rastoče število novih 
avtomobilov.  Čezmejni srednje- in vzhodnoevropski grozd (Češka, Slovaška, Poljska, 
Madžarska), »Nov Detroit« bo ohranil ali pa še povečal svoj položaj kot eno izmed 
pomembnih središč avtomobilske proizvodnje. Trenutno je Češka vodilna na področju 
proizvodnje avtomobilov, toda proizvodnja na Slovaškem bo rasla še hitreje. Na Češkem je 
bilo leta 2006 proizvedenih 850.000 avtomobilov, kar predstavlja 30 odstotkov celotne 
proizvodnje v Srednji in Vzhodni Evropi. Druge pomembne države kar se tiče proizvodnje 
avtomobilov so bile Poljska z več kot 600.000 avtomobili v letu 2006 in Turčija z okrog 
550.000 avtomobili. V bližnji prihodnosti bo Slovaška postala regionalni tiger, saj je pred 
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kratim zabeležila visoke tuje investicije (PSA, Kia), ki se postavljajo ob bok pomembni 
prisotnosti podjetja Volkswagen (Revoltella, 2007, 2-3). 
 
 

4.3.6 Novi, tretji pomol in kontejnerski terminal 
 
 
Novi pomol je  pomemben zato, ker bo na njem deloval novi kontejnerski terminal. Luka 
Koper se bo s tem lahko ustrezno odzivala na izzive, ki jih ponujajo sedanji trendi v 
razvoju prometa in logistike. Kontejnerski promet v svetu vse bolj narašča. Po napovedih 
bo kontejnerski promet do leta 2010 na območju Evrope zrasel za 62 do 75%, na približno 
100 milijonov TEU, od česar polovica odpade na območje južne Evrope in Sredozemlja. 
Da bo pomemben delež teh kontejnerjev pretovorjen v Jadranu, je neizogibno. Brez novih 
vlaganj v Kopru  teh tovorov ne bodo mogli sprejemati, saj sedanje kontejnerske kapacitete 
na prvem luškem pomolu niti prostorsko niti tehnološko ne ustrezajo več. Če hočejo 
ponujeno priložnost izkoristiti, morajo postaviti ustrezno infrastrukturo in tehnologijo, 
ustrezno sodobnim potrebam ladjarjev ter železniških in cestnih prevoznikov. Na novem 
pomolu bo možno sprejemati tudi najnovejše ladje za prevoz kontejnerjev, ki pri obstoječih 
obalah zaradi premajhne globine morja ne morejo pristajati. Sosednja jadranska pristanišča 
intenzivno posodabljajo in povečujejo kontejnerske zmogljivosti. Če pristanišče v Kopru 
želi v korak s časom in ostati konkurenčno, mora z izgradnjo III. pomola in kontejnerskega 
terminala takoj zastaviti novi razvojni ciklus. Žal so izgubili štiri dragocena leta na račun 
projekta na VII. pomolu v Trstu, ko so verjeli, da je možno v okviru sodelovanja  
severnojadranskih pristanišč uresničiti skupni projekt kontejnerskega terminala v tržaškem 
pristanišču. Projekt ni uspel, vendar zato ni dobro, da se odrečejo ali odlašajo s projektom 
III. pomola in z izgradnjo novega kontejnerskega terminala v koprskem pristanišču. 
Kontejnerski tovori so najmanj obremenjujoči za okolje in so tudi med najbolj donosnimi. 
Hkrati pa se prav s kontejnerskimi pošiljkami odpirajo mnoge možnosti razvoja logističnih 
storitev (Posvet, 2005, 8-9). 
 
4.4 Pregled logističnih potreb držav Srednje in Vzhodne Evrope 
 
Na splošno so imele leta 1990 države Srednje in Vzhodne Evrope neučinkovit, razdrobljen 
in zastarel logistični sistem, ki ni ustrezal zahtevam tržne ekonomije v katero so pričele 
vstopati. Sistem je imel sledeče značilnosti (Waters, 2007, 378-379): 
 pomanjkanje osredotočenosti na stranke, 
 nerazvit transportni in telekomunikacijski sistem, 
 slabo locirani, neučinkoviti in zastareli proizvodni obrati in logistična infrastruktura (še 

posebej so bila opazna nizkostandardna skladišča), 
 pomanjkanje specializiranih in integriranih logističnih storitev, 
 neustrezna ali pomanjkljiva izobraženost managerjev, še posebej v logistiki in 

kakovostnem mangementu vseh stopenj, 
 pomanjkanje reverzibilnega logističnega sistema, ker ni bilo nobene okoljske politike, 

npr. do uporabljenih stvari ali do recikliranja embalaže in nevarnih snovi, 
 nizka stopnja morale zaposlenih in zadovoljstva pri delu. 

 
 
Jasen povzetek je, da je bil podedovani logistični sistem iz časov komunizma osnovna 
prepreka za vstop v tržni sistem. Ta trditev je podprta z aanlizo logističnih stroškov iz teh 
držav. Le ti naj bi dosegali kar 30 % BDP-ja, kar je kar dvakrat več od normalnega deleža 
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zahodnih držav. Slaba logistika je največja protiutež za nekatere prednosti teh držav, kot so 
npr. (Waters, 2007, 379): 
 nizkostroškovna in dobro izobražena delovna sila, 
 izzivi za investicije v določenih regijah, 
 nizka cena zemljišč, 
 ugodni geografski pogoji (del EU trga in tranzitna lokacija), 
 velikost trga in potenciali hitre gospodarske rasti. 

 
Prav logistika ima velik potencil za večja izboljšanja in varčevanje ter lahko veliko 
doprinese k uspešni transformaciji teh gospodarstev.  
 
4.5 Logistični trendi 
 
 
V zadnjih letih dosega pomorski promet v svetu izredno hiter in tehnično-tehnološko 
kvaliteten razvoj. S povečanjem plovnih hitrosti, gradnjo vse večjih ladij, uvedbo novih 
transportnih tehnologij so se povečale tudi prevozne zmogljivosti. Najhitreje so se razvijala 
in povečala promet tista pristanišča, ki imajo poleg geografskih in maritimnih pogojev tudi 
močno ekonomsko zaledje, dobre prometne zveze z zaledjem ter državno podporo. 
Liberalizacija tržišč in ekonomski razvoj se kažejo na vseh področjih, saj je padec 
nekaterih protekcionističnih ukrepov povzročil večjo konkurenčnost na svetovnem tržišču. 
Globalizacija pomeni velik izziv in možnost ekonomskega razvoja. Z globalizacijo narašča 
potreba po prevozu blaga iz enega konca sveta na drugi. Zato se bodo ravno v tej panogi v 
naslednjih letih kazali znaki največje konkurenčnosti in boja za preživetje. Tako je v 
pomorskem prometu postalo sodelovanje med posameznimi operaterji nujno in ne le 
zaželjeno.  Kot za industrijo velja tudi za pristaniške dejavnosti, da izkoriščajo ekonomijo 
obsega, ki znižuje stroške na enoto proizvodnje in s tem povečuje konkurenčnost. Tako je 
nastala velika koncentracija proizvodnje v transnacionalnih družbah, ki obvladujejo trg 
(Twrdy, 2007, 40). 
 
Trg zahteva tudi poseben informacijski in komunikacijski sistem, ki omogoča in skrbi za 
sprotno obveščanje o številu in obliki naročenih izdelkov, dobavi sestavnih delov in 
njihovi dostavi. Drugi pogoj je nova logistika, ki mora biti povsem usklajena s 
proizvodnjo, saj bi v nasprotnem prihajalo do zastojev. Računalniška tehnologija je tudi 
znatno olajšala planiranje proizvodnje, vodenje dobave sestavin in sklopov, kontrolo 
izdelkov in skladiščenje rezervnih delov. Namesto prejšnjega togega in na več stopenj 
razdeljenega sistema dobaviteljev matična tovarna skuša poenostaviti dobavo na dva 
načina. Po prvem je število dobaviteljev skrčila na kar najmanjše število, včasih celo na 
enega samega (single sourcing). Pri drugem načinu pa dobavitelju prepusti ali naloži, da 
izdela in sestavi celoten sklop ali podsklop (na primer avtomobilska vrata, sedeže ali 
menjalnik pri avtomobilu), (modular sourcing). S temi spremembami v oskrbi z 
reproduktivnim materialom in sestavnimi deli so se nekoč obsežne proizvodne verige 
znatno skrčile, zvečala se je odgovornost dobaviteljev, odpadla je lastna proizvodnja, 
sprostile so se možnosti izbire dobaviteljev na svetovnem tržišču (global sourcing), 
zmanjšale so se potrebe po skladiščenju in znaten del odgovornosti so poleg dobaviteljev 
prevzela logistična podjetja. Matična podjetja so tako opustila težnje, da bi kar največ 
izdelala v lastnem podjetju in razvija se nekakšna proizvodna »avtarkijo« in so prešla na 
kupovanje sestavin na tržišču pri najboljših proizvajalcih (outsourcing) (Vrišer, 2001, 56). 
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4.5.1 Razvoj izdelave avtomobilov in prevozov v Srednji Evropi v letih 2000 do 
2020 

 
 
Značilnost izdelave vozil določa masovna izdelava, interdisciplinarna povezanost različnih 
izdelovalcev in (navadno) neenakomerna razporeditev izdelovalcev širom po svetu. V l. 
1990 je 423 svetovnih izdelovalcev avtomobilov, ki so imeli izdelavne kapacitete za 57 
milijonov vozil, izdelali 45,7 milijonov avtomobilov. Izkoriščenost izdelavnih kapacitet je 
znašala 80%, vsaka izmed omenjenih tovarn pa je v povprečju izdelala v enem letu 
108.000 vozil. Leta 1999 je 573 tovarn z zmogljivostjo 76,8 milijonov Enot izdelalo 56,5 
milijonov avtomobilov (73-odstotna izraba zmogljivosti). Iz omenjenih podatkov lahko 
ocenimo, da je bilo v tem času skoraj 150 tovarn neaktivnih. Gradnja sodobnih obratov in 
»tovarn za 21. stoletje« mora poleg sprememb pri uporabi novih, sodobnih gradiv in 
izdelavnih tehnik upoštevati tudi nove stike na ravni izdelovalec kupec. Omenjene 
povezave se kažejo v izbiri lokacij tovarn, ki sledijo toku gradiv in sestavnih delov, ter 
končne sestave agregatov in končnih izdelkov. Z letom 2006 pričakujemo, da bo kar 70 
odstotkov lokalnih dobaviteljev izhajalo iz dežel zunaj Severne Amerike in Zahodne 
Evrope. Po splošnih napovedih se bo celotni cestni transport do leta 2020 povečal za 50%.  
Pri tem bo znašalo povečanje prevoza z lahkimi gospodarskimi vozili za 70%, količina 
prevoženega blaga pa bo sledila povečanju prevozov s težkimi gospodarskimi vozili. 
Transport s kombiniranimi in lahkimi tovornimi vozili se bo po napovedih zelo povečal. 
Pričakovati je kar 120-odstotno povečanje do leta 2020 (Lešinský, 2001, 699). 
 
 
V naslednjih 20. letih lahko pričakujemo v državah Srednje Evrope (Lešinský, 2001, 700): 
 povečanje kakovosti življenja, 
 ustrezno upravljanje z naravnimi viri, 
 povečanje uporabe izdelkov za potrebe informacijskih služb, 
 izpolnjevanje zahtev za ohranitev rasti  
 široko uporabo novih načinov pogonov vozil in novih virov energije za pogon vozil: od 

hibridnih, preko gorivnih celic, do alternativnih goriv, 
 čimprejšnjo uporabo drugačnega bencina, 
 spodbude uporabnikom v masovnem transportu k javnemu avtobusnemu prometu, 

taksistom in drugim, da bi uporabili čistejša goriva, 
 spodbude k posodobitvi prometnega parka vozil. 
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5 SKLEP 
 
 
 
Luka Koper, d.d., je v letu 2007 praznovala 50. obletnico obstoja. Z optimizacijo logistično 
distributivnega centra želi poiskati pot najcenejši dostavi želenega proizvoda na pravo 
mesto ob dogovorjenem času. S številnostjo operacij in udeležencev v oskrbni verigi 
morajo kljub kompleksnosti optimizirati nabavo, proizvodne zmogljivosti, transportne 
stroške, stroške distribucije, stroške skladiščenja in vrsto stroškov nekakovosti. Napačno je 
osredotočenje samo na posamezne spremenljivke oskrbne verige, saj logistična veriga 
deluje kot celota. Zahteva  se tudi bolj uravnoteženo porazdelitev transportnih tokov med 
posameznimi vrstami transporta. Evropska  transportna politika zato  ustvarja pogoje za 
premik transporta s cest na železnice. Na podlagi  tega se je začel proces posodobitve 
železnic. Problematika prometnega sektorja je vedno bolj kompleksna in zadeva globalna 
vprašanja trajnostnega razvoja, racionalne rabe neobnovljivih naravnih virov, 
onesnaževanja okolja, klimatskih sprememb, povezana pa je seveda tudi z bodočim 
razvojem svetovne ekonomije. 
 
Skozi teoretično preučevanje raziskovalnega naslova v zaključku prihajam do sledečih 
sklepov glede delovnih hipotez: 
 
Hipoteza številka 1: „Slovenija ima možnost, da postane vodilna logistična sila za države 
Srednje in Vzhodne Evrope“.   
 
Hipoteza 1 ne drži popolnoma, saj je Slovenija prostorsko premajhna, poleg tega ima v 
neposredni bližini zelo močno konkurenco, ki je s procesi modernizacije logistike začela 
veliko prej. Za EU pomeni Slovenija predvsem prehodno območje, ki naj bi z ustrezno 
razvito prometno infrastrukturo ustvarila primerne pogoje za povezovanje EU s 
pomembnejšimi urbanimi središči v jugovzhodni in vzhodni Evropi. Najpomembnejša je 
»severna« smer proti Avstriji in Nemčiji, ki pomenita za Slovenijo prioritetna gospodarska 
trga. Prometne smeri proti »vzhodu« in proti »jugu« pa so dolgoročno zelo obetavne in 
perspektivne. 
 
Na ozemlju Slovenije se križata V. in X. evropski prometni koridor, ki tvorita dve 
pomembni razvojni osi Evrope. V. vzpostavlja južnoevropsko razvojno os (Sunbelt), ki 
povezuje države od Španije do Ukrajine. Na tem koridorju so najpomembnejša milijonska 
urbana središča in prometna vozlišča Barcelona, Milano, Zagreb, Budimpešta in Kijev. X. 
tvori eno od pomembnejših razvojnih osi v smeri sever-jug in povezuje države od Avstrije 
do Grčije in Turčije.  Učinkovit prometni sistem omogoča uspešen pretok blaga, pospešuje 
mednarodno trgovino in hkrati zmanjšuje nesorazmerja med posameznimi državami. 
Sodoben prometni sistem zmanjšuje stroške blaga, s tem pa dviguje konkurenčnost in 
učinkovitost posameznega gospodarstva. Sodoben transport, zgrajena ustrezna 
infrastruktura in mednarodno sodelovanje so pogoj uspešne transportne integracije med EU 
in državami srednje in vzhodne Evrope. Prometne storitve zajemajo dejavnosti, ki se 
nanašajo na prevoz potnikov ali blaga, izvajajo pa se lahko po cesti, železnici, vodi, zraku 
ali po cevovodih. Izbiro transporta pogojujejo stopnja razvitosti infrastrukture, potrebe, 
zahteve in možnosti države, geografski relief ter drugi dejavniki. 
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Hipoteza številka 2: „Luka Koper ima možnost, da postane vodilno pristanišče za Države 
Srednje in Vzhodne Evrope“.  
 
Od leta 2004, ko je Slovenija postala polnopravna članica EU, je Luka Koper pridobila 
status evropskega pristanišča in je postala vstopna carinska točka za EU. Ladje, ki 
prihajajo v Evropo prek Sueškega prekopa, do Kopra potrebujejo kar šest dni manj, kot do 
pristanišč severne Evrope.  
 
Priložnost, ki jo ima zdaj Slovenija s svojim pristaniščem in infrastrukturo je v tem, da 
lahko postane vodilna logistična in pristaniška smer za države srednje in vzhodne Evrope. 
Luka Koper ima možnost prodajati logistične storitve partnerjem po konkurenčnih pogojih.  
Luka Koper postaja vodilno tranzitno pristanišče na Jadranu. 
 
Luka Koper se kot eno najboljših slovenskih podjetij v svoji dejavnosti ne bi smela opirati 
zgolj na izključno eno vrsto prevoza. Za železniško infrastruktura je znano, da jo je 
potrebno posodobiti. Razvoj Luke Koper in Slovenskih železnic pomeni razvoj 
logističnega stičišča petega in desetega evropskega prometnega koridorja, to pa je zelo 
pomembno za razvoj Slovenije in njenega gospodarstva. Dejavnost Luke Koper je pretovor 
in ne logistični posli. Zato je priporočljivo, da to storitev bolj dopolnijo in ne nastopajo kot 
monopolist, ampak kot enakopravni partner celotne transportne verige. Prioritetna 
prometna smer Italije je usmerjena preko slovenskega ozemlja proti državam vzhodne in 
jugovzhodne Evrope. Prioritetna prometna smer Avstrije je Luka Koper ter z njo povezana 
kopna smer sever-jug, ki je v večji meri navezana tudi na slovenski gospodarski prostor.  
Tudi strateški interes Madžarske so usmerjeni proti koprskemu pristanišču, čeprav je druga 
usmeritev proti reškemu pristanišču prav tako osrednjega pomena. 
 
Hipoteza številka 3: „Razvoj Luke Koper kot logistično-distribucijskega centra je nujen za 
nadaljno uspešnost poslovanja pristanišča“. 
 
Luka Koper dosega na svojem področju dobre rezultate. Ves čas pa se srečuje s hudo 
konkurenco na trgih srednje in vzhodne Evrope kot tudi s sosednjimi in severnoevropskimi 
pristanišči. V veliki meri ji je z dobrimi storitvami in skupno ponudbo s Slovenskimi 
železnicami in špediterji uspelo osvojiti velik delež v gravitacijskem območju srednje in 
vzhodne Evrope. Luka Koper je v procesu globalizacije gospodarstva najbolj dojela 
potrebe, ki jih lastniki blaga postavljajo kot primarne. Zato je bila tudi nosilec na žalost 
neuspešnih prizadevanj kapitalskega povezovanja z Intereuropo, d.d., v globalni logistični 
sistem. Uresničevanje skupne poslovne vizije Luke Koper in Intereurope bi namreč ob 
pospešeni gospodarski rasti spodbudilo sinergijske mehanizme. Luki Koper pa bi 
razširjena osnova poslovanja omogočila okrepitev tržnega deleža in njeno uveljavitev 
vloge vodilnega pristanišča v tem delu Evrope. V slovenskem prostoru je glavni organizator 
oprtnih prevozov Adria kombi, ki je bila ustanovljena pred desetimi leti. Ves čas si prizadevajo 
za ustvarjanje boljših možnosti za razvoj kombiniranega prometa in vključevanje Slovenije v 
evropske blagovne tokove. 
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POVZETEK 
 
 
V tej diplomski nalogi je predstavljena dejavnost logističnega in distributivnega centra, 
sam razvoj logističnih storitev ter opis celovitih logističnih storitev, kot podlaga k nadaljni 
predstavitvi Luke Koper kot logistično-distributivnega centra za Srednjo in Vzhodno 
Evropo. Management logistike mora dobro poznati finančne učinke logistike in njenih 
storitev. Vedenje o različnih vrstah transporta in poznavanje njihovih prednosti in 
pomanjkljivosti prav tako pomembno pripeva k sami konkurenčnosti poslovnih odločitev. 
Predstavitev uspešnosti Luke Koper je pokazala zadovoljivo poslovanje, veliko pa k 
uspešnosti poslovanja prispeva ravno strateška lega Luke Koper. Za izboljšanje 
konkurenčnih prednosti bo Luka Koper morala vzpostaviti učinkovito delovanje v 
prometnem sistemu, integralnem transportu, multimodalnem transportu in kombiniranem 
transportu. Narašča pomen intermodalnih in distribucijskih središč v Sežani, Prekmurju ter 
sama organiziranost Luke Koper kot ekonomske cone. Razmere v panogi kažejo na 
monopol Luke Koper, tehnološka opremljenost z gradnjo skladišča za avtomobile z 
računalniško podporo AVTI na avtomobilskem terminalu, opazen pa je tudi upad pretovora 
avtomobilov v Srednjo in Vzhodno Evropo, na račun lastne domače proizvodnje 
avtiomobilov.  
 
Ključne besede: Luka Koper, logistični in distributivni center, transport, logistične 
storitve, Srednja in Vzhodna Evropa. 
 
 

ABSTRACT 
 
In this final thesis the activity of logistical and distributional center is being presented, the 
development of logistical services and the description of integral logistical servcies as the 
basis to additional presentation of Port Koper as the logistical and distributional center for 
Middle and Eastern Europe. The logistical management should know well the financial 
effects of logistics and its services. The knowledge about different transport types and the  
connoisseurship of their advantages and disadvantages contributes importantly to 
competitive business decision making. The presentation of successfulness of Port Koper 
showed satisfied business making, mostly due to it's strategical position. For improving the 
competitive advantages of Port Koper it will need to establish an efficient operation of 
traffic system, integral transport, multimodal transport and combined transport.  The 
importance of intermodal and distribution centers in Sežana and Prekmurje and the 
organisation  of Port Koper as economical zone is increasing also. The branch condition 
showed the monopoly of Port Koper, the technological development with the construction 
of car warehouse with computer aided support AVTI on the car terminal, the decline of car 
import to Middle and eastern Europe due to their own domestic car production has been 
evident too.  
 
Key words: Luka Koper, logistical and distributional center, transport, logistical 
services, Middle and Eastern Europe. 
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