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1. Uvod 
Stalni pritiski na znižanje prodajnih cen s strani kupcev ob hkratnih rastočih stroških dela, 
goriva, surovin itd. vodijo do t.i. efekta »zapirajočih se škarij« oz. trenda padajočega dobička 
podjetja. V takem primežu rastočih stroškov in v letu 2003 in 2004 tudi neugodnih tečajnih 
gibanj dolarja1, ob hkratnih pretežno konstantnih ali padajočih prodajnih cenah, se je znašla 
tudi Luka Koper, d.d.. Poslovne rezultate so v letih 2000-2002 »reševali« prihodki iz finančnih 
investicij, še vedno pa se povečuje obseg poslovanja oz. prodajne količine. Ker pa vse količine 
niso enako donosne, je končna dinamika poslovnega rezultata odvisna tudi od strukturnih 
premikov v sestavi tovorov. Nekoliko posplošeno je mogoče trditi, da pri obstoječem 
asortimanu storitev in obstoječih kupcih oz. prodajnem zaledju, lahko Luka Koper v povprečju 
zagotavlja nadaljnjo rast prodajnih prihodkov, a obenem pretežno konstanten dobiček iz 
poslovanja. Slika 1 nakazuje vsaj teoretično možnost za nadaljnjo rast podjetja z uvajanjem 
novih storitev in s širitvijo na nove trge, t.j. na tiste, kjer danes Luka Koper še ni prisotna. Pri 
slednjem je potrebno upoštevati, da so storitve bistveno bolj geografsko vezane kot proizvodi 
in moramo nove trge razumeti kot opravljanje obstoječih storitev na novi lokaciji (npr. nekje 
na Arabskem polotoku ali v S Evropi ipd.), saj ni realno, da bi lahko racionalno servisirali 
blagovne tokove med npr. Daljnim in Bližnjim vzhodom preko Kopra. 

Slika 1: Ansoffova matrika rasti 

               PROIZVODI: 

TRGI: 
Obstoječi Novi 

Novi Razvoj trga Diverzifikacija 

Obstoječi Strategija obdelave trga (operativni razvoj) ali 
opustitve proizvoda Razvoj novih proizvodov 

Vir: Pučko, 2003, str. 176. 

Luka Koper, d.d., si že nekaj časa prizadeva, da bi prerasla okvire operaterja pristaniških 
storitev v Kopru in si tako zagotovila dodatno rast, razvoj in s tem boljšo prihodnost. Dodatno 
rast na obstoječi geostrateški lokaciji oz. trgih si lahko zagotovi s širjenjem asortimana storitev 
(razvoj novih storitev), kar vodi razvoj v smer logističnega centra2. Naslednja skupina 
možnosti je uveljavljanje obstoječega asortimana na novih lokacijah – t.j. upravljanje 

                                                 

1 V pomorskem prometu je daleč najpogostejša oz. tradicionalna valuta USD, zato so tudi pogodbe za povezane storitve (npr. 
pristaniški pretovor), ki se jih sklepa z ladjarji, najpogosteje izražene v USD. 

2 Možnost transformacije Luke v sodobni logistični center je obdelana v magistrskem delu Kosa (Kos, 2003, str. 1). Posledično 
rast Luke v smeri dopolnjevanja pristaniških storitev v bolj celovite logistične storitve, ob hkratnem odrekanju geografski 
širitvi, v tem delu ne bo ponovno analizirana. 
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obmorskih pristaniških terminalov (npr. VII. pomola v Trstu) – kar pomeni specializacijo v 
pristaniškega operaterja oz. terminalista. Glede na velikost oz. majhnost koprskega pristanišča 
v svetovnem merilu, velikost pomembnih tekmecev (PSA – Port of Singapore Authority, P&O 
Ports, Hutchinson Ports, Eurogate idr.), lastništvo in kapitalsko (ne)moč Luke Koper, se ta 
možnost ne zdi posebej zanimiva. Tretja možnost za spremembo z vidika asortimana in 
geografske prisotnosti je hkratna rast v obeh dimenzijah. Ta možnost je še zahtevnejša, saj se 
je potrebno hkrati soočati z večjim številom tveganj. Lahko pa se Luka poveže s podjetjem, ki 
je že prisotno na drugih lokacijah in ima komplementaren ali vsaj širši asortiman logističnih 
storitev, kar lahko tveganja, glede uspešne rasti podjetja, precej zmanjša. Ali je lahko za Luko 
Koper, d.d., tovrsten in primeren partner Intereuropa, d.d.? 

Ob tem temeljnem vprašanju lahko hitro pomislimo na poslovna združevanja, ki so za 
marsikoga zanimiv dogodek, saj smo ob objavah le-teh pogosto priča nihanju delniških tečajev 
vpletenih podjetij, kar hitro pritegne pozornost vsaj špekulativnih vlagateljev. Vendar poslovna 
povezovanja niso le enkratni dogodki, so predvsem začetki novih, skupnih poti. Zato se to delo 
ne osredotoča na samo združitev Intereurope in Luke Koper, na primerno menjalno razmerje 
oz. prevzemno ceno delnic. Ko gledamo to delo, je potrebno imeti v mislih, da je slednje 
posvečeno predvsem strategiji in strateškemu načrtovanju, prvenstveno kot pripomoček za 
iskanje sinergij med združujočimi se podjetji, ki pa po združitvi služi tudi kot podlaga za 
izdelavo strateškega načrta nove združbe. Sam proces združevanja ima v tem delu sekundarni 
pomen in torej ni podrobneje obravnavan, saj je na to temo zaslediti veliko dobre literature, 
kjer so postopki že dodobra izpiljeni in pogosto prikazani na različnih konkretnih primerih3. 
Predmet raziskave je torej ugotavljanje strateške primernosti Intereurope, d.d., kot partnerja 
Luke Koper, d.d., za poslovno povezovanje s ciljem izboljšanja položaja v logistični panogi. 
Gre predvsem za strateško ocenjevanje združljivosti Luke in Intereurope, z vidika doseganja 
omenjenega cilja, za kar je seveda potrebna tudi ocena pričakovanega strateškega položaja 
poslovne združbe omenjenih podjetij v logistični panogi »jutrišnjega« dne. 

Slika 2: Model oblikovanja in uresničevanja strategije priključitve 

1. faza: oblikovanje strategije 2. faza: pogajanje 3. faza: integracija 

• Razvijanje strategije 
priključitve, logike 
ustvarjanja vrednosti ter 
meril za izbiro kandidatov. 

• Iskanje kandidatov, 
ocenjevanje in 
identifikacija. 

• Strateško ocenjevanje. 

• Razvijanje strategije 
pogajanj. 

• Ocena vrednosti podjetja 
in postavljanje ciljne cene. 

• Pogajanje, finančna 
konstrukcija in sklepanje 
posla. 

• Ocenjevanje pridruženega 
podjetja in njegove 
organizacijske kulture. 

• Razvijanje integracijskega 
pristopa. 

• Usklajevanje strategije, 
organizacije in kulture. 

• Rezultati. 

Vir: Pučko, 2003, str. 185. 

                                                 

3 Nekaj primerov literature s področja združitev in prevzemov, razlogov zanje, postopkov ipd. obravnavajo tudi naslednji 
avtorji: Rejc, Bešter, Malačič, Mesesnel, Klopčič itd.. 
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Če predmet tega dela primerjamo s strategijo priključitve (oz. povezave), lahko ugotovimo, da 
je predmet tega dela predvsem pripravljalni del oblikovanja in uresničevanja priključitve (Slika 
2). Strateško ocenjevanje Intereurope za povezavo z Luko Koper je mogoče enačiti s tretjim 
korakom prve faze prikazanega modela, medtem ko je ocenjevanje položaja združbe v 
logistični panogi jutrišnjega dne podlaga tako za prvi korak prve faze, kot tudi tretji korak faze 
integracije. Faze pogajanj in integracije (v skladu s prikazanim modelom) to delo ne 
obravnava, saj bi to presegalo tako osnovno vprašanje, kakor obseg tega dela in ne nazadnje bi 
moralo preseči okvir javno dostopnih podatkov. 

Glede drugega koraka faze oblikovanja strategije kaže povedati, da je v tem delu Intereuropa 
edini kandidat, za katerega se preverja strateška primernost za povezovanje. Prikazano analizo 
je seveda mogoče uporabiti tudi na primeru kakega drugega kandidata za povezovanje. 
Usmeritev Luke v strategijo rasti je privzeta in ni posebej dokazovana. Enako velja za izbiro 
kandidata za poslovno povezovanje. Merila, po katerih bi lahko presojali primernost 
Intereurope za tvorjenje združbe oz. poslovne povezave z Luko, niso podana, zato jih je 
potrebno razviti. V ta namen se kaže potreba po preučevanju razmer v panogi logističnih 
storitev in predvsem trendov, ki napovedujejo prihodnji razvoj panoge in nakazujejo nekakšen 
ideal logističnega podjetja, kateremu naj se združba približa. 

Osnovna hipoteza magistrskega dela je, da je Intereuropa za Luko Koper primeren partner za 
povezavo v združbo, ki bo sposobna nuditi celovite logistične storitve v širšem geografskem 
prostoru osrednje in JV Evrope, kar omogoča hitrejšo rast podjetja in povečanje donosnosti 
lastniškega kapitala. Omenjeno osnovno hipotezo kaže zaradi lažje obravnave razbiti na več 
delovnih hipotez. Prva delovna hipoteza je, da bo panoga logističnih storitev v povprečju tudi v 
prihodnje za vlagatelje vsaj povprečno zanimiva naložbena možnost. Napovedati je mogoče, 
da bo znotraj panoge prihajalo do precejšnjih razlik. Med donosnejše segmente se bodo 
uvrščale predvsem celovite logistične storitve. Hipoteza je, da lahko Luka Koper razvije 
tovrstne storitve najhitreje in z manj tveganja s pomočjo povezovanja s podjetjem, ki nudi Luki 
komplementarne storitve. Hipoteza je, da je Intereuropa primeren partner za povezavo, ker ima 
pretežno komplementaren asortiman, potrebna znanja in širšo geografsko prisotnost. 
Nenazadnje je hipoteza, da lahko s povezavo pridobijo (ne le) lastniki tako Luke, kot 
Intereurope. 

Prva delovna hipoteza bo obravnavana s pomočjo naštevanja, analiziranja in sintetiziranja 
trendov v panogi logističnih storitev, bistveni del sporočila pa bo dosežen s pomočjo 
Porterjeve analize panoge. Naslednji korak o donosnosti segmentov znotraj logistične panoge 
bo prav tako temeljil na analizi panožnih trendov, na sintezi ugotovitev glede idealnega 
logističnega ponudnika storitev, predvsem pa v analizi prodajnih trgov. Naslednja hipoteza o 
povezavi Luke s podjetjem s komplementarnimi storitvami ne bo preučevana s pomočjo 
analize vseh alternativ, ki jih Luka s tem v zvezi ima, temveč je, s pomočjo primerjave ideala 
logističnega podjetja in združbe Luke in Intereurope z Luko sámo, mogoče razbrati pravilnost 
hipoteze. Pomembni bosta predvsem poglavji o analizi poslovanja združbe in o strategiji. Ker 
je Intereuropa privzeta kot edini kandidat za povezavo, se njena ustreznost ne dokazuje s 
primerjavo alternativ, temveč je hipoteza o primernosti Intereurope potrjena skozi primerjavo 
združbe z idealom logističnega podjetja, kar se vrši v poglavjih o analizi poslovanja, nadalje 
predvsem pri oceni podjetja z razvojnega vidika in tudi pri razvijanju strategij združbe. 
Hipoteza o ustvarjanju dodatne vrednosti za lastnike ni dokazovana natančno. Pravilnost 
trditve je mogoče razbrati skozi povečano usklajenost združbe z okoljskimi spremenljivkami 



 4

oz. t.i. idealom logističnega podjetja. Relevantna poglavja so predvsem: o idealu logističnega 
podjetja, o oceni podjetja z razvojnega vidika in tudi o načrtovanih ciljih in vrzeli ter o 
razvijanju strategij. S potrjevanjem opisanih delovnih hipotez, z logičnim sklepanjem, sintezo 
in dedukcijo je mogoče potrditi osnovno hipotezo tega magistrskega dela. 

Temeljno gibalo dela je zasledovanje naslednjih ciljev. Najprej je potrebno določiti temeljne 
razvojne smernice na področju logistike. Te so izhodišče za naslednji korak: določiti 
najprimernejši tip podjetja, ki bo sposobno se soočati z zahtevami sodobnih logističnih trgov, 
kar v nadaljevanju služi kot osnova za primerjavo za ugotavljanje temeljnih konkurenčnih 
zmožnosti zamišljene združbe koprskih podjetij. Osrednja pozornost je posvečena iskanju 
odgovora na vprašanje, ali je povezovanje Luke z Intereuropo korak v smeri približevanju 
optimalnemu tipu logističnega podjetja in obenem identificirati morebitne omejitve, kritične 
točke oz. dejavnike, ki lahko pomembno vplivajo na (ne)uspešnost povezovanja in jih je 
potrebno upoštevati v nadaljnjih fazah povezovanja (pri pogajanjih in integriranju).  

Magistrsko delo je razdeljeno v naslednja sklopa: v drugem poglavju so obravnava splošna, 
teoretična izhodišča tako glede logistike in nanjo vezanih trendov, kakor tudi glede 
internacionalizacije poslovanja in predvsem zakonskih določil glede povezovanja podjetij. 
Teoretična izhodišča in ugotovitve iz drugega poglavja so podlaga za konkretni primer 
povezovanja Intereurope in Luke Koper v ponudnika celovitih logističnih storitev. Slednje je s 
pomočjo procesa strateškega načrtovanja obravnavano v tretjem poglavju. 

Teoretični del, t.j. drugo poglavje, je razdeljen na več podpoglavij. Začne z definicijo logistike. 
Daljše podpoglavje je posvečeno obravnavi trendov v sodobni logistiki – tako na strani 
povpraševanja, kot tudi sprememb, predvsem tehnoloških, ki omogočajo novosti na strani 
ponudbe. Omenjeno poglavje nadalje vsebuje opis tipov večnacionalnih podjetij in načinov oz. 
miselnosti internacionalizacije poslovanja, zatem pa kratek opis slovenske zakonodaje s 
področja združevanja in prevzemov podjetij. Poglavje sklene iskanje idealnega tipa 
logističnega podjetja, t.j. tipa podjetja, ki naj bilo v panogi logističnih storitev nadpovprečno 
uspešno. 

Tretje poglavje s pomočjo modela strateškega načrtovanja poskuša oceniti celoto, ki bi nastala 
z združitvijo Luke in Intereurope ter ugotavlja njeno usklajenost s predhodno predstavljenimi 
trendi. Poglavje je razdeljeno na več podpoglavij, pri čemer je največ pozornosti posvečene 
Porterjevi analizi panoge, analizi prodajnih trgov, analizi poslovanja in strateški oceni 
združenega podjetja z razvojnega vidika. Glavne ugotovitve dela so povzete v četrtem, 
sklepnem poglavju. 

V tem delu citirano literaturo je potrebno jemati predvsem kot referenco, kjer je možno o 
obravnavani temi prebrati še kaj več. Dobesednih citatov je malo, predvsem so to definicije, ki 
so ustrezno označene. Kjer je na istem mestu citiranih več avtorjev, gre praviloma za izvirno 
sintezo ali vsaj povzetek oz. izvleček iz različne relevantne literature. Citirana literatura je 
zabeležena na mestu, kjer je uporabljena, t.j. pretežno na začetku odstavka, medtem ko je 
referenčna literatura pribeležena na koncu relevantne misli oz. praviloma na koncu odstavka. 
Uporabljeni viri in literatura so tako tuji kot domači. Literaturo je mogoče razdeliti na 
»pretežno teoretično« in na »konkretno oz. praktično« usmerjeno literaturo. Med pretežno 
teoretično je zaslediti predvsem dela s področja strateškega načrtovanja (po abecednem redu 
npr. Hunger-Wheelen, Jaklič, Prašnikar, Pučko), logistike (Becker-Rosemann, Blenkuš, 
Christopher, Cooper, Ferdows, Iyer, Oblak, OECD, Shaw, Zavadlav) in združevanja ter 
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nakupov podjetij (npr. Bešter, Klopčič, Mesesnel). Omenjena literatura je v veliko pomoč 
predvsem pri teoretičnem delu, t.j. v drugem poglavju. Med preostalo še neomenjeno 
uporabljeno literaturo so predvsem članki iz strokovnega in dnevnega tiska, ki konkretneje 
opisujejo in napovedujejo dogajanja in trende v logistični panogi in poslovnem okolju podjetja, 
t.j. Luke Koper in Intereurope (npr. Black, Cimeša, Dyer, Hastings, Kos, Marsič, Mašanović, 
Nidorfer, Pavlin, Purgar, Rakar, Sovdat, Urbanija itd.). Slednja literatura je v pomoč predvsem 
pri napovedovanju trendov s področja logistike in pri analizi stanja in procesov v Intereuropi in 
Luki Koper. 

Uporabljene vire je mogoče razdeliti na dvoje skupin. Področje podatkov o poslovanju skupin 
Luke in Intereurope pokrivajo predvsem letna poročila obeh družb in druga sorodna poročila. 
V drug tematsko zaokroženi sklop virov sodijo zakoni s področja združevanj in dokumenti 
Evropske komisije glede svobodne konkurence v pomorskih pristaniščih. Našteti viri so 
uporabljeni predvsem v tretjem poglavju. 
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2. Teorija logistike, internacionalizacije 
poslovanja in poslovnih povezav 
Sodobna logistika ima začetke šele po drugi svetovni vojni. Splošno domovinsko pravico v 
podjetjih in na univerzah je dobila v osemdesetih in devetdesetih letih. Nedvomno bo v 
prihodnjih letih še marsikateremu podjetju pomagala večati produktivnost in s tem nižati 
stroške.  

Kdor se še ni srečal z logistiko, se je verjetno vsaj že z nekaterimi aktualnimi temami, s 
katerimi je le-ta močno povezana (Christopher, 1992, str. xii): 

• razmah prodajnih in poprodajnih storitev (angl. customer service), 
• krajšanje uvajalnih in dobavnih rokov (angl. lead-time management), 
• povezovanje organizacij, 
• večanje pretočnosti proizvodnje oz. krajšanje izdelavnih časov (angl. throughput 

management), 
• globalizacija. 

2.1 Logistika kot sodobna veda 
Logistika naj bi izšla iz vojaške veščine oskrbovanja vojaških enot med gibanjem na terenu, 
izven ustaljenih vojašnic. V takih razmerah pride do izostritve vprašanja, kako z omejenimi 
sredstvi pravočasno dostaviti tovor na določeno mesto. Ugotovimo lahko, da takšne razmere 
dokaj dobro opisujejo potrebe številnih sodobnih podjetij, zato ni naključje, da se je sodobna 
logistika razvila prav iz dela vojaških veščin, ki se nanašajo na preskrbovanje enot. Logistika 
kot veda se je v gospodarstvu močno razvila v letih po drugi svetovni vojni, predvsem na 
podlagi izkušenj vojske ZDA, ki so si jih pridobile z oskrbovanjem zaveznikov po vsem svetu 
s pomočjo sredstev, ki so pospeševala hitrost in zaščito pošiljk (palete, zaščitna embalaža, 
kontejnerji). Logistika je tako posegla na nova področja in se razvila v: poslovno logistiko, 
proizvodno logistiko, logistiko ponudbe, transportno logistiko… V zadnjem desetletju ali dveh 
pa se vse bolj uveljavlja spoznanje, da pojem pokriva dokaj širok spekter pristopov in procesov 
v produkciji in distribuciji in ne le posamezen ozek spekter znotraj te verige (OECD, 1992, str. 
16). Tako dobiva logistika povezovalni pomen, saj z združevanjem v enovito znanost povezuje 
različna funkcijska področja podjetja: nabavo, proizvodnjo, distribucijo in celo trženje 
(Cooper, 1994, str. 2; Pavlin, 2004, str. 62). 

Različni avtorji pojem logistike nekoliko različno definirajo, a je vseeno možno opaziti neke 
poudarke, ki so vsem bolj ali manj skupni: 

»Logistiko lahko opišemo kot pripomoček poslovnega načrtovanja za poslovodenje oz. 
ravnanje oskrbovalne in distribucijske verige, od surovin in vhodnih materialov do 
končne dostave. Pojem vključuje transport, skladiščenje in vse spremljajoče 
informacijske tokove do končne destinacije izdelka« (OECD, 1992, str. 16). 
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»Logistika je proces strateškega ravnanja nabave, premikov (tudi prevozov op. p.) in 
skladiščenja materialov, polizdelkov in izdelkov od dobavitelja skozi organizacijo in 
njene trženjske kanale na način, da je sedanja in bodoča dobičkonosnost 
maksimizirana s pomočjo stroškovno učinkovitega izpolnjevanja naročil« (Christopher, 
1992, str. xi). 

»Logistika je proces načrtovanja, uresničevanja in kontroliranja učinkovitega, 
stroškovno uspešnega pretoka in hranjenja surovin, nedokončane proizvodnje, končnih 
izdelkov in pripadajočih informacij od izvornega kraja do kraja potrošnje, z namenom, 
da izpolnimo kupčeve zahteve« (Christopher, 1992, str. 22).  

»V funkcijskem smislu je logistika seštevek vseh ciljno naravnanih koordinacijskih, 
administrativnih, dispozitivnih in operativnih ukrepov, ki so povezani s transportom, 
skladiščenjem in manipuliranjem z blagom in s pripadajočimi energijskimi in 
informacijskimi tokovi v podjetju in med podjetjem ter okoljem« (Becker, 1998, 22). 

V literaturi bi lahko poiskali še več definicij. Tudi te bi se razlikovale v uporabljenih besedah, 
a v svojem bistvu so si blizu. Prav vse preučevane definicije omenjajo premikanje (oz. 
transport, tranzit, tok) in hranjenje dobrin, ki se začne s prevzemom surovin in konča z dostavo 
potrošniku (Shaw, 1994, str. 85; Cooper, 1994, str. 2; Iyer, 1992, str. 108; Christopher, 1992, 
str. xi, 22, 25; OECD, 1992, str. 16; Blenkuš, 1998, str. 3). Vse več avtorjev v svoje definicije 
vključuje tudi pripadajoči tok informacij (Blenkuš, Christopher, OECD, Iyer, Cooper). Nekaj 
več razlik je opaziti pri navajanju namena logistike. Včasih se ta skriva za besedo ravnanje 
(Shaw), lahko je to zniževanje stroškov (Iyer, Christopher v uvodu) ali kar dobičkonosnost 
(Blenkuš, 1998, str. 102; Christopher, 1992, str. 22), vendar vse kažejo v isto smer: s pomočjo 
nižanja stroškov doseči večji dobiček, kar je večinoma tudi cilj ravnanja podjetja. 

Naloga logističnega managerja je zagotoviti zadostne količine zalog na kraju in ob času, kot jih 
potrebuje naročnik. Blago mora prispeti v sprejemljivem stanju, brez poškodb in izgub. 
Storitev mora biti izvršena z minimalnimi stroški, ki še omogočajo doseganje predpisanih 
standardov. Da bi lahko varno dostavili zahtevano blago na pravi kraj, ob pravem času in s 
sprejemljivimi stroški, je potrebno obvladovati vse osnovne elemente logističnega 
managementa: 

• transport (dovoz surovin in razvoz izdelkov in polizdelkov), 
• upravljanje zalog (obseg, pogostost dopolnjevanja, lokacija, standardi za rokovanje), 
• skladiščenje (upravljanje skladišč in shranjevanje polizdelkov med delovnim procesom), 
• informacijska podpora (sprejem in obdelava naročil, načrtovanje poti in časov, pospešena 

identifikacija tovorov, sledenje, obveščanje o točnem času dobav, avtomatsko fakturiranje 
in knjigovodstvo opravljenih transakcij oz. storitev) in 

• pakiranje in rokovanje (oblikovanje paketov in opreme za rokovanje s posameznimi paketi 
in celimi tovori) (Iyer, 1992, str. 108; Shaw, 1994, str. 86). 

Podjetja se v svojem odnosu do logistike seveda razlikujejo oz. so pri njenem osvajanju prišla 
do različnih stopenj. Navadno se začne z imenovanjem človeka, odgovornega za logistiko, ki 
naj bi s svojim znanjem omogočil znižati nekatere vrste stroškov v podjetju (Christopher, 
1992, str. 22). V drugi fazi se oddelek razširi v smeri profitnega centra, saj podjetje sčasoma 
ugotovi, da logistika prinaša konkurenčne prednosti, ki omogočajo zaračunavanje nekoliko 
višjih cen (zanesljivost, boljša informiranost, krajši dobavni roki...). V tretjo stopnjo sodijo 
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podjetja, ki v logistiki prepoznajo ključ za diferenciacijo svojih produktov od konkurenčnih. Še 
korak dlje pa gredo podjetja, ki v logistiki vidijo svojo ključno konkurenčno prednost. Za 
sodobna proizvodna podjetja bi bilo zaželeno, da prilezejo vsaj do druge stopnje. Vprašanje pa 
se postavlja pri podjetjih, ki se definirajo kot upravitelji logističnih centrov oz. ponudniki 
logističnih storitev. Kakšno stopnjo prežetosti z logistiko naj ti dosežejo, da se bodo v poslu 
uveljavili in obdržali? 

2.2 Trendi v logistiki 
Smo v letih, ko na trgu logističnih storitev prihaja do precejšnjih sprememb, kar pa ne čudi, če 
vemo, da je v začetku devetdesetih logistika v povprečju od vsakega ameriškega dolarja 
prodaje odškrtnila po 21 centov (Christopher, 1992, str. 58), raziskava A.T. Kearny iz leta 
2000 med 120 vodilnimi evropskimi trgovskimi podjetji pa kaže, da uspešnejši namenijo za 
logistiko 15%, manj uspešni pa tudi po 23% svoje realizacije (Kranjec, 2001, str. 24). 
Spoznavanje kupcev z novimi prijemi le-tem omogoča, da nova spoznanja vgradijo v svoje 
načrte; ponudnikom storitev pa pravočasno zavedanje o novih priložnostih omogoča, da te v 
prihodnosti pravočasno izkoristijo. Le rešitve, ki zaživijo v praksi, lahko pomagajo izboljševati 
uspešnost podjetij, zato je trendom posvečeno nekoliko daljše podpoglavje. 

Dogajanj, ki že posegajo oz. v prihodnjih letih še bodo oblikovale podobo logistike, je kar 
veliko. Marsikatera so medsebojno odvisna ali smiselno povezana, zato so združena v več 
podpoglavij. Zaradi pestrosti in medsebojnega prepletanja obravnavanih trendov pa je 
dogajanja vendarle nemogoče uglajeno razporediti v le nekaj delov, zato posamezne postavke 
mogoče nekoliko odstopajo od rdeče niti ali bi jih bilo mogoče uvrstiti tudi v kak drug 
kontekst. Zaradi omejenosti s prostorom, časom in znanjem, je v tem delu nemogoče 
predstaviti vse dejavnike, ki neposredno ali posredno vplivajo na logistično dejavnost in njen 
razvoj, a upam, da je vendarle zajeta večina ključnih. 

Poglavje je razdeljeno na naslednja podpoglavja: najprej so obravnavani trendi na strani 
povpraševanja, t.j. pri kupcih oz. končnih prejemnikih logističnih storitev (poglavje 2.2.1), 
nato so obravnavani pričakovani trendi na področju varovanja okolja kot enega glavnih virov 
za nove administrativne omejitve na področju logistike (poglavje 2.2.2), sledi obravnava 
sprememb na področju informacijske tehnologije kot enem od orodij za izvajanje storitev 
(poglavje 2.2.3), vsebinski sklop pa zaokroži obravnava dogajanj v panogi, t.j. na strani 
ponudbe logističnih storitev – predvsem glede združevanja in rasti podjetij (poglavje 2.2.4). 

2.2.1 Spremenjene potrebe sodobne Evrope 

Aktualna dogajanja v evropskem gospodarskem prostoru bodo na tem mestu predstavljena iz 
dveh perspektiv: kot dogajanja med proizvajalci in kot dogajanja med trgovci na drobno4. 
Trendi, ki se pojavljajo pri obeh skupinah, bodo obravnavani le enkrat (pri proizvajalcih) in v 

                                                 

4 Omenjeno razdelitev obravnave sprememb v okoljih kupcev logističnih storitev je mogoče vzporejati tudi z delitvijo na 
spremembe pri pošiljateljih blaga in na spremembe pri prejemnikih blaga. 
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grobem omenjeni pri trgovcih. Taka delitev okolja sama na sebi ni nujna, vendar, pri velikem 
številu pričakovanih sprememb, zagotavlja boljšo preglednost. Naslednji podpoglavji torej 
povzemata ključne dejavnike sprememb, ki bodo vplivali na spremembo povpraševanja po 
logističnih storitvah: prvo podpoglavje je posvečeno proizvajalcem dobrin, drugo podpoglavje 
pa trgovcem z dobrinami. 

2.2.1.1 Proizvodnja v Evropi 

Z zaostrovanjem konkurence mora proizvodni sektor vse pogosteje posegati po orodjih za 
izboljševanje učinkovitosti – tako na operativni kot strateški ravni. Pri vsem tem igra opazno 
vlogo katalizatorja proces globalizacije (FAZ, 1997, str. 17). Z izboljševanjem infrastrukture in 
izobrazbe prihaja do selitve proizvodnje iz razvitejših držav v stroškovno ugodnejša območja 
(z nižjimi stroški dela in davki, vladnimi podporami…) oz. v države z blažjo okoljsko 
zakonodajo (Cooper, 1994, str. 303). Prihranki zaradi nižjih proizvodnih stroškov praviloma 
več kot odtehtajo povečane transportne stroške in rastoče stroške zalog na poti. Rečemo lahko, 
da industrija dobiva noge. 

Druga ključna dejavnika delovanja v smeri globalizacije sta še doseganje učinka ekonomije 
obsega5 in ekonomije vezanih proizvodov6 (Jaklič, 1998, str. 2.7). Globalizacija je lahko del 
odgovora na trend rastoče kompleksnosti zahtev kupcev. Naročeni proizvod mora poleg 
zahtevanih lastnosti biti na razpolago pravočasno, ustrezne kakovosti, opremljen s 
pripadajočimi informacijami, skladen z raznimi standardi, kreditiran, na voljo z vezanimi 
proizvodi… Lahko rečemo, da kakovost postrežbe kupcev7 (angl. customer service) pridobiva 
na pomenu (Christopher, 1992, str. 59; Rojšek, 1998, pogl. 6). Pogosto se dogaja, da 
spremljajoče storitve pretehtajo vpliv cene in lastnosti samega izdelka na izbiro dobavitelja. 

Po drugi strani bode v oči zahteva po prilagajanju izdelkov specifičnim potrebam kupcev, tudi 
glede tehničnih oz. fizičnih lastnosti izdelka. To je v nasprotju z željo proizvajalcev po čimbolj 
standardiziranih proizvodih, izdelanih v velikih serijah, kar bi jim omogočalo dosegati 
ekonomije obsega. Da bi lahko kar najbolj zadostili spremenljivemu povpraševanju, se 
poizkuša v proizvodnjo vnesti kar največ fleksibilnosti. Pri tem sta, poleg uvajanja 
računalniško vodenih strojev in drugih rešitev informacijske tehnologije v proizvodnji, 
trenutno najpogosteje pod drobnogledom pretok proizvodnje (angl. throughput) in pretočni čas 

                                                 

5 (angl. Economy of scale) O ekonomiji obsega govorimo, ko s povečevanjem obsega proizvodnje povprečni stroški padajo. 
Takrat velja, da so mejni stroški nižji od povprečnih (Pindyck, 1995, str. 212). 

6 (angl. Economy of scope) Če podjetje producira dva ali več produktov in pri tem uporablja skupne resurse oz. vire v 
produkciji, v trženju ali administraciji, pridobiva stroškovne prednosti, ki jih ne bi imelo, če bi izdelovalo en sam proizvod, 
drugo podjetje pa bi izdelovalo drugi proizvod (Prašnikar, 1998, pogl. 4.1). Dosežemo jih lahko, npr.: z uporabo skupnih 
sredstev, skupnim učenjem, z uporabo enakih povezav podjetja z okoljem (npr. trženjskih kanalov) (Jaklič, 1998, str 3.15). 

7 Med sestavine postrežbe odjemalcev štejemo: čas izpolnjevanja naročila, razpoložljivost izdelka, omejitve glede 
minimalnega obsega naročila, enostavnost naročanja, pogostost dobavljanja, zanesljivost dobave, kakovost spremljajočih 
dokumentov, postopek reševanja reklamacij, celovita izpolnitev naročila, tehnična pomoč po prodaji, informacije o 
izpolnjevanju naročila (Rojšek, 1998, pogl. 6)… 
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(angl. cycle time)8, to je čas, ki mine od sprejetja naročila do zadnjega dejanja njegove 
izpolnitve – navadno plačila (Zavadlav, 1998, str. 18; Christopher, 1992, str. 101). 

Zaradi specifičnih zahtev je prodaja iz zalog vse bolj omejena. Verjetnost, da bodo proizvodi 
narejeni za določenega kupca ali trg ustrezali še kakemu kupcu, se manjša. Vsaka variacija 
proizvoda praktično pomeni nov izdelek v skladišču. Skupaj to lahko pomeni nevarnost za 
večanje zahtev po skladiščnih prostorih ob hkratnem zmanjševanju pretočnosti in unovčljivosti 
zalog. 

Zaloge predstavljajo nevarno past tudi v panogah, kjer so proizvodi še vedno pretežno 
standardizirani. Še posebej se nevarnost kaže v visoko tehnoloških panogah, kjer daljše 
posedanje proizvodov po policah kmalu lahko pripelje do njihove preživelosti in obenem 
zavlačevanja podjetja pri pošiljanju izboljšanih verzij na trg (FAZ, 1997, str. 17; Terry, 1996, 
str. 3). Tako ravnanje praviloma ni brez posledic za ugled podjetja in njegov tržni delež. 
Življenjski ciklus proizvodov se krajša. 

Ob upoštevanju povedanega in samih stroškov zalog9 je mogoče napovedati, da bo v prihodnje 
prihajalo do krčenja obsega zalog (Christopher, 1992, str. 40 in 69; Kranjec, 2001, str. 24) in 
potiskanja po verigi nazaj, kjer so zaloge manj obdelane in s tem manj vredne ter jih je mogoče 
predelati v različne izdelke (fleksibilnost) (OECD, 1992, str. 84). Pri tem si proizvajalci lahko 
pomagajo z nekaterimi logističnimi koncepti načrtovanja potreb, kot so proizvodnja po načelu 
MRP10 (angl. Material Requirements Planning oz. načrtovanje potrebnih materialov), MRP II11 
(angl. Manufacturing Resource Planning oz. načrtovanje proizvodnih virov), JIT12 (angl. just-
in-time oz. dobave ob določenem času oz. poslovanje brez zalog), OPT13 (angl. Optimal 

                                                 

8 Raziskava A T Kearneyja iz leta 1993 med 1000 podjetji iz območja EU je pokazala, da omenjena podjetja v povprečju 
pričakujejo v obdobju od 1992 do 1997 skrajšanje pretočnega časa naročila za dobrih 50 odstotkov, na, v povprečju, 10 dni 
(Terry, 1996, str. 3). 

9 Npr. stroški skladiščenja in financiranja… 

10 Je tehnika napovedovanja potreb po različnih materialih (OECD, 1992, str. 177). Temelji na kosovnici za vsak posamezni 
končni izdelek in na načrtovanih proizvodnih količinah. Pri tem se upošteva pretočne čase proizvodnje, s čimer se ugotovi, 
koliko prej potrebujemo posamezen material, da bi izdelek še pravočasno izgotovili. Podatki o potrebnih surovinah po 
časovnih intervalih so skupaj z upoštevanjem dobavnih rokov in politike zalog tudi osnova za njihovo naročanje. 

11 Je izboljšava tehnike MRP (OECD, 1992, str. 177; Zavadlav, 1998, str. 30). Razlika je v povratni zanki, ki preverja, ali je 
bil kateri koli vir v posameznem obdobju preobremenjen in nato ustrezno zamakne načrt proizvodnje, da se preobremenitve 
odpravijo. 

12 JIT je filozofija oz. kultura podjetja, orientirana k odstranjevanju nepotrebnih izgub oz. potrat tokom celotne logistike in 
proizvodnje (Christopher, 1992, str. 77; OECD, 1992, str. 176). Izkazuje se z nizkim obsegom zalog, visoko ravnjo kakovosti 
izdelkov in postrežbe kupca. Tipično se njeni učinki odražajo z zmanjšanjem potreb po skladiščnih prostorih in s povečanjem 
potrebe po pogostih, a majhnih dobavah. 

13 Pogosto je mogoče določen izdelek izdelati na različne načine oz. s pomočjo različnih strojev. Omenjeni prijem poizkuša z 
izbiro različnih proizvodnih tehnik posameznih izdelkov proizvodne vire čimbolj enakomerno obremeniti in/ali zagotoviti 
čimbolj racionalno proizvodnjo potrebnih količin. 
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Production Technique oz. izbira optimalne proizvodne tehnike), DRP14 (angl. Distribution 
Resource Planning oz. načrtovanje distribucije), LRP15 (angl. Logistics Requirements Planning 
oz. načrtovanje logističnih potreb), kakor tudi s centralizacijo skladišč16 in še drugimi ukrepi 
(Cooper, 1994, str. 59; Iyer, 1992, str. 111; OECD, 1992, str. 174; Shaw, 1994, str. 93). 

Naštete tehnike imajo tudi določene omejitve. Tako pri centralizaciji skladišč kaže opozoriti, 
da ta rešitev vendarle ni primerna za vsakogar – smiselna je le tam, kjer je variabilnost 
celotnega povpraševanja manjša od vsote varianc povpraševanj po posameznih trgih 
(Zavadlav, 1998, str. 25). Takšne razmere srečamo na trgih z negativno koreliranimi dejavniki 
povpraševanja oz. vsaj s pretežno neodvisnim povpraševanjem. S pričo velike razdrobljenosti 
evropskih skladiščnih zmogljivosti, je prostora za uvajanje bolj centraliziranih skladišč še 
precej (Cooper, 1992, str. 52).  

Previdnost je potrebna tudi pri dobavah po načelu JIT, kjer podjetje naroča le surovine za 
sprotno rabo. S tem so proizvodnja in dobave tesno vezani na kupčevo povpraševanje. 
Tveganost takšnega poslovanja je seveda večja, saj ne dopušča nikakršnih motenj v dobavah in 
poslovanju. Tveganje se zmanjšuje z izborom zanesljivih partnerjev in sledenjem ter 
korektivnim delovanjem v realnem času (OECD, 1992, str. 84 in 176), saj je povsem 
nemogoče dosegati zastavljene čase ob le npr. 95 odstotni kakovostni ustreznosti proizvodnje 
(Christopher, 1992, str. 81). Pri tem se javlja še dvoje pomislekov. Prvi je, da dobavitelji ne 
zmorejo tako fleksibilnega poslovanja, kot ga zahteva kupec, t.j. po načelih JIT. Da bi zadostil 
spremenljivemu povpraševanju, si mora dobavitelj ustvariti visoke varnostne zaloge, s tem pa 
se celotne zaloge v proizvodni verigi prav nič ne zmanjšajo in do realnih prihrankov ne more 
priti. Druga nevšečnost je vezana na dejstvo, da se po načelu JIT število fizičnih dobav 
bistveno poveča, obenem pa je povprečna velikost tovora vse manjša, kar negativno vpliva na 
ekonomiko transporta. Če k temu dodamo še večizmensko delo, dobimo trend opravljanja 
dostav tokom celega dne in noči (FAZ, 1997, str.17; Shaw, 1994, str. 94). 

Izkaže se, da je praktično neizvedljivo oz. predrago razvijati sodelovanje po načelu JIT s širšim 
krogom kupcev. Razumneje je verjeti, da se bo podjetje odločilo za poglobljeno sodelovanje le 
z nekaj partnerji, ostale pa servisiralo v okviru svojih trenutnih zalog in proizvodnih 
zmogljivosti (Cooper, 1994, str. 51). To pa že napeljuje na trend krčenja števila dobaviteljev. 
Poleg stroškov komuniciranja, dodatnih stroškov transporta in skladiščenja, zaradi ne povsem 
pokrivajočih se lokacij kupcev in že omenjenega sodelovanja po principih JIT, je še nekaj 
dejavnikov, ki govorijo v prid krčenja števila poslovnih partnerjev. Zagotavljanje celovite 
                                                 

14 Tehnika predstavlja alternativo oz. dopolnilo za tehniko točke ponovnega naročila (Cooper, 1994, str. 142; Iyer, 1992, str. 
111). Izkaže se predvsem pri manj stabilnih potrošnjah (sezonski in drugi vplivi). S pomočjo napovedi prodaje po posameznih 
lokacijah, predvidenih pretočnih časov v distribucijskih kanalih, dobavnih časov proizvajalcev in ob upoštevanju obstoječih 
zalog in politike varnostnih zalog poizkuša določiti časovni razpored naročil proizvajalcem, da bi lahko pravočasno zadostili 
vsem predvidenim prodajam. Načrt se dela za več tednov v naprej in sproti/dnevno/tedensko vsklajuje z nastalimi 
spremembami. 

15 LRP je sistem načrtovanja, ki temelji na končnem povpraševanju, iz katerega se izpelje potrebne količine nabav po 
posameznih nivojih distribucije in proizvodnje in vse do zunanjih dobaviteljev materialov (Iyer, 1992, str. 111). Je torej 
kombinacija MRP-ja in DRP-ja. Zaradi kompleksnosti predpostavk in samega računanja, je LRP zelo zahteven postopek. 

16 Centralizacija skladišč pripelje navadno tudi do znižanja stroškov skladiščenja zaradi zmanjšanja splošnih administrativnih 
stroškov skladišča zaradi zmanjšanja števila prevoznih partnerjev in boljše izrabe informacijske tehnologije (Cooper, 1994, str. 
57; OECD, 1992, str. 71). 
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kakovosti17 zahteva doseganje določenih standardov kakovosti tudi pri vhodnih surovinah, 
česar pa verjetno ne zmore prav vsak dobavitelj. Stroški spremljanja kakovosti po posameznih 
dobaviteljih so kajpak višji, kot če je dobavitelj en sam. 

Dejavnik krčenja števila dobaviteljev je zagotovo tudi skupni razvoj novih izdelkov oz. 
prilagajanje izdelkov specifičnim zahtevam kupca. Razvijati nove izdelke pri dveh dobaviteljih 
je dražje, poleg tega je možno računati na večjo ekonomijo obsega, če se bo specifični izdelek 
proizvajal pri manjšem številu dobaviteljev, kot pa obratno (OECD, 1992, str. 83). Skupen 
razvoj pomeni tudi poglobljeno izmenjavo informacij, kar je lahko kočljivo tudi z vidika 
varovanja poslovne skrivnosti. Manjše število dobaviteljev zmanjšuje reakcijski čas, s čimer se 
povečuje fleksibilnost. Obenem omogoča tudi povečanje povprečne velikosti tovora ali 
frekvence dobav. 

Posledica večanja kompleksnosti sodobnega poslovanja, krajšanja življenjskega ciklusa 
proizvodov in vse ostrejše konkurence je potreba sodobnega podjetja, da vlaga vse več energije 
že v samo zagotavljanje normalnega poslovanja (Cooper 1994, str. 49 in 305; Kranjec, 2001, 
str. 24). Posledica je trend osredotočanja na osnovno dejavnost (angl. core business), to je na 
dejavnost, ki jo podjetje najbolje obvlada in je za podjetje strateškega pomena. 

Z izločanjem standardnih polizdelkov in storitev iz dejavnosti podjetja in njihovo nabavo na 
trgu oz. z zunanjo nabavo (angl. out-sourcing), sprošča podjetje sredstva, vezana v proizvodnjo 
teh polizdelkov in jih prepušča v izdelavo specialistom, ki s pomočjo ekonomij obsega in 
vezanih proizvodov dosegajo nižje izdelavne stroške in obenem nenehno skrbijo za njihov 
nadaljnji razvoj (FAZ, 1997, str. 17; Kolarič, 2001, str. 24; OECD, 1992, str. 83). Tako 
sodelovanje seveda zahteva veliko zaupanja do partnerjev, dobro informacijsko podporo in 
navadno tudi dobave po načelu JIT, a omogoča večjo osredotočenost podjetja na svojo ključno, 
osrednjo dejavnost. 

Vse pogostejši primer zunanje nabave storitev je transport in vse pogosteje tudi celovita 
logistična podpora. Tovrstne storitve pogosto imenujemo kar logistika tretjih oseb (angl. Third 
Party Logistics oz. 3PLP – Third Party Logistics Provider) (Kolarič, 2001, str. 24).. To 
pomeni, da se kupec in prodajalec blaga ne ukvarjata neposredno z arhitekturo in izvedbo 
logističnih storitev, temveč je ta prepuščena nekomu tretjemu – podjetju, specializiranemu za 
logistične storitve. Podzvrst slednjih so t.i. logistično-svetovalna podjetja (angl. 4PLP – Fourth 
PLP), t.j. podjetja, ki opravljajo le reinženiring logističnih verig oz. pri tem svetujejo in 
organizirajo, niso pa neposredno udeležene v izvajanje le-teh. Lahko bi jim rekli tudi logistična 
podjetja brez lastnih sredstev. 

Pri nabavi logističnih storitev na trgu je pomembno, da novi izvajalec storitve ni prepuščen 
sam sebi in svoji iznajdljivosti (Batchelor, 1996, str. 1; Kranjec, 2001, str. 24). Vzajemno 
zadovoljstvo je večje in učinki boljši, če sodelovanje poteka na strateški ravni. Velika, a vse 
prepogosto neuslišana, želja ponudnikov storitev je priti do upravnega odbora in tam najti 
ljudi, ki vsaj približno razumejo osnovne koncepte logistike. 

                                                 

17 Oz. tudi vodenje na podlagi doseganja celovite kakovosti (angl. TQM – Total Quality Management) je metoda za 
zagotavljanje, da vse aktivnosti, ki so vezane na proizvodnjo, pripomorejo k doseganju v naprej določene kakovosti (OECD, 
1992, str. 178). 
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Pomembna značilnost sodobne Evrope je nastajajoči skupni trg. Nacionalne meje s pomočjo 
deregulacije predstavljajo vse manjše ovire za pretok blaga, ljudi in kapitala, a medkulturne 
razlike in finese v nacionalnih zakonodajah ostajajo. Pomembno vlogo pri manjšanju 
meddržavnih barier imajo institucije Unije in druge apolitične organizacije18 z oblikovanjem in 
harmonizacijo raznih standardov – varnostnih, okoljskih, higienskih, kakovostnih (Iyer, 1992, 
str. 272; OECD, 1992, str. 129)… S poenotenjem standardov, ki se uporabljajo v nekem 
gospodarskem prostoru, se vzpostavlja enotna primerjalna osnova in daje prosta pot 
standardizaciji – tudi v industriji. S tem geografsko poreklo postaja vse manj pomembno, saj je 
večina izdelkov že precej internacionalnega izvora. 

V tem smislu lahko govorimo o evropeizaciji proizvodnje, saj prihaja do preoblikovanja 
tovarn, organiziranih po nacionalnem principu, v tovarne, specializirane za določen proizvod 
oz. tip proizvoda in z obsežnejšo izmenjavo izdelkov med tovarnami oz. regionalnimi skladišči 
nekega podjetja19 (FAZ, 1997, str. 17; OECD, 1992, str. 84). Nadaljnji korak v tej smeri je 
povsem globalen pristop k iskanju cenovno najugodnejšega proizvodnega območja za določen 
izdelek ali vsaj globalizacija nabave (angl. global sourcing). Taka strategija pride do veljave 
predvsem pri enostavnejših in bolj standardnih izdelkih, medtem ko se za zahtevne novitete in 
po naročilu narejene izdelke uporablja predvsem lokalna nabava in proizvodnja. 

Pri razraščanju podjetja iz lokalnega v nacionalno ali panevropsko in globalno srečamo še en 
zanimiv pojav – zunanjo rast podjetja oz. poslovna združevanja. Združujejo se podjetja iz vseh 
panog, tudi s področja logistike. Pri tem je še najbolj zanimiva faza pozdružitvene integracije, 
ko začne novo podjetje razpečevati dodatne proizvode med vsemi novimi podružnicami 
(Cooper, 1994, str. 35). To so primeri najhitrejše rasti potreb po logističnih storitvah. Obenem, 
če sta obe združujoči se podjetji prej uporabljali zunanje logistične storitve, predstavlja 
integracija tudi hudo borbo za obstanek obstoječih ponudnikov v vrtincih racionalizacije. Pri 
tem ne gre le za izvajanje, ampak tudi za svetovanje glede oblikovanja celovitega logističnega 
sistema nove združbe – za geografsko integracijo logistične verige, kar lahko uporabimo tudi 
kot izgovor za preučitev integracije celotne logistike – tako znotraj kot izven podjetja – v 
proizvodni proces, celotno poslovanje podjetja in njegovo poslovno okolje (Terry, 1996, str. 
3). 

Končno kaže omeniti še prebujajočo se zavest Evrope po ohranjanju naravnega okolja in 
problemih, vezanih na preobljudenost starih mestnih središč in cest, čemur pa je v nadaljevanju 
posvečeno celotno podpoglavje. 

Tekoče podpoglavje lahko povzamemo v naslednje, za potrebe nadaljnje analize, ključne 
ugotovitve oz. trende pri proizvajalcih (kot kupcih logističnih storitev): 

• Pričakovati je manjšanje obsega zalog končnih proizvodov in posledično 
• potreba po večanju števila frekvenc dobav. 
• Napoveduje se potreba po večanju zanesljivosti pretočnih časov oz. kakovosti logistike. 

                                                 

18 Kot sta CEN – Evropska komisija za standardizacijo in CENELEC – Komisija za elektrotehnično standardizacijo (Iyer, 
1992, str. 272) ipd.. 

19 Koncentracija proizvodnje naj bi prinesla naslednje koristi: boljšo kontrolo kakovosti, večjo inovativnost nadaljnjega 
razvoja izdelka, ekonomije obsega, znižanje celotnih stroškov in daljšo proizvodno dobo izdelka. Taka strategija je seveda 
smiselna le ob določenih predpostavkah – proizvod mora biti dokaj standarden, njegov prevoz zanesljiv in relativno poceni 
glede na druge stroške ter podjetje mora imeti centralno usklajeno trženje (Cooper, 1994, str. 43) 
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• Pri surovinah lahko pričakujemo manj sprememb – povečanje nerednosti odjema in 
skladiščenje v relativni bližini porabnika. 

• Globalizacija pomeni, da se bo blago v povprečju vozilo na daljše razdalje in 
•  v razvitejših delih sveta se bo v transportu sčasoma večal delež končnih izdelkov na 

račun surovin. 

2.2.1.2 Trgovina v Evropi 

To podpoglavje se posveča ugotavljanju pričakovanih sprememb v poslovanju trgovskih 
organizacij (kot kupcih logističnih, predvsem distiributerskih, storitev). Nakazane spremembe 
v poslovanju trgovin namreč napeljujejo na spremenjene potrebe po logističnih storitvah, po 
katerih bodo trgovci povpraševali. Tudi na trgovce bodo vplivali številni dejavniki, ki so bili 
predstavljeni že v prejšnjem podpoglavju, tako da bodo na tem mestu izpostavljene le 
specifike, ki prvenstveno veljajo za trgovce. 

Slika 3: Življenjski cikel živilskih prodajaln 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Vir: Cooper, 1994, str. 82; Rojšek, 1998, pogl. 8. 

Na pohodu so trgovske verige20, še posebej na prehrambnem področju. Pri njihovi razširjenosti 
prednjačijo predvsem bolj razvite evropske države (Italija, Nemčija21), medtem ko Grki in 

                                                 

20 Mednje se šteje trgovska podjetja, ki imajo vsaj pet poslovalnic – čeprav jih imajo navadno še bistveno več, tudi po več 
tisoč (Cooper, 1994, str. 323). 

21 KPMG je v svoji študiji o koncentraciji v nemški živilski  trgovini med drugim ugotovil, da je leta 1990 deset največjih 
trgovcev imelo 45 odstotni tržni delež, leta 2002 pa že 84 odstotnega (Urbanija, 2004,  str. 41). Študija tudi omenja, da 
diskontniki z velikimi površinami trgovin (Lidl, Aldi, Schlecker) dosegajo večinoma tudi dvomestne stopnje rasti. 
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Portugalci še vedno v večji meri nakupujejo v manjših, neodvisnih trgovinah. Pri tem igra 
pomembno vlogo predvsem nacionalna zakonodaja. 

S pričo zaostrovanja konkurence med obstoječimi trgovskimi verigami, si te priložnosti za 
nadaljnjo rast lahko iščejo z internacionalizacijo poslovanja, s čimer je mogoče pričakovati, da 
bo prišlo do izenačevanja drobnoprodajne podobe Evrope (Cooper, 1994, str. 83; Križnik, 
1999, str. 3; OECD, 1992, str. 37 in 41). Kot posledica inozemskega turizma in izboljšanja 
medkulturnega zavedanja, je mogoče pričakovati tudi določena zbližanja v nakupovalnih 
okusih, a ostaja dejstvo, da so si posamezne nacije v tem še precej različne (npr. pretežno 
vinska ali pivska potrošnja alkohola, potrošnja posameznih vrst sirov…). Druge možnosti rasti 
trgovskih verig so še izboljševanje učinkovitosti nabavne verige22 in diverzifikacija znotraj in 
izven trgovske dejavnosti. 

Opazen je trend zmanjševanja pomena veletrgovcev23. Trgovske verige namreč praviloma 
sodelujejo neposredno s proizvajalci, obenem pa manjši trgovci, kot glavne stranke prodajalcev 
na debelo, izgubljajo tržni delež (Križnik, 1999, str. 3; OECD, 1992, str. 41). Pri tem je 
mogoče opaziti, da je meja med veletrgovci in regionalnimi skladišči trgovskih verig vse manj 
razločna. Oboji kupujejo izdelke v velikih količinah od proizvajalcev, jih skladiščijo in 
presortirane razvažajo naprej do drobnoprodajnih mest. Zdi se, da prednost trgovskih verig 
izhaja iz večje pogajalske moči do proizvajalcev (saj po velikosti večinoma bistveno presegajo 
veletrgovce), iz celovite informacijske podpore, fleksibilnejšega poslovanja skladišč (npr. tudi 
ponoči) in celovite optimizacije transportov med proizvajalci, skladišči in trgovinami, pri 
čemer opuščajo okostenelo delitev flote na dovozno in razvozno ali strogo specializirano po 
področjih/podružnicah (Dyer, 1996, str. 5; OECD, 1992, str. 41). Kljub vse pogostejšemu 
izpadanju veletrgovcev iz nabavnih verig, se te v povprečju prav nič ne krajšajo. Povprečje 
vzdržujejo povečane mednarodne nabave sadja izven sezone (z južne poloble) in izdelkov 
slovečih imen iz celotnega sveta (kot je modna konfekcija) (OECD, 1992, str. 37). Izpad 
veletrgovcev je svojevrstna tržna priložnost za logistična podjetja, saj so trgovske verige bolj 
dovzetne za zunanjo nabavo logističnih storitev. Tak primer imamo tudi v Ljubljani, kjer BTC 
vodi Intersparjev distribucijski center. 

Razvoj mestne distribucije prav tako doživlja opazne spremembe. Pri tem je odločilnega 
pomena rastoč vpliv velikih mednarodnih distribucijskih in trgovskih verig, ki bodo še naprej 
gradila velika oskrbovalna središča na obrobjih mest (Marinič, 1999, str. 19). To bo posledično 
pomenilo zmanjšanje potreb po klasičnih oblikah razvoza v mestnih jedrih. Pričakovati pa je, 
da se bo v središčih mest okrepila potreba po razvozu dobrin na domove, kot posledica 
nakupovanja po telefonu, katalogih in internetu. 

V skladu s trendom povečevanja prodajnih površin na račun skladiščnih, kar še posebej velja 
za mestne trgovine in uporabo koncepta dobav po načelu JIT, se bo frekvenca dostavljanja 
večala. Dostavna vozila bodo moral postati »čistejša« in zaradi nočnih dostav tudi tišja, njihov 
razkladalni čas vse krajši (vprašanje izvedbe vrat in hitrosti razkladalne plošče), predvsem pa 
prilagojena za razvoz različnih tovorov, saj je pričakovati, da se bo, vsaj v mestih, prevažalo 
vse manj izdelkov enake vrste (Cooper, 1994, str. 103 in 107; FAZ, 1997, str. 17; OECD, 

                                                 

22 Pri tem se izpostavlja vodilno vlogo Veliko Britanijo in Sainsbury kot vodilno verigo na tem področju (Terry, 1998, str. 3). 

23 Evropski veletrgovci so najdlje ohranjali svoj delež na Nizozemskem (Rojšek, 1998, pogl. 8). 
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1992, str. 52; Marinič, 1999, str. 19). Posledično je pričakovati, da se bodo na eni strani 
izoblikovali specializirani distributerji za določen način prodaje ali določene skupine izdelkov, 
na drugi strani pa se bo povečalo povpraševanje po najemu vozil (predvsem z voznikom), kar 
naj bi bilo še posebej značilno za sezonske panoge oz. dobrine (Marinič, 1999a, str. 19). 

Velikega pomena za sodobno evropsko trgovino je uvajanje informacijske podpore trgovanju – 
predvsem uvajanje elektronskih prodajnih mest in hitre detekcije blaga, to je različnih črtnih 
kod. Pomembna razlika, glede na proizvajalce, je še velika vezanost trgovine na mestna 
središča, kjer občasni prometni zastoji, poleg problema onesnaževanja, predstavljajo še velik 
izziv za organizatorje transporta, predvsem kjer poskušajo organizirati dobave po načelu JIT. 
Za druge trende, ki so bili prikazani že v podpoglavju o proizvajalcih, je mogoče ugotoviti, da 
bolj ali manj veljajo tudi v trgovini: osredotočanje na osnovno dejavnost in nabava neključnih 
storitev, kot je pogosto tudi logistika, na odprtem trgu, geografska integracija poslovanja in 
centralizacija skladišč, poslovna združevanja (Batchelor, 1996, str. 1; Cooper, 1994, str. 100; 
Dyer, 1996, str. 5; Hastings, 1996a, str. 6; OECD, 1992, str. 37)… Za nadaljnjo analizo so 
zanimive predvsem naslednje ugotovitve: 

• Kupci logističnih storitev se bodo menjavali – manj bo posrednikov – nadomeščali jih 
bodo tako proizvajalci, vse bolj pa končni trgovci oz. prodajalci. 

• Z novimi tipi kupcev bodo pospešeno prihajale tudi želje po drugačnih storitvah; za 
ponudnike logističnih storitev pa bo to priložnost za oblikovanje novih niš. 

• Pritisk na povečano fleksibilnost logističnih storitev se bo le še stopnjeval – glede 
delovnega časa, vsebine storitev itd. 

• Informacija o zalogah bo morala biti vse hitrejša – zahteve se bodo širile predvsem s 
konca nabavne verige nazaj. 

2.2.2 Varovanje okolja 

Trendi iz prejšnjega podpoglavja (2.2.1), ki jih je pričakovati na strani povpraševanja po 
logističnih storitvah imajo pomembne implikacije oz. posledice za obremenjevanje okolja. To 
podpoglavje je pregled glavnih dejavnikov, ki bodo z vidika logističnih storitev krojili trende 
na področju obremenjevanja okolja in njegovega varovanja. 

Ljudje postajamo do življenjskega okolja, v katerem živimo, vse bolj zahtevni. Tudi, če se 
nadaljnja degradacija okolja pri priči ustavi, lahko pričakujemo, da bomo sčasoma zahtevali 
ukrepe za nadaljnje izboljšanje. Žal, pa se marsikje obremenjevanje okolja še vedno stopnjuje. 
To velja tudi za rastoči cestni transport, ki je pomemben del logistike. Prikazanih je bilo že 
nekaj trendov s področja logistike, ki naj bi imeli pomembne posledice za transport – dobave 
po načelu JIT, centralizacija skladišč, dobave tudi ponoči… Dobave po načelu JIT vplivajo na 
povečanje obsega transporta. Načelo JIT zahteva tudi relativno hitrost oz. kratke dobavne roke 
in dobave po sistemu od vrat do vrat (Cooper, 1994, str. 281). To pa železnico praktično 
izključuje kot možno obliko transporta in torej praktično pospešujejo selitev tovorov z 
železnice na cesto. Podobne učinke ima tudi centralizacija skladišč, katera nadalje vpliva na 
podaljšanje povprečne transportne poti (Cooper, 1994, str. 277). 

Povečanje transporta ima jasne obremenilne posledice za okolje – onesnaženje z izpušnimi 
plini, hrupom, vibracijami in tudi vizualno oz. estetsko. Razkladanje tovornih vozil pred 
trgovinami v mestnih središčih je tudi pomemben (če ne glavni) posamezni krivec za prometne 
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zastoje. Skupno število registriranih vozil stalno narašča, pri čemer se ohranja tudi povprečno 
razmerje med tovornimi vozili in avtomobili – približno 1:5. Po drugi strani pa izgradnja novih 
cest ne sledi tempu povečevanja števila vozil (Cooper, 1994, str. 301). Posledice se kažejo tudi 
kot upadanje povprečne hitrosti prometa v evropskih mestih.  

Prej ali slej lahko pričakujemo razne omejitvene ukrepe, pri čemer je težko verjeti, da se bodo 
avtomobilisti pripravljeni sprejeti omejitve pri uporabi svojih vozil. Večji del ukrepov bo 
verjetno ostreje omejeval tovorni promet, pri čemer le tehnološke izboljšave vozil ne bodo 
dovolj (Cooper, 1994, str. 283). Ukrepe je pričakovati predvsem v dveh smereh. Prvi način 
omejevanja je s povečanjem davčne ali taksativne obremenitve prevoznikov24 – dražje dizelsko 
gorivo, prevozne licence, ekološke točke25, obdavčitev transportnih zavarovanj, cestnine… 
Druga smer ekološkega delovanja gre v smeri uveljavljanja oz. podpiranja alternativnih oblik, 
predvsem pa kombiniranega transporta (npr. programa Evropske komisije Marco Polo I in 
Marco Polo II za podporo intermodalnih transportov) (Pavlin, 2004a, str. 3). Predvsem 
železnica naj bi opravljala prevoze na daljše razdalje, zbiranje in razvoz tovorov pa se bo še 
naprej opravljal s pomočjo cestnega transporta. Ta rešitev blaži probleme tam, kjer so v bistvu 
najmanj pereči – na cestah med večjimi mesti – ne prispeva pa k umirjanju prometa v središčih 
mest, zato lahko pričakujemo še druge omejevalne ukrepe, predvsem v obliki administrativnih 
prepovedi, kot npr. širjenje con za pešce, prepoved tovornega prometa v delih mestnih središč 
(FAZ, 1997, str. 17)… Stranski učinki tovrstnih ukrepov pa so tudi selitve trgovine na obrobje 
mest in s tem izumiranje mestnih središč oz. prenos le teh na več centrov na obrobjih mesta – 
policentrizem – kar sicer omili gostoto prometa v starih mestnih središčih, a prinaša tudi 
številne nove težave, ki pa so za logistiko blaga manj pomembni. 

Kombinirani transport ima tudi lastnosti, ki ga delajo neprivlačnega v očeh uporabnikov. 
Kritike letijo predvsem na račun železnice (Cooper, 1994, str. 284). Te so še vedno nacionalno 
usmerjene, pregovorno toge in neučinkovite oz. glede na ponujeno, predrage. Izboljšanje 
železniških prevozov naj bi prišlo z razdvojitvijo železniških podjetij na lastniško-vzdrževalno 
funkcijo in prevozno-operatersko ter z vzpostavljanjem konkurence pri slednji. Za izboljšanje 
učinkovitosti mednarodnih železniških prevozov je precejšnjega pomena čim večje poenotenje 
tehničnih standardov in odprava ozkih grl na obmejnih področjih. 

Glede preobremenjenih cest je hitro najti spontano rešitev – opravljanje prevozov tudi ponoči. 
Takrat je zastojev bistveno manj in promet je bolj tekoč, kar prispeva k zmanjšanju porabe 
goriva, omogoča bolj natančno načrtovanje časa dostav, s povečano izrabo sredstev na dan 
olajša pokrivanje fiksnih stroškov (npr. zavarovalnine, licence) in omogoča opravljanje 
enakega obsega poslov tudi z manjšim obsegom sredstev (Cooper, 1994, str. 278). Res pa je, 
da večina prihrankov razvodeni ob večjih urnih postavkah za delo ob nesocialnih urah. 
Vprašljiva pa sta še varnost (kriminal in utrujenost za volanom) in hrup. Prednosti nočnih 

                                                 

24 Trenutno sta najbolj vroč primer Nemčija in Avstrija na področju cestnin za vožnjo tovornjakov po avtocestah. Pričakovati 
je, da jim bodo s podobnimi ukrepi sledile tudi druge evropske države oz., da bo cestninjenje postal vse-evropski projekt. 

25 Verjetno najbolj znana po tovrstnih omejitvah je za sedaj Avstrija (Mašanović, 2003, str. 1). Na posameznih odsekih 
avtocest tako veljajo prepovedi vožnje za tovorna vozila v nočnem času, prepoved vožnje za tovornjake, z izraziteje 
obremenjujočimi izpušnimi plini, s podeljevanjem omejenega števila ekoloških točk za srednje obremenjujoče tovornjake in 
tudi z dovolilnicami. 
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dobav je najlaže unovčiti v primeru trgovin, ki so odprte tudi ponoči in pri proizvajalcih s 
stalno procesno tehnologijo (Mašanović, 1999, str. 24). 

Poleg nočnih dostav je še nekaj pojavov, ki utegnejo imeti pozitivne vplive na okolje. Nekaj 
utegne prispevati uvajanje računalniške podpore operativnemu načrtovanju razvozov in 
izdelavi načrtov vožnje. Dosedanja praksa kaže, da računalniki bolje razporejajo tovore, tako 
da vozijo tovornjaki v povprečju bolj polni in v isti vožnji obiščejo več lokacij, kar se 
posledično pokaže v zmanjšanju skupnih prevoženih kilometrov in s tem transportnih stroškov 
ter v izboljšanju odzivnih časov dobav (Cooper, 1994, str. 107). K izboljšanju načrtovanja 
svoje lahko pridajo še druge logistične tehnike za načrtovanje potreb – LRP, DRP, TQM (Iyer, 
1992, str. 111; OECD, 1992, str. 98 in 174). 

Pri razvoju logistike bodo igrala pomembno vlogo predvsem večja logistična podjetja. Od njih 
lahko pričakujemo, da bodo vodilna pri informatizaciji poslovanja, razvijanju in uvajanju 
novih logističnih konceptov, predvsem pa jim bo obseg poslovanja omogočal učinkovito 
zbiranje in prevoz mešanih tovorov, na bolj prometnih progah tudi po načelu JIT. To vse pa 
prispeva k večji učinkovitosti transporta, kar naj bi vsaj malo prispevalo k lajšanju okoljskih in 
urbanističnih zagat na Stari celini. 

2.2.3 Informacijska tehnologija 

Po trendih na strani povpraševanja in omejitvah glede varovanja okolja, pozornost s tem 
podpoglavjem prehaja na stran ponudbe, točneje na pripomočke, ki lahko omogočijo 
spremembe pri ponudnikih logističnih storitev, naslednje podpoglavje pa bo obravnavalo 
organizacijske spremembe znotraj panoge. Naslov tekočega podpoglavja izvira iz dejstva, da 
so najzanimivejše tehnološke pridobitve za logistiko tako ali drugače povezane z obdelavo in 
prenosom informacij. Po svoji kompleksnosti in namenu so rešitve s področja informatike zelo 
različne, zato bo tekoče podpoglavje razčlenjeno na; obravnavo manj kompleksnih 
elektronskih pomagál, izboljšano komunikacijo oz. računalniško izmenjavo podatkov in 
računalniško podporo operativnega načrtovanja in odločanja na vodstveni ravni. 

2.2.3.1 Elektronska pomagála 

Pripomočke, ki z vidika logistike rešujejo oz. lajšajo relativno ozko usmerjena, predvsem 
izvajalska opravila, je mogoče po področju uporabe razdeliti na: pomagala na cesti, ki 
olajšujejo navigacijo, komunikacijo in upravljanje z vozilom; pomagala v trgovinah in 
skladiščih za hitrejšo identifikacijo izdelkov ter pomagala v proizvodnji. 

Pojavljajo se prvi resni poizkusi popolne avtomatizacije vožnje. Tehnologija temelji na 
elektronskem vodenju vozila oz. »po žici« (angl. steer-by-wire), to je volanskega sistema, 
temelječega na elektromotorjih in hidravliki, ki se ga upravlja s pomočjo ročic (angl. joystick) 
ali z elektronsko podprtim volanskim obročem (Poženel, 1999, str. 34). Vožnja »po žici« 
omogoča, da si računalnik v vozilu zapomni vse ukaze, potrebne za vožnjo po določeni poti in 
lahko nato vožnjo sam upravlja oz. ponavlja. Tak sistem je seveda uporaben predvsem v 
zaprtih območjih, kjer je vedno znova potrebno opraviti enako pot. Primeri uporabe bi bili torej 
večji transportni terminali – tudi pristanišča – kamnolomi, gradbišča ipd.. 



 19

Zanimiv je tudi Mercedesov sistem Telligent proximity control, ki samodejno uravnava 
oddaljenost do prednjega vozila. To počne s pomočjo radarja in zaviranja (Poženel, 1999, str. 
34; Purgar, 2000, str. 18). Združitev obeh omenjenih sistemov s še nekaj senzorji in 
komunikacijskim sistemom daje možnost povezovanja večih vozil v elektronsko vodeno 
kolono vozil, pri čemer človek vodi le prvo vozilo v koloni. Ostala vozila mu sledijo z 
ustreznim časovnim zamikom. To je sistem Promote Chauffeur in je projekt večih evropskih 
partnerjev. 

Drugi zanimivi pripomočki, ki bodo svojo pot na evropske ceste ugledali kaj prej, so še: 
avtomatski odpiralec vrat na podlagi kodne kartice na voznikovi obleki, sistem za kontrolo 
uhajanja iz smeri Lane Assistant, ki »bere« stranske črte na vozišču, potovalni navigacijski 
računalnik v povezavi z napravo za pozicioniranje (angl. GPS – Global Positioning System) ali 
brez (OECD, 1992, str. 148; Poženel, 1999, str. 34; Purgar, 2000, str. 18). Za komuniciranje 
med tovornjaki in bazo se že sedaj uporabljajo mobilni telefoni, prenosne radijske postaje in 
tudi občasna javljanja s stacionarnih telefonov med postanki. Slednje se sicer opušča, a kjer 
mobilna omrežja še ne zagotavljajo ustrezne pokritosti terena, je prav javna telefonska 
govorilnica pogosto edina povezava s svetom. 

Korak naprej predstavlja povezava mobilnega telefona (lahko tudi satelitskega) z računalnikom 
tovornjaka, poznana tudi kot telemetrija (Planinc, 2004, str. 59). Ta lahko preko mobilnika 
sporoča v bazo trenutno pozicijo tovornjaka, prevožene kilometre, obremenjenost motorja in 
potrebo po naslednjem servisnem posegu (OECD, 1992, str. 109; Poženel, 1999, str. 35; 
Purgar, 2000, str. 18). Podatki se zbirajo na osrednjem računalniku baze in po potrebi pošiljajo 
naprej servisnim delavnicam, strankam in drugim partnerjem. Seveda so ti podatki nato 
uporabni tudi za fakturiranje, knjiženje… Dandanes se je že močno razmahnil sistem pošiljanja 
kratkih sporočil (SMS) preko mobilnika v navezavi s sistemom za pozicioniranje GPS. 
Vsebina sporočil je večinoma standardizirana, pozicija vozila pa se s pomočjo GPS-ja 
avtomatično doda k sporočilu. Rešitev je stroškovno učinkovita in omogoča pokrivanje večino 
potreb po komunikaciji med voznikom in centralo. Prehod s standardiziranih sporočil na vse 
bolj podrobne informacije o delovanju vozila itd. pa lahko pričakujemo skladno z razvojem 
mobilne telefonije26, ki naj bi omogočala prav kakovostnejši prenos podatkov (Pavlin, 2001, 
str. 7). Povezavo tovornjaka z bazo (lahko tudi s servisno delavnico, z naročnikom…) preko 
mobilnika že ponujajo pri Mercedesu pod imenom FleetBoard, pri Volvu pod imenom 
Dynafleet, pri Scaniji kot Infotronics… 

Nekaj podobnega se obeta tudi na področju cestninjenja. Predvsem Nemčija, za sedaj sicer še 
neuspešno27, uvaja sistem za pobiranje cestnine s pomočjo GPSja in radijskega oddajnika, kar 
omogoča spremljanje gibanja tovornih vozil po njihovih avtocestah in tudi globljenje, v kolikor 
spremljano vozilo prispe na kontrolno točko hitreje kot omogoča največja dovoljena hitrost. 

                                                 

26 T.im tretja generacija mobilne telefonije temelji na določilih foruma UMTS. Standard omogoča hitrejši prenos podatkov, s 
tem pa tudi nove tipe storitev, npr. hitrejši dostop do interneta in dopolnjevanje govorne komunikacije z videom (Mobitel, 
1999, str. 5; Stergar, 1999, str. 4). Alternativna rešitev so tudi izboljšave standarda GSM: GPRS, EDGE idr.. 

27 Zaradi nerešenih težav s povratno komunikacijo, t.j. od tovornjaka do centrale, so s 1.1.2005 za tovornjake na 12t uvedli 
cestninjenje, ki prav tako temelji na sistemu GPS in stacionarnih kontrolnih točkah, za povratno komunikacijo pa uporabljajo 
GSM telefone, natančneje sistem kratkih sporočil (SMS). Cestnino pa je mogoče plačati tudi na cestninskih avtomatih in preko 
interneta. (Kocbek, 2005, str. 13). 
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Vzoru Nemčije glede načina brezkontaktnega cestninjenja naj bi sledile tudi ostale članice EU, 
saj naj bi ta postal standarden. 

Trenutno najuporabnejši elektronski pripomoček za trgovine in skladišča je sistem hitre 
identifikacije blaga po sistemu črtnih kod. Sistem je uporaben le ob informacijski podpori 
pripadajoče baze podatkov (podatki morajo biti predhodno zavedeni), ki odčitano številko oz. 
kodo spremeni v informacijo o imenu izdelka, teži, merah, lastniku, naročniku, kraju odpreme, 
ciljnem kraju… Sistem omogoča boljšo in predvsem bistveno hitrejšo informiranost o blagu, s 
čimer pripomore k natančnejšemu in hitrejšemu rokovanju.  

Označevanje s črtno kodo na ravni izdelka je postalo standardna praksa že v številnih razvitih 
in razvijajočih se državah. Kodo je mogoče uporabljati, a je v praksi še malo uveljavljeno, za 
označevanje palet, kontejnerjev, tovornjakov ipd. (OECD, 1992, str. 108). Predvsem pri 
tovornjakih pa je že zaslediti prve praktične poizkuse identifikacije s pomočjo radijskih valov 
oz. frekvenc (RFID – angl. Radio Frequeny Identification) – npr.: ob vstopih tovornjakov v 
skladišča, pristanišča, carinarnice, multimodalne terminale, cestninske postaje28… S tem je 
omogočeno vodenje tovornjaka do ustreznega mesta na terminalu, medtem pa se že lahko 
začnejo pripravljalne aktivnosti za nadaljnje rokovanje s prihajajočim tovorom. Razvoj 
elektronskih etiket ( angl. tags) je prišel že tako daleč, da je mogoče s čipov ne le odčitavati 
kode (angl. EPC – Electronic Product Code), temveč tudi brati in zapisovati dodatne 
informacije (Veselko, 2004, str. 5). Glede na omenjeno in dejstvo, da je radiofrekvenčna 
identifikacija mogoča tudi skozi številne materiale, npr. mogoča je identifikacija izdelka, ki je 
zaprt v kartonasto embalažo, je pričakovati skorajšnjo široko uveljavitev tovrstne 
brezkontaktne identifikacije. 

Poznamo različne vrste kod: EAN (angl. European Article Numbering system), ISBN za 
knjižne publikacije in različne interne sisteme označevanja raznih podjetij po standardih code 
39, code 49… (Black, 1996, str. 6; Zavadlav, 1998, str. 25; OECD, 1992, str. 135). Čitalnik 
kode, povezan z blagajniškim mestom in osrednjo bazo podatkov imenujemo elektronsko 
podprto prodajno mesto (angl. EPOS – Electronic Point Of Sale) in je gonilna sila 
drobnoprodajne evolucije v devetdesetih letih. Prednosti informatizirane blagajne so številne:  

• hitrejše in natančnejše zaračunavanje prometa,  
• boljša preglednost računa, 
• večje zaupanje kupcev v poštenost obračunavanja,  
• sprotno spremljanje prometa in s tem potreb po nabavah in tekočem zapolnjevanju polic,  
• zmanjšana možnost prezaloženosti in pomanjkanja, 
• možnost preučevanja navad posameznih potrošnikov, v kombinaciji z identifikacijo – s 

pomočjo kreditne ali članske kartice, in nekaj neodvisnimi spremenljivkami (dan v tednu, 
dan v mesecu, temperatura, vreme…), 

• povečana hitrost obračanja zalog, 
• s čimer se zmanjša izmet hitro pokvarljivega blaga in  
• omogoča rahlo zmanjšanje konzervansov v živilih, 
• zmanjša potrebo po pregledovanju zalog, 

                                                 

28 V Sloveniji se že široko uporablja tovrsten sistem brezkontaktnega cestninjenja, to je Darsov sistem ABC, podoben sistem 
pa imajo tudi Avstrijci. 
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• in večanje produktivnosti… 

S povezavo podatkov prodaje in dobav v neki trgovini dobimo trenutno stanje zalog v trgovini, 
kar zmanjša potrebo po inventurah. Povezava je še posebej olajšana, če dobavitelj dobavnico 
izstavi v elektronski obliki (po internetu, na disketi ipd.). S tem prihranimo pri času, potrebnem 
za administrativna opravila, in zmanjšamo možnost napak pri vnosu podatkov (Cooper, 1994, 
str. 102; Simonič, 2001, str. 23). Pogosta je tudi povezava elektronske blagajne z banko, kar 
omogoča uporabo plačilnih kartic. 

Svojevrstna pomagala so tudi govorni računalniki, ki pretvarjajo navodila računalnika oz. načrt 
dela v govor (Urbanija, 2004a, str. 13). Prednost tovrstnih pomagal se kaže v povečani varnosti 
in produktivnosti, saj delavcu ni potrebno odmikati pogleda z okolice, da bi rokoval s 
računalniškim terminalom, temveč lahko ustrezno komunikacijo opravi kar med delom. Primer 
uporabe je Dachserjev sistem komisioniranja z glasom (angl. pick-by-voice), ki jim je prinesel 
povečanje produktivnosti za 10% glede na uporabo terminalov z zasloni in tipkovnico ter večjo 
varnost. 

Računalniki so si utrdili svoje mesto tudi v proizvodnji. Najpogosteje slišana izraza sta CAD 
in CAM, nekoliko redkeje pa CIM. Računalniško podprto modeliranje (angl. CAD – Computer-
aided Design) se tipično uporablja pri generiranju tri dimenzionalnega prikaza na 
računalniškem monitorju kot alternativa ročnemu izdelovanju modelčkov (Cooper, 1994, str. 
62; OECD, 1992, str. 171). CAD sčasoma dobiva svojega naslednika v navidezni resničnosti 
(angl. virtual reality). Računalniško podprta proizvodnja (angl. CAM – Computer-Aided 
Manufacturing) je uporaba računalnikov za generiranje vhodnih podatkov za numerično 
krmiljene stroje in robote, ki pa bi jih že same lahko šteli za elektronska pomagala v 
proizvodnji. Računalniško integrirana proizvodnja (angl. CIM – Computer-integrated 
Manufacturing) je uporaba računalnikov za povezovanje in koordiniranje različnih proizvodnih 
faz proizvodnega procesa. Računalnik lahko odigra pomembno vlogo tudi v splošno-upravnem 
delu proizvajanja – predvsem pri načrtovanju in komuniciranju s kupci in dobavitelji, čemur je 
posvečena pozornost v naslednjem podpoglavju. 

2.2.3.2 Računalniška izmenjava podatkov  

Računalniška izmenjava podatkov (angl. EDI – Electronic Data Interchange) se nanaša na 
komunikacijo strukturiranih podatkov med dvema računalnikoma (OECD, 1992, str. 174). 
Uporablja se jo predvsem v nabavnih oddelkih za razpošiljanje naročil, obveščanje o poteku 
njihovega izvrševanja in razpošiljanje faktur. S tem se nadomešča tradicionalne načine 
naročanja – telefon, pisma in telefaks – ki so vsi bolj zamudni in zaradi sodelovanja večjega 
števila ljudi tudi bolj nagnjeni k napakam (Cooper, 1994, str. 105). 

Dodatna prednost računalniške izmenjave se pokaže, kjer se računalnik uporablja za pomoč pri 
operativnem načrtovanju. Tu lahko sprejeto naročilo avtomatično in v trenutku preide v modul 
oz. program za načrtovanje, s čimer dosežemo največjo možno ažurnost in optimalnost 
tekočega načrta proizvodnje. To lahko pripomore k opaznemu manjšanju obsega zalog in 
skrajšanju dobavnega časa, kar povečuje fleksibilnost tako dobavitelja kot kupca (OECD, 
1992, str. 104). Pri dobavah po načelu JIT in kjer so dobavni roki zelo kratki, se računalniška 
izmenjava podatkov praviloma zahteva kot obvezen način komuniciranja (Terry, 1996, str. 3). 
Zaradi učinkovitosti takega komuniciranja se navadno poveča obseg komuniciranja, saj se sledi 
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fazam izpolnjevanja kupčevega naročila tudi pri bolj množičnih proizvodih, s čimer se zmanjša 
tveganje glede časa dobave. 

Komunikacijski računalniki imajo tudi slabe plati. Nikakor niso dovzetni za razlike v strojni in 
programski opremi. V praksi se dogaja, da velika podjetja vsilijo svoje rešitve partnerjem in 
dobaviteljem (Black, 1996, str. 5; Cooper, 1994, str. 105; OECD, 1992, str. 124). Rešitev 
problema se kaže v standardizaciji oblike sporočil – kot npr.: SWIFT za bančne transakcije, 
bolj univerzalni TRADACOMS v Veliki Britaniji, predvsem pa standard »Edifact« (angl. EDI 
for Administration, Commerce and Trade), ki se ob podpori Združenih narodov postopoma 
uveljavlja širom sveta. Ne nazadnje obstaja še možnost uporabe interneta – predvsem 
svetovnega spleta (Hastings, 1996a, str. 6; Koražija, 1998, str. 13; Rogelj, 2001, str. 22). 
Uporabnost računalniške izmenjave podatkov se utegne še razširit, ko bodo državni organi, kot 
so carina in razne inšpekcije, stopili v korak s časom in prešli s papirja na elektronsko 
sporočilo, kar bi moralo precej skrajšati vrste pred njihovimi okenci. To bi pripomoglo k 
hitrejšemu mednarodnemu pretoku blaga. 

Med elektronsko izmenjavo podatkov štejemo tudi komunikacije med bolj preprostimi 
računalniki, ki pa prav tako lajšajo marsikatero opravilo. To so predvsem različne oblike radio 
frekvenčne komunikacije med osrednjim računalnikom (oz. bazo podatkov) in »odjemnim 
mestom«. Primeri takšne izmenjave podatkov so: komunikacija po mobilnem omrežju med 
tovornjakovim potovalnim računalnikom in bazo o trenutni lokaciji tovornjaka, komunikacija 
med elektronsko centralo tovornjaka in računalnikom mehanične delavnice glede zaznave 
potrebnih servisnih posegov pa tudi komunikacija med elektronskim prodajnim mestom in 
centralno bazo podatkov, daljinsko odpiranje vrat s pomočjo magnetnih kartic, daljinska 
odobritev točenja goriva ali vkrcanja tovora (npr.: nakladanje cementa iz silosa s pomočjo 
dozirne tehtnice), ipd.. 

2.2.3.3 Računalniška podpora ravnanja podjetja 

Uporabnost računalnika je ob vse ugodnejšem razmerju med zmogljivostmi in ceno zelo široka 
in se še širi. Ogledali smo si že preprostejše uporabe računalnika na področjih povezanih z 
logistiko, t.j. v vlogah pomagal pri posameznih opravilih in komunikaciji. Računalniki lahko 
pomagajo tudi pri zahtevnejših in kompleksnejših opravilih. Pomagajo iskati optimalno 
strukturo logističnega procesa, operativno načrtovanje proizvodne in logistične aktivnosti, 
shranjujejo, obdelujejo in posredujejo velike količine podatkov in tudi agregirajo podatke za 
vodstvo v podporo njihovim odločitvam (Pavšič, 2001, str. 22; OECD, 1992, str. 104). Pri tem 
se moramo zavedati, da računalniki neselektivno obravnavajo ponujene mu podatke po 
vnesenih pravilih. Če ta pravila in podatki slabo odražajo realnost ali ta sama na sebi 
predstavlja nered, potem uvajanje računalniške podpore pomeni le avtomatiziranje nereda. 

Poglejmo nekaj konkretnih primerov uporabe računalnikov na upravni ravni podjetja:  
• Določanja lokacije skladišč, proizvodnih obratov in razporeditve opreme v njih. Tu si lahko 

pomagamo z operacijskimi raziskavami, ki so praviloma računsko zelo intenzivne. 
Uporaba računalnika v ta namen je, zaradi relativne redkosti problema postavljanja 
proizvodno-skladiščnih zmogljivosti in njihovega opremljanja, relativno redka (Pavšič, 
2001, str. 21; OECD, 1992, str. 55, 67 in 73). Srednje veliko podjetje ima potrebo po 
tovrstnih izračunih verjetno le vsakih nekaj let. Zaradi tega je pričakovati, da bo takšna 
storitev nabavljena na trgu, kar je tržna priložnost za logističnega svetovalca. Glede na 
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rastoč trend centralizacije skladiščnih zmogljivosti, internacionalizacijo proizvodnje in 
druge obravnavane trende, se ni bati, da v prihodnjih letih ne bi bilo zadostnega 
povpraševanja po tovrstni storitvi.  

• S pomočjo tehnik kot so MRP, DRP, LRP, OPT29 in drugimi lahko računalniki pomagajo 
načrtovati proizvodni proces na operativni ravni (Christopher, 1992, str. 39; Cooper, 1994, 
str. 234 in 239; OECD, 1992, str. 179; Simonič, 2001, str. 23). Pri tem kaže izpostaviti 
njihovo hitrost, kar jim omogoča odzivanje na spremembe, na nove informacije iz okolja, v 
približno realnem času. Podobne prijeme lahko uporabimo tudi za operativno vodenje 
skladišča30 in voznega parka. Učinki računalniške podpore operativnega načrta se navadno 
kažejo predvsem skozi izboljšanje izrabe zmogljivosti in delno povečanje fleksibilnosti 
proizvodnje. Nadalje je lahko načrt dobra osnova za kar se da avtomatizirano kontrolo – še 
posebej, če se izvaja s pomočjo črtnih kod. Še korak naprej pri avtomatizaciji splošno 
upravnega procesa je mogoče narediti z elektronsko izmenjavo podatkov (angl. EDI), kar 
pomeni, da elektronske naročilnice samodejno preidejo v sistem operativnega načrtovanja 
in so obenem podlaga za kontrolo in fakturiranje pa tudi morebitno vmesno spremljanje 
poteka naročila31 (angl. tracking) ali vsaj časa končne dobave (angl. tracing). Spremljanje 
poteka naročila je uporabno tudi za merjenje pretočnih časov in odkrivanje ozkih grl 
(Cooper, 1994, str. 239). V ta sklop lahko štejemo tudi sisteme za upravljanje skladišč in 
logističnih verig (Vouk, 2004a, str. 14)32.  

• Računalniki so primerni tudi za zbiranje in hranjenje velikih količin podatkov. Seveda so 
podatki uporabni le, če so ažurni, kar pomeni, da jih je potrebno neprestano osveževati. 
Računalniške baze podatkov imajo dobro lastnost, da informacije v trenutku razširijo do 
vseh pooblaščenih oseb in so neprestano na voljo v poljubni obliki – npr.: podatki o kupcu 
se lahko znajdejo kot naslov na kuverti, kot podatek o lokaciji dobave v operativnem 
načrtu, kot telefonska številka, ki jo je potrebno poklicati, kot del zbirnih podatkov na mizi 
uprave podjetja za podporo pri odločanju itd.. Slednje lahko poteka na ravni neposrednih 
ali agregiranih podatkov, po potrebi filtriranih po določenih kriterijih, s smernicami za 
ukrepanje ali zgolj kot goli podatki. Urejene in povezane baze podatkov33 so tudi 
predpogoj za kakršno koli resno načrtovanje s pomočjo računalnika. 

Tu sta še dve večni dilemi informacijske tehnologije. Prva je posodabljanje informacijskega 
sistema. Praviloma vsebinski posegi predstavljajo znatne investicije in obenem zahtevajo tudi 
hkratne organizacijske spremembe, prešolanje zaposlenih in odpuščanje presežne delovne sile, 
kar vse zahteva še dodatna sredstva – vsaj na kratki rok (Kranjec, 2001, str. 24). Druga 
nevšečnost je zaskrbljenost zaposlenih nad spremembami, ki jih prinaša dodatna 
informatizacija. Predvsem gre za problem deljenja informacij in z njo povezane avtoritete, 
predvsem managerjev. Z vzpostavitvijo baze podatkov, so ti vedno na voljo vsem 

                                                 

29 Za pojasnila kratic glej opombe od 10 do 15. 

30 Primer iz pristanišča Gioia Tauro: v vsakem trenutku se ve, kje se nahajajo ladje in točen položaj zabojnikov v skladišču 
(Urbanija, 1998, str. 17) 

31 Dober informacijski sistem naj bi bil osredotočen na proces in ne na zaloge. Kontrola se opravi po vsaki opravljeni akciji, 
kar naj bi pripomoglo k takojšnjemu odkrivanju napak, s čimer postanejo periodične inventure nepotrebne (Hastings, 1996, str. 
5). 

32 Iz članka je razvidno, da je eden takšnih sistemov uveden tudi v Intereuropi. 

33 Npr. o pretočnih časih, kosovnicah, lokacijah, opisih strojev… 
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pooblaščenim, s čimer vodja izgubi del svoje vloge informatorja, če pa računalnik sprejema 
tudi odločitve, je prikrajšan še pri odločitveni vlogi ali celo za svoje delovno mesto.  

Računalniški informacijski sistem praviloma povečuje preglednost človeških akcij in napak 
(Terry, 1996, str. 3). Če upoštevamo še računalniško izmenjavo podatkov s partnerji podjetja, 
lahko pričakujemo, da se manager, ki bi moral podpreti uvajanje in uporabo informacijskih 
tehnologij, z njimi ne bi počutil najbolje, saj bi partnerji in sodelavci kar nekako preveč vedeli 
o njem. Ni se čuditi torej, da zastareli informacijski sistemi še naprej ostajajo cokla 
racionalizacije marsikatere nabavne verige. 

Slabo poznavanje informatike med managerji je marsikatero podjetje pripeljalo do neprimerne 
integracije informacijskih sistemov (Terry, 1996, str. 3). Namesto, da bi managerji določali, 
kako naj informatika podpira poslovanje, je marsikje prišlo do stanja, da so zmožnosti 
informatike določale, kaj in kako bo podjetje delalo. Lahko bi rekli, da so šli z integriranjem 
predaleč, saj so delovni proces integrirali na razpoložljivo strojno in programsko računalniško 
opremo. Po drugi strani pa je opaziti, da postajajo managerji proaktivni pri zahtevanju 
izboljšav, a še daleč od tega, da bi zmogli vizijo celovite informacijske podpore poslovanju 
podjetja. 

2.2.4 Združevanje ponudnikov logističnih storitev – Megacarrier 

Od trendov, ki naj bi krojili spremembe v povpraševanju in ponudbi logističnih storitev, so bili 
do sedaj obravnavani trendi na strani povpraševanja, omejitve glede varovanja okolja in nove 
tehnološke priložnosti na področju informacijske tehnologije. Napovedana pa je bila tudi 
obravnava organizacijskih sprememb znotraj logistične panoge, kar je predmet tekočega 
podpoglavja. Poseben poudarek je dan oblikovanju velikih logističnih podjetij s široko 
geografsko prisotnostjo in široko »pahljačo« logističnih proizvodov, t.im. velelogistov (angl. 
Megacarrier). 

Podjetja se združujejo, pri čemer logistična panoga ni izjema. V Avstraliji in Severni Ameriki 
je že nekaj časa opazen trend koncentracije lastništva predvsem med transportnimi podjetji 
(Cooper, 1994, str. 195). V Evropi praktično še ni podjetja, ki bi ponujalo celoten spekter 
logističnih storitev34, vsaj v večjem delu Stare celine. Glede na zaznane trende zunanje nabave, 
centralizacije skladišč35, globalizacije proizvodnje in druge trende, se zdi, da povpraševanje po 
širokem portfelju storitev in ekstenzivni geografski pokritosti nedvomno obstaja (Batchelor, 

                                                 

34 Tu je mišljeno podjetje, ki lahko opravi kopenske, morske, rečne, zračne transporte vseh tipov tovorov (npr. razsutega, 
tekočega, kosovnega tovora, hitre pošte…) tako v zbirnem prometu kot v zaokroženih pošiljkah – od vrat do vrat. 

35 Trend zmanjševanja zalog pušča sledi tudi na funkcijah, ki jih imajo skladišča: vse manj so »čakalnica« za blago, ki išče 
kupca. Pomembnejše postajajo funkcije zbiranja in distribuiranja blaga, opremljanja z deklaracijami in navodili v lokalnem 
uradnem jeziku in koristmi, ki so vezane na carinski postopek (Kos, 2003, str. 67). Skladišče torej pridobiva na dinamiki – je 
vse bolj prostor, kjer se na uskladiščenem blagu (še posebej to velja za končne izdelke) opravljajo dodatne aktivnosti 
(Simonič, 2001, str. 23). Za skladišča je pretežno pomembno, da so lahko dostopna, t.j. v bližini transportne infrastrukture, po 
možnosti multimodalne, in v bližini večjih poselitvenih centrov in industrije. Širitev EU zmanjšuje pomen carinskih skladišč, 
zato se prodajni potencial skladišč v očeh organizatorjev logističnih verig vse bolj osredotoča na distribucijsko vlogo. 
Krajšanje življenjske dobe izdelkov in naraščanje različic dodatno pritiska na krčenje obsega zalog in torej sili k centralizaciji 
skladiščno-distribucijske funkcije. 
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1996, str. 1; Cooper, 1994, str. 209). Komur bo podvig med logistične velikane uspel, bo lahko 
v prihodnje pomembno sooblikoval podobo logističnega trga Evrope. 

Iz dosedanjega pregleda trendov je mogoče razbrati, da skozi dobavne kanale potuje sila pisana 
paleta blaga na vedno nove destinacije, v različno velikih svežnjih in z različnimi frekvencami 
dostavljanja. S pričo rastoče kompleksnosti zahtev kupcev logističnih storitev prihaja do večjih 
sprememb tudi na strani ponudnikov. Pri tem je zaznati nekaj gonilnih sil razvoja (Batchelor, 
1996, str. 1; Cooper, 1994, str. 149; FAZ, 1997, str. 17; OECD, 1992, str. 69): 
• Potreba po širokem asortimanu storitev (prevoz manjših in večjih pošiljk od vrat do vrat, 

multimodalen prevoz s skladiščenjem ali brez, prevoz viseče konfekcije, hlajenih in 
zamrznjenih izdelkov, špedicija, organizacija pomorskih in letalskih prevozov itd.). 

• Želja po postrežbi pri enem samem ponudniku (angl. one-stop shopping), kar še posebej 
velja za visoko specializirane logistične storitve in za kupce z relativno nizko količino 
izdelkov. 

• Povečana potreba po formalnih povezavah izvira iz želje po bolj dolgoročnih oblikah 
sodelovanja, še posebej, kjer naj bi sodelovanje preraslo v skupno iskanje novih in 
celovitih rešitev. 

• Trženje logističnih storitev je izrazito podhranjeno z izjemo ekspresnih dostavljavcev, kot 
so FedEx, UPS, TNT in DHL. 

• Potreba po večji strokovnosti ponudnikov – ti bi morali biti pri svojem poslovanju vsaj 
toliko zavezani logističnim konceptom kot njihovi odjemalci36. 

Kandidatov za univerzalnega logističnega ponudnika – »velelogista« (angl. megacarrier) – je 
veliko. Njegov izvor lahko vidimo v vseh obstoječih tipih podjetij, katerih osnovna dejavnost 
je s področja logistike: špediterji, ekspresni paketni dostavljavci, distributerji in letalski 
prevozniki, kontejnerski ladjarji (Cooper, 1994, str. 203). Cestni prevozniki se večinoma ne 
zdijo posebej primerni kandidati, saj ostaja ta dejavnost še naprej zelo razdrobljena. Ima veliko 
individualnih prevoznikov. Vstopne ovire so tu nizke. Vsak, ki ima tovornjak, je že v igri37. 
Predvideti je mogoče, da se bodo sčasoma izoblikovali organizatorji prevozov38, ki bodo 
praviloma opravljali zahtevnejše oblike prevozov39 v večji meri, kot doslej, s pomočjo na trgu 
najetih neodvisnih tovornjakarjev (Cooper, 1994, str. 193 in 197). Posledično je pričakovati 
ostro konkurenco na trgu cestnih prevozov od vrat do vrat za polno naložene tovornjake, kar se 
bo odrazilo predvsem v nadaljnjem zniževanju cen prevozov (Cooper, 1994, str. 66 in 200; 
OECD, 1992, str. 69).  

Omenjeni kandidati za razvoj v velelogista se zdijo primerni, ker so vsi dokaj založeni s 
kapitalom, že imajo določena – sicer enostransko specializirana – logistična znanja in stike z 

                                                 

36 Poučen primer neuspeha zaradi premajhne strokovnosti ponudnika je preselitev Sony-evega osrednjega evropskega 
skladišča iz Nizozemske na Češko, kjer novi ponudnik ni bil dorasel Soneyevi organizacijski kulturi, predvsem pa se je 
prepogosto najprej lotil dela, šele nato pa je morebiti razmišljal o optimizaciji procesov (Skok, 2004, str. 16). 

37 V transportnem sektorju se znaten del ekonomij obsega doseže že na ravni prevoznega sredstva – večjega tovornjaka ali 
ladje (Cooper, 1994, str. 197). 

38 Nastali naj bi predvsem iz zdajšnjih špediterjev, ki z uveljavljanjem enotnega trga Unije izgubljajo svoj nekdanji pomen, in 
iz večjih prevoznih podjetij. 

39 Kot so sestavljeni oz. konsolidirani tovori, prevozi na rednih linijah oz. po voznem redu, specializirani prevozi, daljši 
mednarodni prevozi, kjer so možni povratni prevozi. 
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večjim krogom kupcev. Potreba po kapitalu ni usmerjena toliko v vozni park (nabava storitev 
prevoza na trgu, franšizing) niti toliko v skladiščne zmogljivosti (tudi te je mogoče najeti), 
ampak predvsem za zahtevna vlaganja v informacijsko tehnologijo (Batchelor, 1996, str. 1; 
Cooper, 1994, str. 227; OECD, 1992, str. 72; Pavšič, 2001, str.21; Terry, 1996, str. 3). Slednjo 
bi lahko uporabljali: za dodajanje vrednosti osnovni storitvi s pomočjo upravljanja zalog; za 
razvoj novih, laže obranljivih tržnih niš; za diferenciacijo storitve s pomočjo sledenja izvajanja 
naročila in napovedovanja časa izpolnitve; za uvedbo stroškov zamenjave dobavitelja s 
pomočjo uporabe specifičnih računalniških standardov pri komunikaciji ali nudenju 
naročniških terminalov (Cooper, 1994, str. 238). 

Predvideva se, da bo prav sposobnost rokovanja z informacijskimi tehnologijami tista, ki bo 
določala zmagovalce v tekmi med novo nastajajočimi velikimi logisti. Prav velikost izdatkov 
za stalno posodabljanje informacijske podpore bo zarisala mejo med majhnimi in s tem vse 
bolj odvisnimi družbami ter med obvladujočimi (Batchelor, 1996, str. 1; OECD, 1992, 65). 
Zato lahko pričakujemo, da bodo v velike logistične sisteme integrirana tudi podjetja, katerih 
osnovna dejavnost je računalništvo oz. razvoj informacijskih sistemov. To naj bi zagotovilo 
stalen razvoj informacijskega sistema, združljivost informacijskih sistemov pridruženih 
podjetij in izboljšalo integracijo informacijske podpore v delovnem vsakdanu podjetja. 
Računalniško podjetje bi lahko pomembno prispevalo na področju svetovalne dejavnosti 
koncerna. Poleg nudenja rešitev s področja informacijskih sistemov, bi lahko ponujalo celovite 
rešitve za elektronska prodajna mesta in skrbelo za njihovo vzdrževanje. Zgovoren primer 
takšne integracije je tudi primer ameriškega podjetja Sabre Group, ki je v lasti AMR Global 
Logistics40 (Koražija, 1998, str. 13). Sabre ta čas upravlja največji civilni informacijski sistem. 

Pri preobrazbi iz logističnih specialistov v bolj celovite logistične ponudnike lahko pretendenti 
računajo tudi na aktivno pomoč večjih kupcev logističnih storitev – v obliki skupnega razvoja, 
finančne in strokovne pomoči, sklepanja dolgoročnih nabavnih pogodb za storitve, ki še ne 
obstajajo ipd. (Hastings, 1996a, str. 6). Čeprav je taka pomoč lahko ugodna odskočna deska za 
preboj med večja logistična podjetja, ne kaže pozabiti na aktualen trend integracije 
distribucijskih kanalov, ko veliki proizvajalci poskušajo kontrolirati tudi vmesne člene do 
končnega kupca (OECD, 1992, str. 84). Kontrola se pogosto doseže s pomočjo nakupa 
lastniškega deleža, kar pa pogosto pripelje do zastoja v nadaljnjem razvoju logista. 
Proizvajalec praviloma izrabi možnost vpogleda v poslovanje za pritisk na cene, morebiti 
omejuje prodajo določenih storitev konkurentom, obenem pa računa tudi na udeležbo v 
dobičku.  

Alternativna različica razvoja logističnega podjetja gre lahko v smeri logističnega središča 
(angl. hub-and-spoke system), to je geografsko omejenega oz. osredotočenega delovanja, 
predvsem v smeri nudenja širokega spektra logističnih storitev. Taka središča41, z dobrimi 
povezavami v zaledje, so se izoblikovala predvsem ob večjih pristaniščih, opazen pa je njihov 
trend pojavljanja tudi v notranjosti (OECD, 1992, str. 70). Logistična središča so praviloma 
multimodalna, s povečujočim se pomenom cestnega transporta. Praviloma so organizirana po 
terminalih, ki rokujejo z zaokroženo skupino izdelkov, kar jim omogoča visoko specializacijo. 
Okoli terminalov se navadno razvijejo še druga specializirana logistična podjetja, ki prinesejo 

                                                 

40 Del AMR-ja je tudi letalski prevoznik American Airlines. 

41 Možnost razvoja Luke Koper v logistično središče podrobneje obravnava magistrsko delo D. Kosa, 2003. 
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potrebno konkurenco in dopolnjujejo ponudbo (OECD, 1992, str. 71). Središče bi moralo biti 
takó veliko, da bi omogočalo konsolidacijo tovorov po skupinah, ki jih je mogoče prevažati 
skupaj, uvedbo krožnih voženj, prevozov mešanega blaga in prevozov po voznem redu (angl. 
fixed schedule). Obseg del bi moral zadostovati za uvedbo storitev, ki so tržno zanimive, a bi 
jih bilo v drugačnih okoliščinah nemogoče ekonomično realizirati (obranljive tržne niše). 

Pri širjenju portfelja storitev in geografski pokritosti trgov si kandidati pomagajo predvsem s 
poslovnimi povezavami: – z združevanji, prevzemi in vse bolj s strateškimi partnerstvi. 
Notranja rast se v tekmi za preboj med velelogiste zdi prepočasna in zaradi številnih omejitev v 
nacionalnih zakonodajah tudi vprašljiva (Cooper, 1994, str. 203). Podrobnosti poslovnih 
povezav bodo predstavljena v nadaljevanju, na tem mestu pa naj omenim pogoste težave 
logistov s pozdružitveno integracijo. Praksa kaže, da je mogoče nekatere poslovne funkcije 
sorazmerno hitro integrirati: finance, razvoj, trženje. Nekoliko bolj se zapleta pri osnovni 
dejavnosti podjetja oz. njeni proizvodni funkciji. Te na kratek rok praviloma ni možno 
integrirati, še posebej, če podjetji ne delujeta na enakem področju. Pri nastajajočih velelogistih 
narašča delež prav slednjih, saj podjetja poizkušajo s poslovnimi povezavami širiti svojo 
ponudbo iz npr. pomorskih prevozov še na cestne, na hitro dostavo paketov itd., kot to velja 
npr. za Nedlloyd in njegova prevzeta podjetja Messageria Emiliana, Transflash itd. (Cooper, 
1994, str. 209). 

Uveljavitev velelogistov bo na evropsko logistiko svojevrstna prelomnica, vendar tudi po njej 
bo evropski trg ostal precej fragmentiran, tako da do zadržkov glede omejevanja konkurence 
praktično ne more priti (Cooper, 1994, str. 217). Uveljavitev načela »vsi nakupi na enem 
mestu« za logistične storitve, ki je najmočnejši argument sedanje tekme za oblikovanje 
velelogista, bo postala realnost in bo prinesla s sabo tudi nekaj pomembnih posledic. 
Velelogistu se bo težko umakniti iz manj dobičkonosnih dejavnosti, saj bi to bilo v nasprotju z 
interesi nekaterih kupcev in proklamirane ponudbe »vse na enem mestu«, po drugi strani pa se 
lahko pričakuje tudi razmah novih tipov storitev z višjo dodano vrednostjo – t.j. predvsem 
večjim kupcem individualno prilagojenih storitev (angl. dedicated oz. tailored services). 
Posrečen primer je storitev »Fashionflow« britanskega Excel Logistics42 za prevoz oblačil za 
verigo trgovin Marks & Spencer (Cooper, 1994, str. 208 in 211). 

Ključ obstoja velelogistov bodo učinkoviti informacijski sistemi. Velelogisti bodo predvsem 
organizatorji logističnih aktivnosti in zbiratelji tovorov, medtem, ko bodo predvsem prevozne 
in tudi nekatere druge storitve dejansko izvajali številni podizvajalci (Cooper, 1994, str. 219). 
Investicije bodo potrebne predvsem v informacijske in komunikacijske tehnologije, manj 
potrebne pa v prevozno tehnologijo oz. vozni park/floto. S tem v zvezi bi lahko velelogist pri 
svojem stvarjenju naleteli še na nekaj težav, vrednih razmisleka: kako uskladiti medkulturne in 
tehnološke razlike, kako doseči (navadno preoptimistično) začrtane sinergije, kako slediti 
obdobjem hitre rasti podjetja in nenazadnje – kako uskladiti in vzdrževati skupni informacijski 
sistem. 

Kot nasprotje velelogistom bo še naprej ostal in se verjetno celo okrepil segment majhnih 
podjetij – predvsem individualnih prevoznikov. Tu lahko še naprej pričakujemo ostro cenovno 
konkurenco in sčasoma tudi osvajanje bolj preprostih opravil, kot sta pakiranje in etiketiranje 

                                                 

42 Excel Logistics je podružnica transportnega velikana NFC – National Freight Corporation. 
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oz. označevanje, s čimer bodo odvzeli nekaj dela večjim (srednje velikim) logističnim 
podjetjem. 

Srednje velikim podjetjem se lahko zgodi, da bodo stisnjena med velelogiste in podizvajalce. 
Marsikatero ne bo zmoglo dovolj široke ponudbe, da bi lahko konkuriralo večjim tekmecem, 
obenem pa bo soočeno hudi cenovni konkurenci podizvajalcev (Cooper, 1994, str. 219; OECD, 
1992, str. 69). Posledično lahko pričakujemo, da se bodo srednje velika podjetja 
prestrukturirala in se specializirala po posameznih delovnih ali geografskih področjih ali pa se 
spustila v tekmo za rast – s kooperiranjem z drugimi srednje velikimi podjetji. Vprašanje pa je, 
ali je poslovna mreža neodvisnih podjetij lahko tako učinkovita, kot enovito podjetje z enotnim 
informacijskim sistemom. Razmislek o slednjem je prikazan v poglavju 2.3. 

2.3 Internacionalizacija poslovanja – model 3P 
Iz podpoglavja o oblikovanju t.im. velelogistov izhajata pomembni implikaciji, o katerih kaže 
še nekaj več povedati tudi na teoretičnem nivoju, saj sta zanimivi tudi za primer povezovanja 
Intereurope in Luke Koper: geografska širitev prinaša internacionalizacijo poslovanja43, rast 
logističnih podjetij pa bo temeljila predvsem na zunanji rasti, t.j. s pomočjo povezovanja 
podjetij. Tekoče podpoglavje je posvečeno oblikam internacionalizacije poslovanja in tudi 
tipom večnacionalnih podjetij, naslednje podpoglavje pa bo obravnavalo predvsem pravni 
vidik poslovnih povezav. 

Za potrebe obravnave možnih načinov internacionalizacije poslovanja podjetij je potrebno 
najprej definirati nekaj izrazov, predvsem glede tipa prevladujoče mentalitete večnacionalnih 
podjetij: internacionalna, globalna, transnacionalna in multinacionalna mentaliteta (Jaklič, 
2002, str. 184). Vsem štirim pojmom je skupno le to, da predstavljajo podjetja, ki na tujem 
prodajajo in so tam prisotna vsaj s prodajnim podjetjem. Od tu dalje pa je enotnosti konec. 
Razlike je mogoče strniti okoli ključnega vprašanja, kaj oz. koliko pričakujejo matična podjetja 
od tujega okolja, v katerega se podajajo, ta odnos pa se praviloma kaže tudi na odnosu centrale 
podjetja do svojih inozemskih podružnic. Za podjetja z internacionalno mentaliteto je značilno, 
da se tipično zadovoljijo z nekaj tujega trga, kot dodatek domačemu. Centrala je center 
razvoja, obvladovanja tehnologij in določanja strategij, medtem ko podružnice imajo predvsem 
nalogo podpore pri prodaji. Managerji prihajajo običajno iz matičnega podjetja. 

Podjetja z multinacionalno mentaliteto (t.j. multinacionalke) so proizvodno prisotne v več 
državah (Jaklič, 2002, str 185). Čeprav še vedno obstaja enotna centrala in očitna hierarhija, 
imajo podružnice že večje pristojnosti. Ugotavljati morajo lokalne posebnosti in se jim s svojo 
ponudbo proizvodov prilagajati. Managerji so običajno iz domačega okolja in so predvsem 
neodvisni podjetniki, ki ob tehnološki in finančni pomoči matice lahko hitro razvijejo relativno 
samostojno podjetje. 

Podjetja z globalno mentaliteto od tujine ne pričakujejo kakih posebnih prispevkov. Poleg trga 
jih zanima le še možnost proizvodnje s čim nižjimi stroški (Jaklič, 2002, str. 185). Vse svoje 

                                                 

43 Internacionalizacija pomeni širjenje podjetja preko meja matične države (Jaklič, 2002, str.173). 
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trge oskrbujejo iz le nekaj učinkovitih tovarn, ki so praviloma postavljene na stroškovno 
najučinkovitejši lokaciji (v svetovnem merilu). Center odločanja in razvoja ostaja doma. 
Medkulturnim razlikam ne posvečajo posebne pozornosti, oz. poskušajo razlike zmanjšati in 
standardizirati. 

Podjetja s transnacionalno mentaliteto oz. transnacionalke ob upoštevanju lokalnih razlik 
vendarle iščejo tudi globalno učinkovitost (Jaklič, 2002, str. 185). Navadno se od podružnic 
pričakuje, da se bodo specializirale in v svojem segmentu dosegle odličnost. S tem podružnice 
postopoma prerastejo v centrale svojega segmenta. Posledično ima transnacionalka navadno 
več specializiranih central, s čimer se njena nacionalnost izgublja. Išče svetovne centre 
odličnosti za posamezne svoje dejavnosti (ideje, razvoj, oblikovanje, proizvodnjo, financiranje, 
prodajo…). Prevladuje mrežna organizacija in odprta izmenjava informacij. 

Med opisanimi tipi podjetij je mogoče opaziti razlike glede pomena, ki ga podjetja pripisujejo 
kulturi in pravici odločanja oz. o porazdelitvi moči med centralo in podružnicami (Ferdows, 
1989, str. 73). Če uporabljamo podjetja v tujini, da bi se okoristili s prihranki na račun carin, 
cenejše delovne sile, državnih podpor in prihrankov pri logistiki, je to sicer dobrodošel način 
gospodarjenja, vendar je mar to vse, kar lahko dobimo za vloženi denar? Podjetje v tujini ima 
lahko še druge funkcije: zbližuje nas z našimi kupci in dobavitelji, privablja izkušeno in 
nadarjeno delovno silo, mogoče celo prerase v center odličnosti na posameznih področjih na 
ravni celotnega podjetja. Slednjega seveda ne kaže pričakovati, če podružnici dodeljujemo le 
enostavna dela in ji omejimo pristojnosti, odgovornosti in vire. 

Vlaganje v odličnost podružnice, v njen razvoj in znanje zaposlenih lahko bistveno prispeva k 
zmanjšanju napetosti med državo oz. kulturo gostiteljico in centralo podjetja. Odnos med 
podružnico in centralo, ki temelji le na izkoriščanju trga in cenejše delovne sile države 
gostiteljice, ponekod še vedno izzveni nekoliko kolonialistično in lahko povzroči napetosti 
med podjetjem in državo gostiteljico. V desetletju pa smo priča rastočemu nasprotovanju 
selitvi proizvodnje – tudi v matičnih državah – kar se odraža v vse glasnejših protestih proti 
globalizaciji in proti izgubi delovnih mest. Sodelovanje enakovrednih je zahtevnejše in 
pogosto, vsaj v začetku, zamudnejše kot poveljevanje podrejenemu. Če pa k temu dodamo še 
jezikovne bariere in kulturne razlike, je lahko hitro jasno, zakaj vsa podjetja, ki se odpravljajo 
v tujino, ne zmorejo sprejeti izziva partnerskega odnosa do podružnice. 

Modelov internacionalizacije poslovanja je več. Ker podpoglavje želi le v grobem prikazati 
osnovne možnosti razvoja in definirati osnovne zadevne izraze, razlike med modeli za to delo 
niso ključnega pomena. Uporabljen je trifazni model internacionalizacije (angl. 3P – Three 
phase internationalization model), ker je nazoren, sporočilno bogat in priročen za konkretni 
primer. Model sta leta 1994 zasnovala Luostarian in Hellman, »poslovenil« pa ga je Jaklič 
(»Triglav« slovenske internacionalizacije) (Jaklič, 1998, str. 15 in str. 5 v prilogi o modelu). 
Ideja, okoli katere je model sestavljen, je, da se podjetje uči skozi svoje izkušnje in postopoma 
povečuje prisotnost na tujih trgih. Model predvideva tri osnovne stopnje razvoja 
mednarodnega poslovanja podjetja. 
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Slika 4: Trifazni model internacionalizacije poslovanja 
    Soodvisna 

internacionalizacija
 

   

Neodvisna internacionalizacija

 
Uravnotežena 

strateška partnerstva 
 

   Stopnja zrelosti: 
prodaja znanja in/ali neposredne 
naložbe v proizvodnjo 
(proizvodna podružnica). 

 

   Stopnja rasti: 
prodaja in/ali posredne naložbe v 
proizvodno poslovanje 
(organiziranje podizvajalstva, 
dajanje licenc). 

 

   Stopnja razvoja: 
prodaja storitev in/ali neposredne 
naložbe v trženje (podružnice). 

 

Odvisna internacionalizacija 

Začetna stopnja: 
prodaja fizičnih izdelkov s 
pomočjo posrednih naložb v 
trženje (agenti in distributerji). 

 

a) 
Uvoz 
proizvodov 
in storitev 

b) 
-pogodbe na 
ključ 
-licence in  
pogodbena 
proizvodnja 
-skupna vlag. 
(podrejena 
vloga) 
-nakup franšize 

c) 
Indirektni izvoz 
s pomočjo 
izvoznega 
managerskega 
in/ali 
izvoznega 
trgovskega 
podjetja 

  

 
Stopnja zahtevnosti 

in možnost učenja za osamosvojitev 

  
 
 
 
 
 
 

 

Vir: Jaklič, 2002, str. 178; Jaklič, 1998, str. 15. 

V prvi fazi podjetje internacionalizacijo doživlja v »uvozni« smeri oz. pasivno (podrejeno 
trženje in razvoj) (Jaklič, 2002, str. 178). Če preskočimo najosnovnejšo fazo uvoza končnih 
izdelkov, kjer podjetje skoraj ne prihaja v stik z novimi znanji, ki bi mu omogočali kasnejšo 
osamosvojitev in samostojen razvoj, so v sliki (Slika 4) razvidni primeri pasivne 
internacionalizacije. Najem franšize sicer omogoča zelo obsežne prenose znanj, a je možnost 
nadaljnjega samostojnega razvoja praviloma povsem onemogočena. Po drugi strani pogodbe 
na ključ sicer praviloma pomenijo transfer pretežno zastarele tehnologije, a dopuščajo največ 
podjetniške svobode, samostojnega učenja in kasnejšo osamosvojitev podjetja. K pasivni 
internacionalizacij sodi tudi izvoz preko posrednikov, kjer podjetje ne more pridobiti novih 
znanj o tujih trgih. 

Aktivna internacionalizacija Pasivna internacionalizacija 

Povečevanje kompleksnosti, 
predanosti in »svobode« 
poslovnih funkcij 

Rast internacionalizacijske mentalitete 
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Glede na stopnjo razvoja Intereurope in Luke Koper in glede na njune deklarirane razvojne 
ambicije, čemur se posvečajo naslednja poglavja, je za to delo še posebej zanimiva druga faza 
internacionalizacije. Za začetek aktivne internacionalizacije lahko štejemo prodajo v tujini s 
pomočjo prodajnih predstavnikov, ki podjetju posredujejo podatke o trgu in kupcih (agenti, 
distributerji) (Jaklič, 2002, str. 181). Bistvo te faze je, da podjetje samostojno obvladuje svoje 
trženje in razvoj. Višek te faze so neposredne naložbe v proizvodnjo in prodaja znanj (licence, 
franšize ipd.). S takšnim obnašanjem praktično nadvladuje podjetja, ki se nahajajo v pasivni 
fazi internacionalizacije. Tako obnašanje je značilno predvsem za internacionalna in globalna 
podjetja. 

Tretja faza internacionalizacije je sklepanje strateških povezav (mreže, grozdi ipd.) na 
področju skupnega trženja in/ali razvoja, za kar pa so potrebi resnični oz. enakovredni 
partnerji, saj vsi partnerji ohranijo nadzor oz. zmožnost ukvarjanja z določeno strateško 
funkcijo, četudi jo v določenem obdobju sami ne izvajajo (Jaklič, 2002, str. 186). Za tak način 
sodelovanja se praviloma odločajo transnacionalna podjetja, primerna pa je predvsem za 
manjša podjetja. 

Pri internacionalizaciji poslovanja, kakor tudi na domačem trgu, se podjetja srečujejo z 
različnimi oblikami sodelovanja med podjetji. Ena od oblik sodelovanja so nekapitalske 
povezave (Jaklič, 2002, str. 148). Te temeljijo na osnovi pogodb o poslovnem sodelovanju ( 
delitev proizvodnje, dobaviteljska veriga, distribucija, skupno trženje, licenčna pogodba, 
sodelovanju v raziskavah in razvoju). Naslednja oblika sodelovanja so kapitalske povezave, 
kjer so pogodbe o sodelovanju podkrepljene s kapitalskimi vložki – bodisi enostranskimi ali 
navskrižnimi. Možna oblika sodelovanja med podjetji so tudi skupna vlaganja, kjer sodelujoči 
ustanovijo novo podjetje, ki postane nosilec poslovnega sodelovanja med podjetjema, ne pride 
pa do kapitalskih vložkov med osnovnima podjetjema. 

2.4 Poslovna povezovanja 
Ena glavnih hipotez tega dela je, da je povezovanje Intereurope in Luke smiselno. Že zaradi 
tega je potrebno nekaj besed povedati tudi o poslovnih povezovanjih podjetij. Sicer pa to ni 
redek pojav niti v panogi logističnih storitev niti v marsikateri drugi panogi. Pravzaprav bi 
lahko imeli povezovanja kar za stalnico sodobne ekonomije. Tekoče podpoglavje definira 
nekaj osnovnih pojmov s področja poslovnih povezav in skozi teoretičen primer združitve 
našteje relevantno slovensko zakonodajo.  

Najprej nekaj besed o pomenu besed združitev, prevzem, spojitev in pripojitev. Razni avtorji z 
njimi različno operirajo: nekateri govorijo le o poslovnih združevanjih (npr. Klopčič), o 
združitvah in pripojitvah (npr. Mesesnel), pravniki pa praviloma z združitvijo podjetij44 
razumejo tako spojitev45 kot tudi pripojitev46. Gledano širše pa združevanje podjetij lahko 

                                                 

44 Združitev je specifičen način prenehanja delniških družb in je skupen pojem tako za pripojitve kot tudi spojitve (SKB, 1998, 
str. 1). Združitev je torej nadpomenka za spojitve in pripojitve. 

45 Spojitev se opravi z ustanovitvijo nove delniške družbe (prevzemna družba), na katero se prenese celotno premoženje družb, 
ki se spajajo (prevzete družbe) (A+B+…  X) (ZGD-F, 2001). 
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poteka tudi brez koncentracije lastništva. Tak primer so npr. strateške povezave oz. mreže 
podjetij ali grozdi. Prevzem je postopek, v katerem nadzor nad poslovanjem preide iz enega 
subjekta na drugega. Prevzem se lahko nadaljuje v pripojitev (A+B  A) ali pa prevzeta 
družba še naprej obstaja samostojno (A+B  A+A(B)). Pri spojitvah in pripojitvah je 
potrebno na novo oblikovati upravo, nadzorni svet, sedež, ime družbe, statut itd., kar pa so vse 
občutljiva vprašanja, še posebej, če so udeležena približno enakovredna po moči in velikosti. 
Prav pri določanju nove vodilne ekipe je propadla že marsikatera združitev. 

Tem vprašanjem se lahko večinoma izognemo v primeru prevzema, kjer prevzemnik v veliki 
meri samostojno določi »pravila igre«. Je pa pogost pojav, da prevzemnik upravi podjetja, ki je 
tarča prevzema, »odobri« »zahvalo« za nenasprotovanje prevzemu in pogosto tudi za njen 
umik, še posebej, če prevzeto podjetje izgubi samostojnost (pripojitev). »Nadvlada« za 
prevzemnika ni zastonj, saj je navadno potrebno lastnike prevzetega podjetja poplačati v 
denarju, bolj poredko pa so sprejemljive tudi lastne delnice. Dokler je prevzeto podjetje v 
primerjavi s prevzemnikom opazno manjše47, je nakup relativno lahko izvedljiv. Večji kot je 
zalogaj, večja je verjetnost, da se bo moral prevzemnik dodatno ali celo prekomerno zadolžiti 
oz. bo imel dodatne stroške v obliki izdaje novih vrednostnih papirjev, kar se praviloma odrazi 
v obliki upada vrednosti tržne cene delnice prevzemnika. 

Osnovno pravno podlago za združitve in prevzeme gre iskati v nacionalnih zakonodajah. V 
Sloveniji so to: Zakon o gospodarskih družbah (ZGD, 1993), Zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah (ZGD-F, 2001), Zakon o prevzemih (Zpre, 1997) 
in Zakon o varstvu konkurence (ZVK, 1993). V nadaljevanju so prikazani ključni trenutki oz. 
opravila, ki ju morata združujoči se družbi opraviti oz. prestati.  

Prvo vprašanje je, ali se lahko delniški družbi (npr. Luka in Intereuropa) združita? Na to 
odgovarjata ZGD in ZGD-F, ki praktično dopuščata vse kombinacije združitev med delniškimi 
družbami in tudi družbami z omejeno odgovornostjo. Glede na število delničarjev in tudi 
nekaterih omejitev48, je priporočljivo, da je združeno podjetje delniška družba. V primeru 
spojitve je potrebno upoštevati, da morata biti podjetji, ki se spajata, vpisani v register vsaj dve 
leti (530. čl. ZGD, 1993). 

Ko ideja o združitvi dozori in je dogovorjena večina ključnih vprašanj (priporočljivo vsa), kar 
se po možnosti zapiše tudi v pismu o nameri, je čas za razmislek o razširitvi informacije izven 
vpletenih podjetij. Takrat je tudi potrebno razmisliti o obveznosti do priglasitve združitve. 
ZVK določa, da je potrebno obvestiti pristojen organ (Urad RS za varstvo konkurence) o 
namenu, ko ima nameravana združitev, v kateri je udeleženo vsaj eno večje podjetje, za 
posledico preseganje 50% odstotnega deleža na »relevantnem trgu«. V primeru prevzema je, 
poleg Urada RS za varstvo konkurence, o namenih potrebno obvestiti še Agencijo RS za trg 
vrednostnih papirjev in tudi upravo ciljne družbe (Plahutnik, 1998, str. 68). 

                                                                                                                                                           

46 Pripojitev je statusna sprememba, pri kateri družba, ki se pripaja, preneha obstajati (A+B  A); pri čemer je A prevzemnik) 
(SKB, 1998, str. 1). 

47 Tu kaže upoštevati več parametrov: lastniški kapital, celoten kapital, tudi dobiček, prihodke, zadolženost, amortizacijo… 
kar prevzemniku daje možnost, da na finančnih trgih relativno enostavno pridobi dodatna finančna sredstva. 

48 Pri združitvi lahko bivši delničarji zahtevajo izplačilo svojega kapitalskega oz. družbeniškega deleža v novo nastali družbi 
(124. čl. ZGD-F, 2001). 
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Naslednji korak je načeloma priprava pogodbe o pripojitvi (oz. spojitvi). Ta naj bo pisna in v 
obliki notarskega zapisa. Elemente pripojitvene pogodbe obravnava 512. člen ZGD (ZGD, 
1993). V grobem so to opredelitve vseh sodelujočih družb, določila o prehodih premoženja, 
menjalna razmerja, ureditev morebitnih posebnih pravic (doplačila, odškodnine, denarne 
odpravnine, nagrade itd.), relevantni datumi itd.. 

Uprave družb, ki se združujejo, morajo nadalje pripraviti »poročilo uprave o pripojitvi«, kjer je 
potrebno pravno in ekonomsko utemeljiti razloge za pripojitev s predvidenimi posledicami in 
pojasniti vsebino pripojitvene pogodbe – še posebej glede menjalnega razmerja in tudi 
morebitnih težav za določitev slednjega. Vsak nadzorni svet nato imenuje pripojitvenega 
revizorja. Ti pregledajo pogodbo o pripojitvi in o tem izdelajo pisno poročilo pripojitvene 
revizije, pri čemer morajo izpostaviti ugotovitve glede metod ocenjevanja vrednosti podjetij, 
glede razlogov za uporabo konkretnih metod in glede ustreznosti menjalnega razmerja. 
Nadzorni svet vsake družbe, ki je udeležena pri pripojitvi, mora na podlagi poročila uprave o 
pripojitvi in poročila o reviziji pripojitve pregledati nameravano pripojitev in o tem izdelati 
pisno poročilo nadzornega sveta o pripojitvi. Pogodba o pripojitvi postane veljavna, ko jo 
potrdijo skupščine združujočih se družb z najmanj tri četrtinsko večino pri sklepanju 
zastopanega osnovnega kapitala. Če gre za več razredov delnic, mora vsak razred o tem 
odločati z izrednim sklepom z ločenim glasovanjem.  

Ko je odobritev skupščine delničarjev za združitev sprejeta, je združitev potrebno še izvesti. 
Družbe prijavijo pripojitev za vpis v register družb po svojih sedežih, prevzemna pa lahko to 
stori tudi po sedežu prevzete družbe49. Prijavi je potrebno priložiti še izjavo uprave, da 
pripojitveni sklep ni izpodbijan, pripojitveno pogodbo, zapisnik sklepov skupščine, morebitna 
dovoljenja50, zadnje bilance oz. izkaze vpletenih družb in izjavo zastopnika prevzete družbe o 
prejetih delnicah in denarnih plačilih. Z vpisom v register prevzemne družbe preidejo 
premoženje in obveznosti prevzetih družb na prevzemno družbo in prevzete družbe prenehajo 
obstajati. Prevzemna družba mora v roku dveh mesecev po vpisu združitve v register sestaviti 
računovodske izkaze (premoženjska bilanca in izkaz uspeha) za stanje na dan vpisa. S tem je 
proces združitve formalno končan in nova združba se mora začeti dokazovati znova, saj 
delničarji pričakujejo obljubljene sinergije. 

Sinergije51 običajno delimo v troje skupin (Klopčič, 1998, str. 15). Prvo skupino oblikujejo 
operativne sinergije. Sem sodijo dodatni denarni tokovi na račun povečanja prihodkov52, 
zmanjševanja stroškov (bodisi na račun ekonomij obsega, ekonomij navpičnih povezav53 ali 
                                                 

49 Pripojitev se vpiše v register prevzemne družbe, šele potem, ko je pripojitev že vpisana v register prevzete. Pripojitev velja, 
ko je ta vpisana v register prevzemne družbe. 

50 Če bo to zahtevala koncesijska pogodba od Luke. Sicer pa to velja npr. za banke, ki potrebujejo dovoljenje Banke Slovenije. 

51 Za sinergije lahko označimo vzajemne učinke, do katerih pride zaradi sodelovanja podjetij. Da je sodelovanje smiselno, 
morajo biti stroški sodelovanja nižji od koristi, ki jih sodelovanje prinaša, t.j. od sinergij (Ernst & Young, 1994, str. 226). 
Omembe vredne sinergije načeloma izvirajo iz prenosa oz. razširitve ključne konkurenčne prednosti iz enega podjetja na 
drugo. 

52 Povečanje prihodkov naj bi izviralo predvsem iz izboljšanja nastopa na trgu in krepitve tržne moči. 
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zagotavljanja komplementarnih virov54). Drugo skupino sestavljajo sinergije s področja financ: 
zmanjševanja tveganj preko diverzifikacije55, nižji stroški financiranja56 in prihranki znotraj 
finančne funkcije57. Nenazadnje lahko sinergije izvirajo tudi iz strateškega prilagajanja 
podjetij58.  

Veliko združitev in prevzemov ne prinese želenih učinkov ali pa se pokažejo celo za zgrešene, 
zato k zgornjim minimalnim formalnim zahtevam kaže dodati vsaj še nekaj naslednjih 
priporočil, ki se nanašajo na »mehki« del organizacije. Podjetje, ki prevzema (oz. je pobudnik 
združitve), mora prispevati več kot le denar59 (Rejc 1995, str. 31). Obstajati mora skupno jedro 
združbe – bodisi v smislu trgov bodisi tehnologije ali produkcijskih procesov. Prevzemno 
podjetje mora biti dobro seznanjeno in prilagojena na dejavnost ciljnega podjetja, njegove 
proizvode in uporabnike, sicer je verjetnost napačnih odločitev precejšnja. V letu dni je 
pogosto potrebno zagotoviti nadomestni vrhunski management za vodenje ciljnega podjetja60. 
V prvem letu je priporočljivo, da pomemben odstotek ključnih zaposlenih napreduje, kar kaže 
na nove možnosti v podjetju in je oblika spodbude – predvsem vodilnim, da pripomorejo k 
zagonu oz. elanu novo nastalega podjetja. 

2.5 Ideal logističnega podjetja 
Tekoče podpoglavje je povzetek oz. izpeljava ugotovitev tekočega poglavja. Obravnavane so 
bile tako pričakovane spremembe na strani povpraševanja po logističnih storitvah, kot tudi 
nove možnosti na strani ponudbe. Ugotovljeno je bilo, da se bodo združevali tudi ponudniki 

                                                                                                                                                           

53 Pozitivni učinki navpičnih povezav se kažejo skozi izboljšanje koordinacije aktivnosti, z zmanjšanjem stroškov 
komuniciranja in pogajalskih procesov in skozi prihranke ali dodatne tržne priložnosti na podlagi prenosa tehnologij – npr. 
prenos znanja Intereurope glede organizacije regalnih distribucijskih skladišč in povezanih informacijskih rešitev na Luko 
Koper (Ross, 1993, str. 836). 

54 Primer dopolnjevanja je lahko situacija, ko prvo podjetje zagotovi poslovne ideje, drugo finančne vire za njihovo uresničitev 
ali prvo podjetje zagotovi prodajo, drugo zagotovi izvedbo ipd.. 

55 Upoštevati je potrebno, da lahko investitorji tudi sami diverzificirajo svoje naložbe (investicije v podjetja iz različnih 
dejavnosti ali v vzajemne sklade),  zato kaže iz naslova diverzifikacije upoštevati le zmanjšanje verjetnosti stečaja (Rock, 
1987, str. 35). 

56 Če finančni tokovi združujočih se podjetij niso povsem korelirani, združitev prinese upad spremenljivosti denarnih tokov, 
kar skupaj s povečano pogajalsko močjo lahko omogoči cenejšo nabavo finančnih virov (Klopčič, 1998, str. 18; Mramor, 
1994, str. 84). 

57 Centralizirana finančna funkcija je običajno cenejša in učinkovitejša. 

58 Strateško prilagajanje podjetij je odgovor na (pričakovane) spremembe v poslovnem okolju (Ross, 1993, str. 835). Podjetje, 
ki je v skladu s svojim okoljem, je vsekakor manj tvegana naložba od podjetja, ki se okolju upira ali s spremembami zamuja. 
Primer je lahko povezovanje npr. pristaniškega operaterja z logističnim podjetjem, kar ga pripravi na razmere, ko kupci ne 
bodo več hoteli kupovati le posamezne storitve, temveč le celovito storitev. 

59 Tu gre predvsem za izmenjavo že omenjenih ključnih konkurenčnih prednosti – bodisi na področju trženja, raziskav, 
vodenja, financiranja ipd.. 

60 Nekateri nadrejeni se ne morejo sprijazniti z dejstvom, da so pridobili nadrejene, ki jim morajo poročati. Zaradi tega je 
pričakovati nenadne odhode iz vodstva podjetja. 
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logističnih storitev. Podpoglavje, na podlagi prikazanih trendov, nakazuje tako manj primerne, 
predvsem pa bolj primerne tipe podjetij, t.j. podjetij, ki naj bi znotraj logistične panoge bila 
posebej uspešna v razmerah »jutrišnjega« dne. 

»Naše podjetje se pripravlja na prihajajočo kulturno revolucijo: pojavile se bodo nove 
delovne metode, procesiranje informacij v realnem času, korak za korakom bomo 
odpravljali papirje, prihajajo nove oblike komunikacij s strankami, poslovne 
integracije… Vse to bo prispevalo k večanju naših virov kot operaterja, ki ponuja 
celovite storitve,« je povedal J. P. Bernadet, namestnik direktorja Freight SNCF, na 6. 
Konferenci Eurolog, 1988 (Cooper, 1994, str. 246). 

Od te misli je preteklo že dobro desetletje, a je še vedno aktualna: za zamudnike je še vedno v 
prihodnjiku, za večino pa je realnost že nekaj časa. Logistika je tudi sicer v tranziciji, saj se 
šele formira v zaokroženo panogo. V glavnem nastaja z združevanjem transportnih, 
špediterskih, skladiščnih in informacijsko-upravljavskih dejavnosti. Pri tem procesu lahko 
pričakujemo, da se bo izoblikovalo nekaj tipov oz. segmentov podjetij: samostojni majhni 
prevozniki, lastniki skladiščnih nepremičnin (pogosto kar terminalisti), manjša in srednje 
velika podjetja, ki se bodo praviloma specializirala za posamezna logistična ali geografska 
področja, kar vključuje tudi logistične centre, in nekaj velikih logističnih podjetij s celovito 
ponudbo storitev v širšem geografskem prostoru. 

Individualna prevozna podjetja imajo tipično en ali dva, redko več kot pet tovornjakov, pri 
čemer tudi lastnik praviloma opravlja delo voznika (OECD, 1992, str. 67). Glede na skromno 
povprečno izobrazbo zaposlenih ni pričakovati proaktivne vloge tega segmenta pri razvoju 
logistične dejavnosti. Segment se že dalj časa sooča z močno cenovno konkurenco. 
Pričakujemo lahko, da bo manjši del teh podjetij sčasoma ponudil še nekaj preprostih dodatnih 
storitev (prepakiranje, embaliranje palet, etiketiranje…), večinoma pa bodo postali izvajalci 
transportov, ki jih bo vodil in organiziral nekdo drug. 

Srednje velika podjetja bodo v sedanji obliki težko preživela. Pri prevoznih storitvah, s pričo 
hude cenovne konkurence, bo težko doseči kaj več, kot preživeti (Pavlin, 1997, str. 6 in 11). Pri 
organizaciji kompleksnejših storitev bodo občutile močno konkurenco in pričakovano premoč 
večjih podjetij. Posledično lahko pričakujemo njihovo geografsko specializacijo (v logistična 
središča) ali specializacijo po določenih zaokroženih delovnih področjih (prevozi in 
skladiščenje avtomobilov, nevarnih snovi, živine…) in bolj izjemoma geografskih področjih. 
Pri tem je zanimivo, da se neugodnosti svojega strateškega položaja večinoma zavedajo in 
iščejo izhod v organiziranju transportnih tokov in z nudenjem zahtevnejših transportnih 
storitev. Po drugi strani pa se zdi malo verjetno, da bi vsa podjetja lahko zagotovila zadosten 
obseg poslovanja, znanja in kapitala, da bi pri tem uspela. Srednje velika podjetja bodo tudi 
najpogostejša tarča medsebojnih prevzemov ali vključevanj v večja podjetja. 

V najugodnejšem položaju se bodo znašla velika logistična podjetja. Ta podjetja bodo 
predvsem arhitekti oskrbovalnih verig, manj pa izvajalci. Celovito bodo obvladovala logistična 
in trženjska znanja (OECD, 1992, str. 67). Njihova velikost in geografska razpredenost mreže 
jim bo omogočala lažje zbiranje in sestavljanje tovorov – tako za povratne vožnje kot za 
posamezne zahtevnejše storitve, kot so hitra dostava paketov in manjših tovorov, redne linije in 
druge ekstenzivne specialne storitve. Prevoze med skladišči bodo opravljali pretežno 
pogodbeni partnerji. Pri tem bo seveda potrebno rešiti vprašanje zanesljivosti partnerjev in 
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minimalne ekološke in tehnične sprejemljivosti (predvsem glede opremljenosti s 
komunikacijsko, navigacijsko in drugo opremo). 

Velelogisti bodo upravljali mrežo skladišč širom Evrope oz. svojega delovnega prostora. Od 
tega bo manjše število lastnih skladišč namenjeno centraliziranemu oskrbovanju z dražjimi 
izdelki (trajnejše potrošne dobrine) (Christopher, 1992, str. 264). Poleg tega bodo morali ti 
distribucijski centri opravljati še druge funkcije: opravljati bodo morali dekonsolidacijo, 
presortiranje in konsolidacijo prihajajočih in odhajajočih tovorov vključno z upravljanjem 
časovnih zamikov tovorov; biti pomembno informacijsko križišče, ki bo sprejemalo naročila in 
oddajalo poročila o opravljenem; biti zmožno obdelati, sestaviti, prepakirati in etiketirati blago, 
ki bo potovalo skozi center, s čimer bo časovni zamik izkoriščen za dodajanje vrednosti. Poleg 
manjšega števila centralnih skladišč bo velelogist upravljal še poljubno veliko mrežo manjših, 
bolj ali manj najetih skladišč, namenjenih lokalni distribuciji. Pri tem bodo tudi svetovali 
svojim strankam, katere lokacije naj uporabljajo in jim ponujali še druge intelektualne storitve 
kot je MRP ipd. (Cooper, 1994, str. 220). 

Velika logistična podjetja oz. t.i. velelogisti bodo predvidoma razvili nekaj storitvenih znamk 
za različna specifična področja svojega dela, npr.: svetovanje, hitre pošiljke, sledenje 
izvrševanja naročil ipd.. Pri tovrstnih storitvah bodo zaradi enotnih standardov kakovosti in 
zunanje podobe uporabljali lastna sredstva ali franšizne partnerje, pri bolj generičnih vrstah 
storitev pa pridejo v poštev že omenjene cenovno ugodnejše rešitve. Ker pa bodo velelogisti 
nastajali s poslovnimi povezavami, ni izključeno, da se bodo marsikje še dolgo ohranila imena 
posameznih prevzetih partnerjev. 

Najhitrejšo koncentracijo lastništva lahko pričakujemo pri kopenskih transportih in skladiščih. 
Pri letalskih in ladijskih tovornih prevozih lahko pričakujemo predvsem sklepanja strateških 
partnerstev s posameznimi ladjarji in letalskimi prevozniki, obenem se zdijo ponudniki hitre 
pošte manj verjetni partnerji kot letalske družbe (Luka Koper, 1999a, str. 4). Slednje namreč 
vse bolj občutijo konkurenco kurirskih družb, pri čemer zaostajajo predvsem pri kopenskem 
delu storitve, t.j. pri zbiranju in razvozu pošiljk, zato se zdi povezava letalskih družb, s 
predvsem kopensko orientiranim prevoznikom in distributerjem (velelogistom), logična, še 
posebej, ker tudi ti občutijo konkurenco hitrih kurirjev. 

Velik izziv za logiste je in bo obvladovanje kakovosti. Vse preveč uporabnikov zunanjih 
logističnih storitev je nezadovoljnih z obstoječimi izvajalci (Batchelor, 1996, str.1; 
Christopher, 1992, str. 25; Kranjec, 2001, str. 24). Najpogosteje jih moti slabo vodenje 
operacij, pomanjkljiv nadzor in prevelika usmerjenost v operativo. Praviloma si podjetja, ki se 
obračajo na zunanje dobavitelje logističnih storitev, želijo, da bi logisti sčasoma optimizirali 
celotno nabavno verigo in s tem prispevali k nižanju stroškov izdelkov na prodajnih policah. 
Po drugi strani pa imajo logisti težave z dostopom do vodstev svojih strank in njihovo 
nepripravljenostjo oz. neznanjem za obravnavanje logistike na strateški ravni. 

Za izboljšanje nabavnih verig in odpravo težav oz. napak pri operativnem komuniciranju se zdi 
ključnega pomena izboljšava informacijskih sistemov. Ker lokalni optimumi (na ravni 
skladišča, nacionalne podružnice…) niso nujno tudi optimalni za celoten sistem, se javlja 
potreba po centralizaciji upravljanja logistike med posameznimi lokacijami (Christopher, 1992, 
str. 262). Velelogisti naj bi imeli torej precej centralizirane informacijske sisteme. Poleg tega 
se bodo morali logisti v boju za izboljšanje kakovosti lastnih storitev tudi sami soočiti s pojmi, 
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kot so standardi kakovosti (npr. ISO 9000), konceptom poslovne odličnosti, TQM ipd. 
(Hastings, 1996a, str. 6). 

Klub temu, da odličnost v izvajanju logističnih storitev zahteva nemajhne napore, se bo moralo 
težišče delovanja logistov prenašati s prevoznikov in drugih podizvajalcev na odnos z lastniki 
blaga. Vsako podjetje, ki se bo borilo za svoj delež na trgu, bo moralo pri tem odgovoriti na 
dvoje ključnih nakupnih odločitev potencialnih kupcev: ali naj ti storitev nabavijo na trgu in če 
jo, zakaj ravno pri danem podjetju. Pri prvem vprašanju je potrebno pretresti nekaj razlogov za 
in proti. V prid zunanji storitvi govori:  
• lažje osredotočenje na osnovno dejavnost podjetij,  
• izboljša prilagodljivost logistike pri prilagajanju sezonskim in drugim spremembam,  
• pozitivni bilančni učinki – zmanjšan obseg sredstev in sprememba fiksnih v variabilne 

stroške, 
• lažje obvladovanje na storitev vezanih tveganj, 
• jasnost oz. transparentnost logističnih stroškov, 
• izogibanje zakonskim omejitvam posameznih storitev,  
• večja dovzetnost za inovacije in nadaljnji razvoj logističnih storitev, kar naj bi omogočalo 

tudi nižanje stroškov. (Christopher, 1992, str. 266; OECD, 1992, str. 55). 

Slika 5: Heptagon logističnih storitev 
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Prostorski vektor 

Vektor prodajnih storitev    Vektor aktivnosti 

Vektor 
managementa Vektor informacijske  

tehnologije 

Vektor logistične funkcije Vektor zmogljivosti Globalno 

Kontinentalno 

Mednarodno 

Regionalno 

Lokalno 

Splošni  
uporabniki 

   Skupina uporabnikov 

 Kupcu prilagojena 

Transport 

Skladiščenje 

Upravljanje zalog 

In druge dodatne 

storitve 

Celotna                  
nabavna                 

veriga 

         Procesne zaloge 

            Nabava 

                      Distribucija  

In
te

gr
ira

na
 

K
oo

rd
in

ira
na

 p
o 

po
dr

oč
jih

 

P
ro

st
o 

st
oj

eč
i 

po
dr

oč
ni

  
si

st
em

i 

Standardna 
kakovost 

Visoka kakovost 

Premium 
kakovost 

La
st

ne
 p

ot
re

be
 

P
on

ud
ni

k 
st

or
ite

v 

Lo
gi

st
ič

ni
 

ar
hi

te
kt

i 



 38

Je pa tudi nekaj argumentov proti zunanji nabavi logističnih storitev: lastna transportna vozila 
so tudi sredstva oglaševanja, konfliktnost interesov med kupcem in izvajalcem, konflikt 
poslovnih kultur, konflikt tehnologij oz. standardov ipd. (OECD, 1992, str. 55; Skok, 2004, str. 
16). Druga skupina vprašanj se nanaša na atribute posameznega ponudnika. Pri tem si lahko 
pomagamo z modelom sedmih logističnih vektorjev (angl. Logistic Service Heptagon) (Slika 
5). Rezultat se odraža na površini lika, ki ga zarišemo s pomočjo posameznih vektorjev 
(Cooper, 1994, str. 163). Tak prikaz omogoča dokaj pregledno predstavitev kompleksne 
situacije. Idealno logistično podjetje bi moralo dosegati kar največjo površino. Tudi iz tega 
modela izhaja, da bi lahko bil idealen tip podjetja za nudenje logističnih storitev prav velelogist 
oz. t.im. »megacarrier«. 

 

3. Strateški načrt združenega podjetja 
V prejšnjem poglavju je bilo obravnavanih več definiciji, modelov, trendov in zakonov. S tem 
je bila pripravljena osnova za obravnavo konkretnega primera, t.j. povezave Luke Koper z 
Intereuropo s ciljem približati se idealu logističnega podjetja. V prejšnjem poglavju je bil kot 
idealen tip logističnega podjetja izbran t.im. velelogist, ki bo, glede na širok asortiman 
logističnih storitev in široko geografsko prisotnost, imel znotraj panoge nadpovprečno tržno 
moč – tako na prodajnih kot tudi nabavnih trgih. S tem je bilo določeno oz. predpostavljeno 
neko ciljno stanje razvoja Luke Koper, kar obenem služi kot standard za primerjavo. Tekoče 
poglavje bo simuliralo združeno podjetje Intereurope in Luke Koper in ga primerjalo s ciljnim 
stanjem. Ker je omenjena analiza predvsem strateška in ker je potrebno združbo šele začrtati, je 
poglavje zastavljeno v obliki procesa strateškega načrtovanja. Posebna pozornost je posvečena 
predvsem začetnim korakom strateškega načrta, t.j. izdelavi predpostavk in ocenjevanju 
podjetja z razvojnega vidika. Strateški načrt združenega podjetja je obenem opis ciljnega stanja 
procesa združitve. Jasni cilji lajšajo iskanje poti, ki vodijo do ciljev, zato bo lahko poglavje 
podalo tudi priporočila ali je bolj smiseln prevzem ali spojitev Luke in Intereurope. 
Nenazadnje je strateški načrt tudi podlaga za ugotavljanje možnih prihrankov in sinergij, ki naj 
bi izvirale iz poslovnega povezovanja. Korakom v procesu strateškega načrta sledi tudi 
razčlenitev tekočega poglavja na zaokrožene dele oz. podpoglavja. 

3.1 Proces strateškega načrtovanja 
Tekoče podpoglavje na kratko prikaže model procesa strateškega upravljanja podjetja, katerega 
del je tudi strateško načrtovanje. Smisel strateškega upravljanja in ravnanja (poslovodenja) v 
podjetjih naj bi bil v (Pučko, 2003, str. 101): 
• ocenjevanju bistvenih problemov in priložnosti podjetja; 
• preverjanju in postavljanju osnovnih konceptov, razvojnih smeri in načrtov; 
• odločanju na osnovi dolgoročnega časovnega horizonta; 
• zagotavljanju zadostne fleksibilnosti pri osnovnih razvojnih konceptih; 
• zagotavljanju možnosti za dolgoročno poslovno uspešnost podjetja kot celote; 
• predvidevanju verjetnih osnovnih poslovnih rezultatov; 
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• sistematičnem urejanju strateških odločitev; 
• spremljanju in nadziranju uresničevanja. 

Tako ravnanje pomaga izostriti vizijo, kaj je in kaj naj bo poslovno področje podjetja (Pučko, 
2003, str. 102). Pri tem poudarek ni na temu ali podjetje izdeluje stvari na pravi način, temveč, 
da izdeluje prave reči. Proces poizkuša zagotoviti trajno prilagajanje spremembam v okolju, 
kar posledično posega na področja proizvodnega in prodajnega programa, razvoja, tehnologije, 
proizvodnih zmogljivosti, poslovnih integracij itd.. Da bi se s temi in drugimi vprašanji, 
ključnimi za obstoj podjetja, lahko organizirano in sistematično ukvarjali, so različni avtorji 
razvili več modelov strateškega upravljanja in ravnanja: strateški model Hungerja in 
Wheelena; model strateškega načrtovanja, osredotočenega na analizo vrzeli; model strateškega 
načrtovanja, osredotočenega na tržni položaj in tržno privlačnost; celovit model strateškega 
upravljanja in ravnanja itd. (Pučko, 2003, str. 109). Za konkretni primer je bil izbran »model 
procesa strateškega upravljanja in ravnanja v podjetju« avtorja Pučka (Slika 6). 

Slika 6: Shematični model procesa strateškega upravljanja in ravnanja v podjetju 
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Vir: Pučko, 1998, str. 11; Pučko, 2003, str. 115. 

Proces torej sestavlja faza izdelovanja predpostavk za strateško načrtovanje, faza načrtovanja 
in faza uresničevanja ter kontrole uresničevanja strategij. Med predpostavke načrta štejemo 
predvidevanje dogajanj v širšem in ožjem (ciljnem) okolju podjetja, zbir dotedanjih 
kratkoročnih analiz poslovanja podjetja in opredeljeno vizijo ter poslanstvo podjetja. Jasno 
izdelane predpostavke, ki osvetljujejo stanje v podjetju in njegovi okolici, bistveno 
poenostavijo nadaljnje korake načrtovalskega procesa, saj že v mnogočem pogojujejo ali 
nakazujejo nadaljnje korake in odločitve. 

Naslednja faza se nanaša na proces strateškega načrtovanja in se deli na več korakov. Prvi je 
celovita analiza podjetja z razvojnega vidika, ki je namenjena iskanju poslovnih problemov. V 
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ta namen se največkrat uporablja analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti podjetja 
(angl. SWOT61 analysis), pogosto pa še portfeljska analiza (najpogosteje v obliki matrike 
BCG62 ali GE63) in Porterjeva analiza na osnovi verige vrednosti (Pučko, 2003, str. 129). 
Analizi sledi sestavljanje strateških načrtov. Tako v drugem koraku določimo cilje in 
ugotovimo vrzel med ciljnim in pričakovanim stanjem64. V tretjem koraku razvijemo več 
alternativnih strategij, ki bodo pomagale prebroditi vrzel, in jih v četrtem koraku ocenimo ter 
izberemo najprimernejšo. Na podlagi izbrane strategije se nato izdelajo strateški načrti. 

Izdelani strateški načrti so podlaga za tretjo, zadnjo fazo strateškega vodenja – uresničevanje 
in kontrolo. Strateški načrt se uresničuje skozi izdelavo strategijam prilagojenih taktičnih 
načrtov, programov, predračunov ipd. (Pučko, 2003, str. 336). Njihova izvedba vodi k 
avtomatičnemu izpolnjevanju strateških ciljev, kar preverjamo s pomočjo zadnjega koraka v 
procesu strateškega vodenja, t.j. kontrolo. Ta pa je lahko že odskočna deska za nov cikel 
strateškega vodenja, saj so ugotovitve, ki izhajajo iz kontrole lahko del predpostavk novega 
načrta. 

3.2 Izdelava strateških predpostavk 
Cilj podpoglavja je izoblikovati kar se le da kakovostne predpostavke za izdelavo strateškega 
načrta. Pripraviti je potrebno analizo okolja podjetja, analizo poslovanja in oblikovati vizijo in 
poslanstvo podjetja. Vse našteto je na primeru kakega večjega podjetja precejšen strokoven 
izziv, ker pa Intereuropa in Luka Koper še nista združeni, je zahtevnost obravnave še toliko 
večja, saj je potrebno začeti tako rekoč iz nič, ker izkazi in analize za združeno podjetje ne 
obstajajo. Obenem je potrebno predvideti in analizirati neko hipotetično stanje, t.j. stanje po 
združitvi omenjenih podjetij. Skladno z velikostjo izziva je tekoče podpoglavje eno zajetnejših. 
Členjeno je najprej na podlagi treh predpostavk načrta in nadalje še na podlagi podanaliz, ki 
sodijo v posamezni sklop predpostavk. 

Izdelavo predpostavk načrta lahko poimenujemo tudi pregledovanje oz. motrenje okolja (angl. 
environmental scanning) (Hunger, 1995, str. 9). Smisel opazovanja okolja podjetja gre iskati 
tudi v tezi, da podjetja (in z njimi managerji) ne morejo uspešno poslovati, če so v sporu z 
okoljem oziroma če ne razumejo in niso odgovorni do okolja (notranjega in zunanjega), v 
katerem poslujejo (Jaklič, 2002, str. 1). Od tod lahko razberemo, da bo tekoče podpoglavje 
najprej (v analizi okolja podjetja) prvenstveno obravnavalo zunanje okolje, nato (v analizi 
poslovanja) pa notranje. Tovrstno motrenje zunanjega in notranjega okolja bo tudi podlaga za 
izdelavo analize SWOT. Med ugotovitvami o notranjem okolju bodo v nadaljevanju poglavja 
poiskane prednosti in slabosti, med opisom zunanjega okolja pa priložnosti in nevarnosti. 

                                                 

61 Analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti (angl. Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats Analysis). 

62 Kratica za Bostonsko skupino svetovalcev (angl. Boston Consulting Group). 

63 Kratica za podjetje General Electric, po katerem se analiza imenuje. 

64 Vrzel v načrtu oz. tudi »planska vrzel« je razlika med načrtovanim oz. ciljnim stanjem in stanjem, ki bi ga dosegli, če bi 
nadaljevali z izvajanjem obstoječih strategij (Pučko, 2003, str. 167). 
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3.2.1 Analiza okolja podjetja 

Najprej bo prikazana ocena ključnih pričakovanih sprememb v okolju podjetja v prihodnosti, 
zatem pa še ocena ožjega okolja, kar bo storjeno s pomočjo Porterjeve analize logistične 
panoge in analizo trga podjetja. Analize bodo temeljile predvsem na javno objavljenih 
podatkih obeh podjetij in drugih javno dostopnih virih, kar vsekakor ne omogoča izrazite 
podrobnosti in natančnosti. 

Vsebino tekočega podpoglavja dokaj dobro povzema tudi naslednja slika (Slika 7). Prikazuje 
neposredne in posredne okoljske dejavnike, ki vplivajo na podjetje. Zunanji krog predstavlja 
posredne dejavnike, ki jih lahko primerjamo s širšim okoljem podjetja, pri čemer pa je zanimiv 
poudarek, ki ga model daje mednarodnim dejavnikom. S tem praktično napeljuje na tezo, da je 
potrebno vsako zaokroženo okolje mednarodne arene obravnavati samostojno, saj so si okolja 
med sabo tako različna, da praktično ni mogoče izdelati enotne analize, ki bi pokrivala vsa 
geografska področja, na katerih je podjetje prisotno. 

Slika 7: Neposredne in posredne sile zunanjega okolja podjetja  
 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Donnelly, 1995, str. 46 

Notranji krog predstavlja okoljske silnice, ki neposredno vplivajo na podjetje. Lahko bi rekli, 
da so nekakšna vez med podjetjem in širšim okoljem oz. posrednimi dejavniki (Donnelly, 
1995, str. 32; Hunger, 1995, str. 9). Skoznje se odražajo vplivi širšega okolja65. Akterje, ki 
imajo možnost neposredno vplivati na podjetje, pa lahko še podrobneje razčlenimo na 
primarne interesne skupine (zaposlene in njihove sindikate, lastnike oz. delničarje, kupce, 
dobavitelje, konkurente, prodajalce oz. posrednike med podjetjem in končnim kupcem, 
posojilodajalce) in sekundarne interesne skupine (lokalne skupnosti, družbene aktiviste, 
medije, poslovno interesne skupine, domača in tuje vlade, javnost) (Jaklič, 2002, str. 274). 
Ožjemu delu okolja bo v nadaljevanju posvečene več pozornosti s pomočjo Porterjeve analize 

                                                 

65 Obenem pa s svojim ravnanjem soustvarjajo podobo širšega okolja, katerega del so. 
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panoge in analize prodajnih trgov, najprej pa bo pozornost usmerjena na širše okolje združbe 
Intereurope in Luke. 

3.2.1.1 Analiza širšega okolja podjetja 

V analizi širšega okolja podjetja bo prikazan pregled po petih ključnih podokoljih (Pučko, 
2003, str. 120):  

• gospodarskem,  
• tehnično tehnološkem,  
• politično pravnem,  
• naravnem in 
• kulturnem.  

Pri tem bo poudarek dan slovenskemu prostoru, kjer bo združeno podjetje, vsaj v začetku, 
izvedlo večino poslovnih operacij. Sicer pa je združba operativno prisotna še na trgih Hrvaške, 
Bosne in Hercegovine, Srbije, Makedonije, Ukrajine, Avstrije, Češke, Francije Nemčije in 
Rusije, obenem pa je na ravni predstavništev prisotna še na nekaterih drugih trgih66 – tudi 
izven Evrope. Precej relevantnih informacij glede okolja in trendov je bilo izpostavljenih že v 
prejšnjem poglavju. Izpostavljeni bodo predvsem elementi okolja, ki do sedaj še niso bili 
zajeti. 

Pri analizi gospodarskega podokolja logističnega podjetja so najbolj zanimivi podatki o 
gospodarski dinamiki, še posebej o dinamiki mednarodne trgovine, o infrastrukturi, strukturnih 
premikih ipd.. Po oceni WTO-ja Evropa konec devetdesetih let opravila cca. 45 odstotkov 
svetovnega izvoza in 44 odstotkov svetovnega uvoza (Džerić, 1999, str. 3). Na drugem mestu 
med izvozniki je Azija s cca. 25% in s cca. 20% tretja med uvozniki, torej za Severno 
Ameriko, ki opravi nekaj nad 21% svetovnega uvoza. Vrednostno svetovni izvoz blaga v 
povprečju zaostaja za količinsko rastjo. Najbolj neuravnotežena je trgovinska menjava med 
Azijo in Evropo in med Azijo in S Ameriko, kjer Azijski izvoz izrazito presega uvoz67. Po 
ocenah WTO-ja bo svetovna gospodarska rast v letu 2004 znašala 2,5%, ocena za Evropsko 
Unijo je 3,1%, pri čemer bo rast temeljila predvsem na rasti mednarodne trgovine, predvsem 
uvoza (Džerić, 2004, str. 15). Po rasti BDP in tudi mednarodne trgovine so v letu 2003 močno 
izstopale t.im. (evropske) tranzicijske države s povprečno 11% rastjo blagovnega uvoza in 
preko 12% rastjo izvoza, s čimer so malenkostno prekosile celo povprečje rasti blagovne 
trgovine Azije. Svetovno povprečje realne rasti trgovine v letu 2004 WTO ocenjuje na 7,5%. 
Evropsko gospodarstvo je torej zelo nagnjeno k mednarodni menjavi, obenem pa je tudi precej 
stabilno gospodarstvo, z umirjenimi, a pretežno pozitivnimi stopnjami rasti BDP – npr. ocena 
Eurostata za EU za 2004 znaša 3,1% (Avšič, 2000, str. 4; Avšič, 2000a, str. 4; Avšič, 2000b, 
str. 4.; Mašanović, 2004, str. 15). Stopnje rasti tako evropske, kot tudi svetovne blagovne 
menjave v povprečju presegajo stopnje rasti omenjenih gospodarstev (merjeno v BDP-ju). 

                                                 

66 Več o geografski prisotnosti bo prikazanega v nadaljevanju (glej Slika 9 v 3.2.1.4 Analiza prodajnih trgov). 

67 Zgovoren dokaz neravnovesja so ladijske voznine za kontejnerje, kjer so cene iz Azije bistveno višje (občasno tudi celo 4-
krat višje), kot so voznine npr. iz Evrope za Azijo. Z logističnega vidika so pomembna posledica takih neravnovesij kopičenja 
embalaže, t.j. kontejnerjev v pretežno uvoznih destinacijah in potreba po vračanju prazne embalaže, na mesta, kjer je 
povpraševanje visoko, kar predstavlja neplačan oz. slabo plačan povratni tovor. 
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Gospodarska rast v Sloveniji naj bi v letu 2004 po oktobrski napovedi UMAR-ja68 znašala 
3,6%, po oktobrski napovedi IMF pa 3,9%, kar je oboje rahlo nad povprečje EU, obenem pa 
naj bi se rast, po napovedi IMF, nadaljevala tudi v letu 2005 s 4,1% oz. s 3,8% po napovedi 
UMAR-ja (Jenko, 2004, str. 15). V letu 2004 naj bi realna vrednostna rast slovenskega izvoza 
blaga in storitev po oceni UMAR-ja znašal 8,5%, uvoza pa 9,2%. SURS69 je v obdobju od 
septembra 2003 do septembra 2004 zabeležil 12,4% nominalno rast blagovnega izvoza iz 
Slovenije in 15,3% rast uvoza (SURS, 2004). Združeno podjetje lahko torej računa na ugodno 
gospodarsko dinamiko na ključnih tržiščih in njim partnerskih državah. 

Gospodarska infrastruktura se na območju delovanja združenega podjetja giblje od skromne 
do odlične. Zahodno Evropo pestijo predvsem občasni cestni zastoji (stavke, nesledenje 
povečanju prometa pri gradnji cest in tudi železnic, zastoji ob prometnih konicah) in 
neusklajenosti organizacije in tehničnih standardov v mednarodnem železniškem prometu. 
Tovrstni problemi, še posebej organizacijski, so močno prisotni tudi v Sloveniji. Izboljšanje 
prihaja postopoma, pri čemer se zdita gonilni sili uvedba konkurence pri železniških prevozih 
in uvajanje mednarodnih blok vlakov. JV Evropa je s pričo dokaj skromne prometne 
infrastrukture in razgibanosti reliefa ponekod še vedno težje prehodna. Podobne transportne 
probleme lahko srečamo tudi v Vzhodni Evropi, predvsem na območju bivše Sovjetske zveze, 
kjer se srečujemo še z vrsto drugih težav: slabo pokritostjo s signalom mobilnega telefonskega 
omrežja, varnostnimi problemi in hitro spreminjajočo se zakonodajo (Rakar, 1998, str. 15). 
Marsikje v JV Evropi še manjkajo sodobni multimodalni pretovorni terminali oz. logistični 
centri. 

Pri gospodarski politiki lahko ugotovimo prevladujoči trend k liberalizaciji mednarodnega 
sodelovanja in poenotenju standardov gospodarskega poslovanja. Pri tem kaže izpostaviti 
pospeševalno vlogo, ki jo ima EU na svoje članice in še posebej na kandidatke za vstop. Te 
bodo v prihodnjih letih prevzemale pravni red EU, kar bo imelo velike posledice na logistično 
dejavnost v centralnem in JV delu Evrope. Premik zunanje meje EU na vzhod prinese tudi 
precejšen upad potreb po carinskih storitvah, kar je velikega pomena tudi za združeno podjetje, 
saj tovrstni prihodki predstavljajo cca. 12% kosmatega donosa iz poslovanja (ocena za 2002). 

Liberalizacija gospodarstva bo, ob stalnem, čeprav bolj ali manj brzdanem pritisku na rast plač, 
prinesla tudi strukturne premike v gospodarstvih posameznih držav. Globalizacijski procesi 
zahtevajo stalno povečevanje produktivnosti, kar bo terjalo svoj davek predvsem med delovno 
intenzivnimi panogami. Pri tem lahko računamo na porast prometa iz Azijsko-Pacifiškega 
območja, kjer je še veliko držav z nizkimi stroški dela (npr. na področju obuval in kar je še bolj 
zanimivo, tudi na področju gotovih oblačil, vključno s takimi, ki zahtevajo posebno rokovanje, 
kot so oblačila na obešalniku). Globalizacija, kot je bilo prikazano v prvem poglavju, vpliva 
tudi na strukturo tovorov. Povečeval naj bi se delež raznovrstnih tipov tovorov, pri čemer bo 
število enot istovrstnega blaga vse manjše, kar ustvarja svojevrsten pritisk na stroške. Obramba 
pred neučinkovitostjo se bo verjetno iskala v ravnotežju med specializacijo in univerzalnostjo, 
tudi s pomočjo standardizacije embalaže (npr. kontejnerizacijo) in poenostavljanjem postopkov 
rokovanja z blagom (npr. izboljšanje organizacije, avtomatizacije ipd.). Strukturne premike 
lahko pričakujemo tudi pri načinih poslovanja. Opaziti je, da se posrednikom manevrski 

                                                 

68 Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. 

69 Statistični urad Republike Slovenije. 
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prostor tanjša, saj se predvsem večja podjetja na svoje poslovne partnerje obračajo neposredno, 
z željo po znižanju stroškov in izboljšanju kakovosti sodelovanja. Pri tem se poskuša zaobiti 
kak člen v verigi ali kar več členov naenkrat. Svojevrsten katalizator krčenja števila 
dobaviteljev logističnih storitev bo tudi zunanja nabava tovrstnih storitev, saj bo nosilec 
pogodbe zaradi svoje strokovne in tehnične usposobljenosti ter pogajalske moči lahko hitreje 
optimiziral nabavno verigo. Trenutno še imamo politiko uravnavanega drsečega tečaja tolarja, 
ki praviloma zaostaja za domačo inflacijo. Skladno s prizadevanji za uvedbo evra, kot 
zakonitega plačilnega sredstva, je osrednji tečaj tolarja proti evru fiksno določen, izpolniti pa 
bo potrebno tudi druge konvergenčne kriterije, pri čemer bo marsikateri ukrep Vlade in Banke 
Slovenije naravnan predvsem k brzdanju inflacije (npr. politika plač, denarna politika…). 

Za tehnično tehnološko podokolje lahko ugotovimo, da se obetajo pomembne novosti, ki so 
bile v glavnem že skicirane v prvem poglavju, še posebej v poglavju 2.2.3. Zato le na kratko: 
ključni preboj se zdi na področju informatizacije poslovanja. Pri tem so posamezni postopki 
oz. rešitve že poznani, niso pa še medsebojno povezani v celovite sisteme. Velik korak v tej 
smeri predstavlja že poenotenje informacijskih oblik, ki ga dosegamo s poenotenjem 
podatkovnih baz in komunikacijskih načinov. Trenutno manjkajo predvsem komunikacijske 
rešitve za delovne naloge, ki se izvajajo na terenu: prenosi od čitalnikov črtnih kod ali kakih 
drugih čitalnikov oz. sprejemnikov vhodnih podatkov do osrednjih baz podatkov in tudi sam 
sistem zajemanja teh podatkov (kdaj in kako). Problematične so še vedno zunanje 
komunikacije med podjetji zaradi različnih standardov računalniške opreme. Rešitev naj bi 
prišla v obliki kakega standarda, kot je Edifact ali kar v standardih svetovnega spleta. 

Spreminjale se bodo tudi oblike transporta: vse več bo zbirnih pošiljk, zbiranje in distribucija 
bosta zahtevali kombiniranje več različnih tipov tovorov, ki se bodo v zbirnih centrih 
presortirali in poslali naprej, kar vodi k potrebam po nekoliko drugačnih transportnih sredstvih, 
kontejnerizaciji, zbirnih prevozih, povečanju števila frekvenc dobav na račun povprečne 
velikosti pošiljke itd.. Poleg omenjenih novosti na področju informatizacije poslovanja in oblik 
transporta lahko pričakujemo še obilico manj izrazitih, a pomembnih novosti tudi na drugih 
področjih: pri zmanjševanju onesnaževanja okolja, pri številnih elektronskih napravah, ki 
lahko človeku olajšajo marsikatero delovno opravilo, pri organizaciji delovnih postopkov in 
tudi blagovnih tokov, pri tehničnih in medsebojnih načinih komuniciranja, pri načinih vodenja 
itd.. Spremembe se dogajajo vse hitreje in kdor stopa v korak z njimi, bo vse očitneje 
obvladoval tiste, ki pri tem zaostajajo. 

Dostopnost tehnologij v glavnem ni problematična. Večina omenjenih novosti je mogoče 
prosto dobiti na trgu. Nerodnost je v tem, da je veliko opreme, potrebne za logistovo 
operativno dejavnost, izrazito drage in z daljšimi ekonomskimi in tehničnimi življenjskimi 
dobami (npr.: obalna in druga pretovorna dvigala, ladje, letala, računalniški sistemi, 
tovornjaki…). Možnost hitrih reakcij na novosti je torej večinoma omejena na organizacijske 
posege in morebiti z manjšim dokupom novejše tehnologije. Pri tem se zdijo v rahli prednosti 
večja podjetja, ki si zaradi večjega obsega dela lažje privoščijo več specializiranih sredstev in 
jih tudi lažje razporejajo na njim optimalna delovna mesta. Obenem večja podjetja praviloma 
lažje zberejo zadostne vire za nakup najsodobnejših sredstev. Dejstvo je, da si podjetja iz manj 
razvitih gospodarstev pogosto sploh ne morejo privoščiti nakupa novih sredstev, ker bodisi za 
svoje proizvode ne dosegajo primernih cen ali pa s sredstvi ne znajo ali iz kakega drugega 
razloga ne zmorejo učinkovito ravnati. V prid večjim podjetjem govorijo tudi ekonomije 
obsega, do katerih prihaja pri koriščenju delovnih sredstev. Na področju logistike so tovrstni 
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učinki izraziti. Omejitve pri dostopnosti so še najbolj izrazite pri informacijski tehnologiji, kjer 
je veliko po meri narejenih rešitev – predvsem pri bazah podatkov. Uvajanje sprememb pri 
slednjih še vedno traja v glavnem dobro leto dni – od podpisa pogodbe do delujočega stanja. 

Za politično - pravno podokolje lahko ugotovimo več omembe vrednih dejstev oz. trendov. 
Najbolj opazen proces je prilagajanje srednje evropskih držav zahtevam članstva v Evropski 
uniji. Proces bo torej premikal carinske in gospodarske meje Unije, kar naj bi olajšalo dostop 
do evropskih oz. novih trgov. Zaradi razlike v stroških dela bodo nove članice lahko zdržale 
konkurenčni pritisk starejših članic v posameznih, predvsem enostavnejših, logističnih 
dejavnostih, pri celovitih logističnih rešitvah pa bodo podjetja iz novih članic le stežka 
zagotovile zadostno mednarodno prisotnost, da bodo lahko enakovredno konkurirale vodilnim 
evropskim in svetovnim ponudnikom. EU prinaša in obenem napoveduje še dodatne 
spremembe na področju inšpekcijskih nadzorov oz. fito- in drugih certifikatov, sledljivosti, 
ločevanju blaga itd., kar nakazuje možnost, da bo v novih članicah potrebno izvesti nekaj 
investicij v skladišča in pretovorne tehnologije, predvsem pri žitaricah in krmilih, z namenom 
ločevanja in preprečevanja kontaminacije genetsko nespremenjenih organizmov na eni in 
genetsko modificiranih na drugi strani. Najkasneje z vključevanjem držav v Evropsko unijo bo 
rastoča ekološka zavest prebivalstva dobila tudi zakonsko podporo, kar bo marsikaterega 
srednje evropskega prevoznika prisililo v pospešeno obnavljanje voznega parka in k 
odgovornejšemu ravnanju z umazanimi in nevarnimi tovori. Obenem pa je zaznati rastočo 
netoleranco lokalnih skupnosti do onesnaževalcev okolja.  

Na zahodnih in severnih območjih Slovenije lahko s potekom prehodnih obdobij na trgu dela 
Evropske unije pričakujemo tudi določeno povečevanje čezmejne dnevne migracije na delo v 
Avstrijo in Italijo, kar utegne povzročiti podjetjem iz obmejnih območij Slovenije določene 
probleme pri zagotavljanju delovne sile. Težko je verjeti, da se plačilo za enako delo na 
razdalji nekaj deset kilometrov od Kopra do Trsta skorajda podvoji. Pričakujemo lahko torej, 
da bo prihajalo do postopnega izenačevanja konkurenčnih pogojev – tako pri stroških dela kot 
kapitala, pri čemer bodo še posebej na udaru maloobmejna območja, ki so v dosegu dnevne 
migracije. Podobne ugotovitve seveda veljajo tudi za Češko, Slovaško, Poljsko, Estonijo… 
Dolga prehodna obdobja za prost pretok delovne sile bodo sicer omejevale tovrstne pritiske, a 
pritiski na plače so praktično stalnica, poleg tega pa pri mednarodnem povezovanju oz. 
sodelovanju sindikatov prehodnih obdobij ni.  

Zelo pomembno je tudi vprašanje ali bo Sloveniji po vstopu v EU uspelo zadržati 
prostocarinska območja in ekonomske cone, kar je pomembno za določen segment poslov 
Luke. Prosto carinska cona je za večino uvoznega blaga primerjalna prednost70, saj omogoča, 
da lastnik blago pripelje v večjih količinah, ki jih nato postopoma prodaja in odpremlja iz cone. 
Pri tem lahko nastopi tudi večtedenska razlika med prihodom na neko ozemlje in zapadanjem v 
carinsko obveznost – za lastnika blaga pa to pomeni večjo usklajenost denarnih tokov in 
seveda nižje stroške financiranja zalog. 

V Sloveniji je zaznati izrazito željo politike po vmešavanju v gospodarstvo oz. željo po 
nadzoru večjih podjetij. Združujoči se podjetji sta s tega vidika že sedaj zanimivi, za združeno 
                                                 

70 Prosto carinska cona je za določene izdelke tudi ovira. Evropska unija namreč pozna tudi sezonske carine. Kdor carini brez 
odloga, lahko tik pred nastopom visoke sezone uvozi blago in ga nato še dolgo prodaja v visoki sezoni, obremenjenega le z 
nižjo stopnjo carine. To velja npr. za določene tipe sadja. 
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podjetje pa lahko predvidimo, da bo še pod večjim pritiskom. Spomnimo se tudi na pomen 
visokega multiplikatorja luških storitev – vsak tolar realizacije Luke naj bi podjetjem v 
Sloveniji prinesel še vsaj osem tolarjev prometa – in na velikost slovenske obale (Sovdat, 
1997, str. 8). Moč države se odraža tudi skozi lastniški delež in »zlato delnico«, ki ju ohranja 
Vlada v Luki. 

Pri naravnem podokolju prav tako najdemo nekaj poudarkov, ki jih kaže upoštevati pri 
nadaljnji analizi. Luška dejavnost bo z izgradnjo tretjega pomola praktično dosegla svoje 
skrajne lokacijske možnosti na slovenski obali71, pri čemer si že ob sedanjem obsegu prometa 
ne bo mogla privoščiti prostorsko potratnih, a stroškovno ugodnejših metod rokovanja s 
tovorom. Za manipulativne in skladiščne prostore je v zaledju sicer še nekaj prostora, a 
zanimivost parcel z oddaljenostjo od obale hitro pada, saj se pojavi potreba po dodatnih 
transportih in prekladih. Seveda obstajajo možnosti za širitev poslovanja tudi drugje v 
severnem Jadranu, a prostih in primernih obal, kjer bi lahko postavili nove pretovorne 
terminale, praktično ni več72. 

Vremenski pogoji so v Kopru zelo ugodni73. Izrazitih deževnih obdobij, ki bi oteževala 
pristaniške dejavnosti, ni74. Močnejši vetrovi, ki bi onemogočali luške aktivnosti in varnost 
ladij, so izjemno redki in pretežno kratkotrajnega značaja75 (Piloti Koper, 1996, str. 11). Vpliv 
vetrov se kaže predvsem pri morskih menah76. Običajne amplitude morskih men so relativno 
nizke77 in omogočajo vplutje ali izplutje ob vsakem času. Temperaturna nihanja so zmerna in 
le redko sežejo pod ledišče78. Akvatorij pristanišča ne zmrzuje. Relativna vlažnost ni 
ekstremna in je zaradi vpliva morja relativno stabilna79. Morski tokovi so šibki, z izjemo 

                                                 

71 Pri tem je potrebno dopustiti možnost, da Luka Koper, d.d., ne bo razpolagala s celotno obalo, saj naj bi država le to dajala v 
najem na podlagi koncesijskih pogodb. Vsaj teoretično je možno, da Luka Koper ne bi bila izbrana kot najugodnejši ponudnik. 

72 Sama obala sicer obstaja, a pripeljati do nje potrebno infrastrukturo (vodo, elektriko, železnico, cesto…) se izkaže kot zelo 
draga rešitev, ki nikakor ne bi bila konkurenčna obstoječim pristaniščem – vsaj brez izdatnih podpor s strani države in lokalne 
politike ne. 

73 Koper je bil v obdobju 1961-1990 najbolj sončen kraj v Sloveniji. Sonce je nanj sijalo v povprečju 2346 ur letno oz. 6,42 
ure dnevno (Cimeša, 1999, str. 11). 

74 Povprečna letna temperatura presega 10 OC v dolgoletnem povprečju 1961-1990. V obdobju 1958-1987 je bilo v Kopru v 
povprečju 1028 mm dežja letno. V obdobju 1961-1975 je bilo v povprečju 50 dni letno nevihtnih, od tega več kot pol v 
obdobju junij – avgust (Cimeša, 1999, str. 11 in 21). 

75 Najpogostejša vetrova v Kopru v obdobju od 1992 do 1997 sta vzhodnik in vzhodnik-severovzhodnik.. Prvi je pihal 25 
odstotkov časa, s povprečno polurno hitrostjo 2,0 m/s, drugi pa 21 odstotkov časa, s povprečno polurno hitrostjo 3,7 m/s. 
Najmočnejši veter v omenjenem obdobju je bil severovzhodnik (burja), ki je pihal s povprečno polurno hitrostjo 4,5 m/s. Burja 
je pihala v povprečju 5,2 odstotka časa (Cimeša, 1999, str. 30). 

76 Plimovanje morja – višina morja ob oseki in plimi. Severovzhodni vetrovi ob visokem zračnem tlaku lahko pripomorejo k 
padu gladine do 60 cm, jugozahodni vetrovi ob nizkem tlaku pa pripomorejo k dvigu gladine do 120 cm. (Cimeša, 1999, str. 
30). 

77 V celem Jadranu je plimovanje najizrazitejše prav v Tržaškem zalivu, a iz svetovnih perspektiv še vedno skromno, saj 
srednja vrednost plimovanja znaša le 66 cm (Piloti Koper, 1996, str. 31). Po drugi strani pa je razlika med najvišjo izmerjeno 
plimo in najnižjo izmerjeno oseko znatnih 256 cm. 

78 Dolgoletno povprečje med letoma 1961 in 1990 pokaže, da je v Kopru na leto v povprečju 12 dni, ko minimalna dnevna 
temperatura pade pod 0OC (Cimeša, 1999, str. 18). 

79 To je pomembno npr. pri skladiščenju lesa in drugih tovorov, ki izgubljajo vlago – kava, premog ipd.. 
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ožjega ustja reke Rižane, ko ta doseže visok vodostaj. Skratka, koprsko pristanišče lahko 
obratuje vse leto. Prekinitve dela zaradi vremena so redke pa še te le redko trajajo dalj kot le 
nekaj ur. 

Gledano širši geografski prostor, kjer bo združeno podjetje operativno prisotno, lahko 
ugotovimo, da so vremenski pogoji dokaj ugodni, brez izrazitejših obdobij slabega vremena 
(monsunov, hudih suš, neurij…). Še največ problemov povzročajo občasni snežni zameti, 
predvsem v goratih področjih in v celinskih delih severne Evrope, in prav tako občasno 
zamakanje vzdolž poplavnih ravnic večjih rek, kar pa je vse pretežno kratkotrajnega značaja. 

Zaznati je določene premike v kulturnem podokolju. Med zaposlenimi ostaja višina plače zelo 
pomembna, a se je okrepila zavest o tveganosti brezposelnosti. Rednost izplačila plače in s tem 
povezana varnost zaposlitve pridobivata na pomenu. Vse bolj se ceni znanje, vsaj formalno, a 
se ga še premalo uporablja. 

Srednja Evropa je sotočje pisanega nabora kultur, jezikovnih skupin in vsaj treh večjih 
svetovnih religij. Poslovni običaji so s pričo mednarodnega sodelovanja vse bolj poenoteni in 
odvisni predvsem od značilnosti panoge. Univerzalno pomožno sredstvo sporazumevanja je 
praviloma angleščina, ponekod tudi nemščina, in ko gre za posle, religija načeloma ni ovira80, a 
kljub vsemu obstajajo manjši ali večji detajli, ki dajejo srednje evropskemu prostoru izrazite 
lokalne note. Pogosto se zatakne že pri uporabi angleščine: izjema niso niti kapitani ladij, ki 
prihajajo v Koper. Med mornarji navadno nihče ne zna angleščine, med častniki pa so 
precejšnje razlike, a v povprečju je tudi njihova sposobnost sporazumevanja omejena na 
najnujnejše. Posamični večji kupci, še posebej iz vrst družinskih podjetij, skorajda pričakujejo 
znanje njihovega materinega jezika… Obvladovanje kulturnih posebnosti posameznih nacij je 
torej lahko ključ za uspeh ali vsaj konkurenčno prednost pred nacionalno usmerjenimi 
podjetji81. 

3.2.1.2 Porterjeva analiza panoge 

V tem delu bodo s pomočjo Porterjeve analize predstavljene konkurenčne silnice v logistični 
panogi. Obravnavane bodo: 1) konkurenca na nabavnih in 2) prodajnih trgih, 3) substituti oz. 
nadomestki, 4) tekmovalnost znotraj panoge in 5) možnost vstopa novih konkurentov (Jaklič, 
2002, str. 322; Prašnikar, 1998, str. 1.4; Pučko, 2003, str. 122). Skupina teh petih spremenljivk 
vpliva na prodajne cene, stroške, investicije, na obliko konkurence itd. in s tem na ekonomsko 
uspešnost panoge. Z analizo omenjenih spremenljivk torej ugotavljamo poslovne možnosti in 
nevarnosti za prihodnjo poslovno uspešnost podjetja, če se odloči za vstop oz. obstoj v 
določeni panogi. Vsaki od petih spremenljivk je v nadaljevanju posvečeno samostojno 
podpoglavje. 

                                                 

80 Religija pa se kljub vsemu vmešava v posle. Primer lahko najdemo v izvozu klavne živine iz Evrope na Bližniji vzhod. V 
svetu je bolj običajen izvoz globoko zamrznjenega mesa, česar pa muslimanski svet ne sprejema, saj jim Koran nalaga 
posebne zahteve glede načina zakola in časa trajanja posameznih opravil. 

81 Zgovoren primer pomembnosti lokalnega okolja na poslovanje podjetij je tudi primer kontejnerskega terminala v Trstu, 
kateri je v kratkem zahteval slovo že dveh terminalistov. 
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Logistična panoga, kot predmet analize, je zelo širok pojem. Vključuje več dejavnosti, ki bi jih 
lahko obravnavali kot samostojne panoge: prevoze, skladiščenje, strokovno svetovanje in 
projektiranje logističnih verig, pakiranje, carinsko posredovanje itd.. Pri postavljanju definicije 
panoge, v kateri bo delovala združba Intereurope in Luke, je potrebno upoštevati, da preozka 
definicija praviloma pomeni marsikatero zamujeno priložnost in spregledano nevarnost (Jaklič, 
2002, str. 321). Posledično definicije panoge ne kaže omejevati na »pristaniške in špedicijske 
dejavnosti«. Glede na proklamirani cilj poslovanja Luke in tudi združenega podjetja v 
logistični panogi, torej na širokem spektru dejavnosti, bo tudi analiza zastavljena na osnovi 
take definicije panoge (celovite logistične storitve – vključujoč tudi vse posamezne 
samostojne dejavnosti), a omejena bo po velikostnem razredu na srednja in večja podjetja, ki 
lahko ponujajo kolikor toliko celovite storitve na širšem geografskem območju – t.j. Evrope 
(Luka Koper, 1999č, str. 3). Ta opredelitev logistične panoge ne zajema klasičnih poštnih 
storitev. 

3.2.1.2.1 Nevarnost vstopa novih konkurentov 

Manjše, kot so vstopne ovire, večja je verjetnost posnemovalcev, oz. vstopa novih konkurentov 
v panogo, še posebej, če panoga kaže znake dobičkonosnosti. Pričakovati je, da je nevarnost 
vstopa novih konkurentov v panogo tem nižja, čim višje so vstopne ovire. Najprej bodo 
predstavljene ovire za vstop novih podjetij v panogo, nato še pomen obrambnih reakcij 
obstoječih podjetij.  

Ekonomije obsega predstavljajo pomembno vstopno oviro, predvsem na ravni večjih podjetij, 
ki ponujajo posamezne zahtevnejše in specifične storitve: kurirski servis, konsolidacija 
tovorov, letalski in pomorski (kontejnerski) prevozi, celovita informacijska podpora, 
organizacija oskrbovalnih verig in druga specialna znanja. Naložbe v informacijske sisteme, 
pretovorne naprave in terminale oz. skladišča, v ladje, vlake in letala so izrazito kapitalsko 
intenzivni podvigi z visokim deležem fiksnih stroškov. Obsega tovrstnih zmogljivosti na kratek 
rok ni možno spreminjati. Za direktne cestne prevoze, kjer prevladujejo manjša družinska 
podjetja, pa lahko trdimo, da ekonomije obsega ne predstavljajo pomembne ovire. 

Za diferenciacijo proizvodov oz. storitev je bilo v prvem poglavju ugotovljeno, da je še zelo 
skromna in torej ne predstavlja pomembnejše ovire. Diferenciacija je najbolj opazna pri 
kurirskih storitvah, druge storitve pa so večinoma podvržene vplivu velikega števila 
ponudnikov, kjer je vsekakor v ospredju cenovna konkurenca in morebitna diferenciacija je 
lokalno omejena. Povečan pomen diferenciacije lahko pričakujemo šele z nastankom 
velelogistov in z zaostritvijo konkurence med njimi. Do takrat ostaja glavna podlaga za 
razlikovanje med storitvami na trgu ime podjetja. 

Zahteve po kapitalu se zdijo na prvi pogled precejšnje. Kdor bi rad z lastnimi sredstvi obvladal 
morski, rečni, kopenski, zračni promet, skladiščenje in ustrezno informacijsko podporo 
obenem, bi potreboval enormen kapital. Potrebe pa se da precej skrčiti z najemanjem določenih 
storitev (prevozov, skladiščenja) na trgu. Težko pa si je predstavljati, da bi večja imena 
logistike lahko preživela le ob najetih zmogljivostih, že zaradi verodostojnosti v očeh 
partnerjev ne. Zatakne se lahko tudi, ko se najemnik in najemodajalec potegujeta za isti 
posel… Najmanj, kar je potrebno, je vsaj kapitalska podkrepitev ključnih strateških 
partnerstev, ker lahko sicer vselej pride do navzkrižnih interesov, obenem pa je to varovalka 
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pred poizkusi konkurence, da bi vskočila v naše partnerske povezave. Vsekakor pa lahko 
potrebe ponudnikov celovitih logističnih storitev po kapitalu ocenimo kot znatne, saj si že 
resnega informacijskega sistema marsikatero srednje veliko podjetje ne bo moglo privoščiti. 

Dostop do distribucijskih kanalov trenutno predstavlja zmerno oviro. Gre za individualizirane 
informacijske sisteme (za sprejemanje naročil in sledenje) večjih ponudnikov in morebitne 
njihove računalniške terminale pri kupcih storitev. Vendar lahko v prihodnje z nadaljnjo 
standardizacijo in uporabo interneta pričakujemo omejevanje, oz. zmanjšanje pomena 
računalniške izmenjave podatkov kot ovire za vstop. Drugi del oviranja prostega dostopa do 
distribucijskih kanalov se kaže v lokalnih monopolih, ko posamezno podjetje na ne-nevtralen 
način upravlja posamezno ozko grlo oz. lokalni monopol – bodisi luko, letališče ali 
mednarodni blok vlak. Tovrstne ovire so na lokalni ravni pogosto težko premostljive, pri večjih 
razdaljah pa je konkurenčnih možnosti navadno več. Sicer pa je večina infrastrukture javno 
dostopne (ceste, telekomunikacije, plovne poti itd.). 

Politika države, bolj kot vstopna ovira, je ovira za internacionalizacijo poslovanja, kar še 
posebej velja za države izven območja EU. Obstajajo pomembne omejitve na področju 
letalskega in cestnega prometa. Pri slednjem naj omenim omejevanje kabotaže, največjih tež, 
različne prepovedi vožnje ob koncih tedna, dovolilnice, ekološke točke… Poglavje zase so 
železnice. Te so pogosto še v lasti države, nepregledne, toge in pogosto predstavljajo izrazit 
primer neučinkovitega monopolističnega podjetja. Z uveljavitvijo smernic EU o reformi in 
privatizaciji železniškega prometa lahko pričakujemo postopno zmanjšanje vpliva države, 
predvsem pa povečanje podjetniške iniciative in konkurence. Za široko geografsko prisotnost 
velelogistov na operativni ravni je torej politika države še vedno pomembna omejitev, čeprav 
je s širjenjem enotnega evropskega trga to vse manjša težava na regionalni ravni, širše 
prisotnim podjetjem pa še vedno opazno omejuje možnosti optimizacije poslovanja. 

Med stroškovnimi učinki, ki niso odvisni od ekonomije obsega, kaže izpostaviti »know-how« 
logističnih operacij, ekonomije vezanih proizvodov (npr. problemi določanja optimalnih 
lokacij skladišč, proizvodnih zmogljivosti, postavitve strojev in razporeditve predmetov v 
skladišču so si zelo podobni…) in tudi dostop do najprimernejših lokacij82 (skladišč, 
terminalov, vzdrževalnih baz ipd.). Poznavanje lokalnih razmer (načina dela, podjetniške 
kulture, osebne vezi, lokalnih predpisov, običajev itd.) je lahko pomembna vstopna ovira – še 
posebej v storitvenem sektorju. Slednje je tudi pomembno pri odločanju o načinu rasti podjetja: 
notranja ali zunanja rast83. 

Glede na to, da je logistika v povprečju kapitalsko intenzivna panoga, je delež fiksnih stroškov 
relativno visok, zato je možno pričakovati, da se lahko cene v kritičnih trenutkih in na krajši 
rok lahko tudi pomembno spustijo – vse do ravni variabilnih stroškov. Obrambne reakcije 
konkurence lahko torej predvidimo v obliki določenega zniževanja cen specifičnih, 
donosnejših storitev, ki jih opravlja le manjše število ponudnikov. Pri bolj množičnih storitvah 

                                                 

82 Bodisi so potrebne zmogljivosti polno zasedene ali niso razpoložljive pod razumnimi pogoji bodisi na lokacij oz. parceli 
trenutno še ni mogoče izvajati zaželenih dejavnosti oz. njen nakup ni mogoč ipd.. 

83 V tem smislu je poučen tudi prevzem opaznega slovenskega špediterja Intertransa s strani mnogo večjega Schenkerja. 
Slednji se je zavezal, da vsaj nekaj let ne bo spreminjal imena podjetju, predvsem pa od vseh ključnih zaposlenih zahteval 
podpis pogodbe, da vsaj še 5 let podjetja ne bodo zapustili. 
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tak ukrep zaradi intenzivne cenovne konkurence ne bi bil smiseln. Pričakovati pa je, da bodo 
večji logisti od svojih partnerjev oz. dobaviteljev zahtevali, da konkurentom odrečejo 
sodelovanje ali bodo vsaj zahtevali določeno ekskluzivnost pri ključnih storitvah. To se bo 
odražalo bodisi v cenah relevantnih storitev ali pri omejevalnih pogojih, tudi skozi prodajo 
storitev le v paketu. Tako ravnanje tudi napeljuje na poudarjanje diferenciacije. 

Ker se panoga celovitih logističnih storitev šele formira, je nevarnost vstopa novih 
konkurentov v panogo znatna in realna, a zaradi dokaj visokih vstopnih ovir v segmentu 
»resnih« ponudnikov celovitih logističnih rešitev, tudi zelo zahtevna. Iz tega vidika je 
logistična panoga – vsaj v delu celovitih rešitev – srednje privlačna. Obenem je iz tega 
podpoglavja mogoče razbrati tudi, da bodo velelogisti nastajali predvsem z združevanji in 
nakupi lokalnih oz. regionalnih dobro stoječih logističnih podjetij. 

3.2.1.2.2 Obstoječa tekmovalnost v panogi 

Z večanjem možnosti hitrih sprememb znotraj panoge praviloma narašča tudi stopnja 
konkurenčnosti oz. rivalstva v panogi, kar pa dela slednjo v očeh investitorjev manj privlačno. 
Na tem mestu je prikazan presek faktorjev konkurenčnosti znotraj panoge. 

Pokazano je bilo, da je ponudba logističnih storitev večinoma še razdrobljena. Večina 
ponudnikov je specializirana za eno ali dve dejavnosti: za cestni ali letalski ali železniški ali 
pomorski prevoz ali skladiščenje ali špedicijo. Ponudnikov celovitejših rešitev je malo in so 
praviloma tudi geografsko precej omejeni84. Posledica je, da je na posameznih podtrgih veliko 
število ponudnikov in je s tem izpostavljenost cenovni konkurenci precejšnja, kar pa ne velja 
za zahtevnejše storitve, za katere prevladuje mnenje, da je kakovost in zmožnost dolgoročnega 
sodelovanja pomembnejša od cene. Pri tem ne gre za oligopolne ali celo monopolne trge, saj si 
kupci takšnih storitev praviloma izposlujejo možnost vpogleda v poslovne knjige ponudnika 
in/ali zaračunavanje storitev na podlagi določenega pribitka oz. provizije na stroške ponudnika, 
kar onemogoča ali vsaj omejuje ekstra dobičke (Batchelor, 1996, str. 1; Dyer, 1996, str. 6). 

Stroški spremembe proizvoda, ko gre za resne vsebinske spremembe, so v glavnem znatni: 
bodisi gre za prilagajanje informacijskega sistema, prevozne flote ali skladiščnih prostorov. 
Poleg tega je precejšen delež stroškov fiksnega značaja. To velja tako za ladje, letala, 
železnice, računalnike, skladišča in mogoče nekoliko manj za tovornjake. Dodatna nevšečnost 
je še stopničasto povečevanje zmogljivosti, kar je značilno predvsem za ladje, letala, skladišča, 
pretovorno opremo in centralne informacijske sisteme. Poleg tega je v primeru izstopa večino 
teh sredstev težko prodati (ladje, letala, železnice) ali pa kar nemogoče (informatika). Za letala 
in ladje so značilni dolgi izdelavni časi in svetovna konjunkturna gibanja, kar pomeni, da 
ponudba ni fleksibilna in je v časih recesije praktično nemogoče prodati odvečne zmogljivosti 

                                                 

84 S pomočjo spletnih iskalnikov oz. portalov je bilo februarja 2000 mogoče najti preko 500 zadetkov za ponudnike logističnih 
storitev (angl. »third party logistics«), oktobra 2003 je bilo takih zadetkov že preko 29000, novembra 2004 pa že preko 1,5 
mio.. Trend uporabe omenjenega izraza se je začel v ZDA. Kar je evropskih ponudnikov, se jih večinoma tudi dejansko 
ukvarja z logistiko, a so praviloma lokalno opredeljeni z dobrimi povezavami do svetovnih transportnih centrov. Se pa pozna, 
da je izraz zelo v modi, saj se ga lepi tudi na marsikaj, kar ima z njim le zelo oddaljene povezave oz. na vsako najmanjšo 
logistično storitev. 
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in izstopiti iz panoge. Manj problematične so izstopne ovire pri tovornjakih in skladiščih, ki jih 
je pogosto mogoče spremeniti v nakupovalna središča, tovornjake pa prodati na manj 
preglednem in nekoliko manj na konjunktura gibanja odzivajočem se trgu rabljenih 
tovornjakov. 

Iz povedanega lahko strnemo, da je znotraj posameznih dejavnosti tekmovalnost velika, še 
posebej tam, kjer je izstop otežkočen (ladijski in letalski prevoz tovora). Zdi se, da je 
tekmovalnosti manj pri zahtevnejših in porajajočih se storitvah, ki so bodisi multi modalnega 
značaja ali pa temeljijo na prodajanju znanja in se z realizacijo praktično ne ukvarjajo 
neposredno (4PLP). Ponudnikov celovitih logističnih storitev oz. takih, ki to poskušajo postati, 
je še vedno relativno malo. Za ta del panoge lahko rečemo, da je v fazi začetne rasti. V Evropi 
so se celovite logistične storitve že »usidrale« na trgu85, a imajo še velik potencial za rast. Za 
njen uspeh se zdijo ključni človeški viri (s svojimi znanji in poslovnimi kontakti) in 
informacijska podpora poslovanju. Oba ključna tipa virov sta po naravi tipičen fiksni strošek in 
s svojo neunovčljivostjo predstavljata resno oviro za izstop iz panoge. 

Ker bo v segmentu logistike, ki se nanaša na celovite logistične storitve, tekmovalnost še 
vedno pod povprečjem celotne panoge in zaradi doseganja rasti in ugodnejšega strateškega 
položaja, lahko pričakujemo, da bo obvladovanje celovitih logističnih rešitev za marsikatero 
podjetje posebnega strateškega pomena. To pa pomeni, da se bo za svoj tržni delež 
pripravljeno ostro boriti. 

V celoti lahko ugotovimo, da je tekmovalnost po posameznih logističnih dejavnostih 
precejšnja in zmerna pri porajajočih se storitvah, kot npr. na segmentu celovitih logističnih 
storitev. Te so v Evropi pretežno v fazi uvajanja oz. zgodnje rasti. Pravih ponudnikov je še 
malo, tako da je marsikje konkurenca še v povojih. Iz tega sledi, da privlačnost klasičnih 
dejavnosti v logistični panogi ni posebej izrazita. Drugače je pri ponudbi celovitih rešitev za 
obvladovanje celotne logistične verige, ki jo lahko ocenimo kot visoko privlačen del panoge. 

3.2.1.2.3 Pritisk substitutov oz. nadomestkov 

Nadomestki so proizvodi oz. storitve, ki zadovoljujejo enake oz. zelo podobne potrebe. Glede 
na v analizi uporabljeno definicijo logistične panoge, ki se omejuje na celovite logistične 
storitve, je mogoče predvideti, da ima ta del logistike svoje nadomestke. Iskati jih gre 
predvsem med posameznimi preprostejšimi logističnimi dejavnostmi, npr.: celotno transportno 
verigo se da razstaviti na posamezna zaokrožena in samostojna opravila. Za posamezne 
dejavnosti velja večja ali manjša križna elastičnost86, ki je pogojena z večimi spremenljivkami: 
težo tovora, razdaljami, potrebno temperaturo hranjenja ipd.. V glavnem pa tovrstni 

                                                 

85 ZDA so v tem pogledu nedvomno korak pred Evropo, preostali svet, razen Japonske, pa je za sedaj bolj nagnjen k pasivni 
internacionalizaciji. 

86 (angl. cross-price elasticity of demand) Lahko jo uporabimo kot mero nadomestljivosti. Pove, za kolikšen odstotek se 
spremeni obseg prodaje določenega izdelka, če se njegovemu nadomestku cena poveča za en odstotek (Pindyck, 1995, str. 31 
in 670). O substitutih oz. nadomestkih govorimo, ko je križna elastičnost pozitivna (s povečanjem cene nadomestka se poveča 
obseg prodaje osnovnega izdelka). V primeru negativne križne elastičnosti govorimo, da gre za komplementarni dobrini 
(Pindyck, 1995, str. 31). 
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nadomestki ne izvirajo iz panoge z visokimi donosi, prej nasprotno – iz panog z ostro cenovno 
konkurenco, zelo omejeno diferenciacijo in omejenimi znanji. Predvsem slednje in povečana 
potreba po usklajevanju posameznih dobaviteljev storitev predstavlja za naročnika dodatne 
(strokovne in človeške) napore, povečuje tveganja, kar oboje zmanjšuje privlačnost tovrstnih 
nadomestkov. 

Drugo skupino nadomestkov tvori opravljanje storitev v lastni režiji, t.j. s strani potencialnih 
kupcev logističnih storitev, še posebej za opravila, ki so tesno povezana z opravljanjem 
osnovne dejavnosti, kot je upravljanje z medfaznimi zalogami in drugo notranjo logistiko pri 
proizvodnem podjetju. Takšna opravila potencialni kupci pogosto v veliki meri obvladajo, kar 
jim omogoča enostavno nadomeščanje zunanjih storitev z lastno dejavnostjo. Pomen tovrstnih 
nadomestkov znižuje trend osredotočanja na osnovno dejavnost podjetja in zunanje nabave 
virov. Potencialni kupci so veliko manj uspešni pri nadomeščanju zunanje logistike. Pogost 
kamen spotike je ekonomija obsega, ki omejuje že najenostavnejše tipe prevozov in tudi 
sposobnost pridobivanja povratnih tovorov. 

Razmišljanja lahko sklenemo z ugotovitvijo, da so nadomestki vsekakor prisotni, vendar za 
ponudbo velelogistov večinoma niso posebno pomembna nevarnost, razen pri enostavnejših 
storitvah, ki mejijo na delo manjših, specializiranih logističnih podjetij. Obravnavani trendi iz 
prejšnjega poglavja prav tako napovedujejo nadaljnji upad zanimanja za nadomestke. Biti 
ponudnik celovitih logističnih storitev oz. velelogist je torej z vidika nadomestkov vsaj srednje 
zanimivo. 

3.2.1.2.4 Pogajalska moč kupcev 

Na tem mestu je prikazano razmerje moči med panogo in njenimi kupci, saj bi izrazita premoč 
slednjih lahko ogrozila zanimanje za nudenje celovitih logističnih storitev. Kupce lahko 
segmentiramo na podlagi velikosti, saj je pričakovati različne nakupne procese. Manjša 
podjetja se bodo zunanjih storitev posluževala, ker se jim ne izplača, da bi določena logistična 
opravila izvajala sama (vstopni stroški, ekonomija obsega). Iskala bodo predvsem 
standardizirane tipe storitev, pri čemer lahko pričakujemo veliko število kupcev, kjer pa 
velikost nakupa enega ne bo pomenila pomembnega deleža v prodaji posameznega ponudnika, 
kar bo zmanjševalo njihovo pogajalsko moč.  

Večji kupci bodo iskali pomoč pri izboljšanju obstoječih nabavnih verig in pri rokovanju s 
cikličnimi primanjkljaji lastnih zmogljivosti ob viških sezon. V projektih izboljšanja nabavnih 
verig je pričakovati individualen pristop in kupcu prilagojene rešitve, kar povečuje vzajemno 
povezanost in pogajalsko moč kupca. Po drugi strani naj bi bil obseg prodaje velelogista 
tolikšen, da tudi izguba enega večjega kupca ne bi smela povzročiti resnejših težav. Obenem ni 
pričakovati, da bi bili velelogisti do svojih kupcev ravnodušni, saj je pričakovati dovolj močno 
konkurenco s strani nadomestkov in drugih velelogistov. Zaradi tega in zaradi znatnega deleža 
fiksnih stroškov, je mogoča tudi kratkoročna pripravljenost delati pod normalno ceno, da bi 
pridobili ali obdržali kakega pomembnega kupca. 

Delež posameznega prodajalca v nakupih kupca predvidoma ne bo tolikšen, da bi kupcem 
predstavljal ključni strošek. Če se opremo na, v prvem poglavju omenjeno, oceno, da je od 
vsakega prodanega dolarja blaga na trgu ZDA bilo porabljenih cca. 20 centov za logistiko, 
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ugotovimo, da imajo stroški logistike pomemben delež v skupnih stroških prodanega blaga. 
Vendar praviloma velelogisti ne bodo obvladovali tolikšen del logistične verige. Pričakovati je, 
da bo večina kupcev del logističnih potreb zadovoljila znotraj svojega podjetja (večino 
notranje logistike in del zunanje). Del potreb bo takega značaja, da ga bodo lahko zadovoljila 
manjša specializirana prevozna in druga podjetja, določen delež pa bo pripadel velelogistom. 

Vrsta nakupnih pogojev je pri individualiziranih storitvah (svetovanje, projektiranje in druge 
po meri narejene storitve) praviloma nestandardizirana in večinoma nespecificirana. Nasprotno 
pa je pri bolj množičnih storitvah (npr. konsolidirani prevozi) pričakovati bolj poenotene tipe 
storitev, t.j. jasno specificirane, a nekoliko razlikujoče se med posameznimi ponudniki. 
Sčasoma je pričakovati tudi določeno mero standardizacije le-teh, kar bo povečalo preglednost 
nad ponudbo storitev in kupcem povečalo pogajalsko moč ter zaostrilo konkurenco. 

Velikost dobičkov ponudnikov celovitih logističnih storitev naj bi seveda bila nadpovprečna 
vsaj znotraj logistične panoge, česar se zavedajo vsi udeleženci. Že sedaj poskušajo kupci 
logističnih storitev del koristi od izboljšanja poslovanja zadržati zase s pomočjo raznih klavzul 
v pogodbi (npr. deljenje dobička iz projekta, plačilo storitev na podlagi pribitka na stroške…), 
ki pa so mogoče pri individualnih nakupih in – manj izrazito – pri večjih uporabnikih 
standardiziranih storitev. 

Možnost integracije nazaj (ko kupec prevzame dobavitelja) se zdi majhna. Spričo trenda 
osredotočanja na osnovno dejavnost, zunanje nabave storitev (angl. outsourcing) in specifičnih 
znanj, potrebnih za upravljanje velelogista, se zdi diverzifikacija po nabavni verigi nazaj 
skregana s sodobnimi spoznanji o poslovnih integracijah in do sedaj obravnavanimi trendi. 
Prevzemi velelogistov se zdijo bolj verjetni znotraj logistične panoge, predvsem med 
velelogisti samimi. Izven panoge bi lahko morebitne interesente poiskali predvsem med 
trgovskimi verigami87, avtomobilskimi tovarnami in tudi kakim drugim večjim uporabnikom 
zunanje logistike iz vrst proizvajalcev. Pri tem lahko predvidevamo, da bi do integracije po 
nabavni verigi nazaj prišlo bolj iz strateških razlogov (npr. omejevanje dostopa konkurenci) 
kot iz želje po udejanjanju pogajalske moči kupcev – pa še takrat bi bil predmet prevzema 
verjetno le del velelogista, t.j. podružnica oz. strateška poslovna enota, ki opravlja za kupca 
ključno storitev. 

Vpliv logističnih storitev na kakovost končnih izdelkov kupcev, je sila pestra: od manj 
pomembne do zelo pomembne. V grobem pa smo ugotovili rastoč pomen kakovosti, ki je 
pogosto že pomembnejša od zmernih razlik v ceni. To še posebej velja za podjetja, ki se 
poslužujejo tehnik za zmanjševanje obsega zalog – JIT, MRP, DRP ipd.. Te so vse občutljive 
na variabilnost izvajanja načrtovanih aktivnosti, kar še posebej velja za proizvodnje, kjer je 
potrebnih veliko sestavnih delov (več kot je delov, manjša je verjetnost, da bodo vsi na 
razpolago pravočasno…). Primeri take proizvodnje so npr: avtomobilska in letalska industrija, 
veliki gospodinjski aparati ipd.. V takih primerih so stroški nekakovostne logistike zlahka tudi 
nekajkrat višji od nabavne oz. proizvodne cene blaga. V takih primerih kupci storitev 
praviloma v večji meri neposredno posegajo v logistiko: bodisi jo delno izvajajo sami ali jo 
sami organizirajo ali hočejo zelo transparenten vpogled v procese. Tovrsten segment kupcev je 
za velelogiste tudi najbolj zanimiv, saj prav tu pridejo najbolj do izraza širok spekter 

                                                 

87 Tudi bencinskimi črpalkami. 
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logističnih znanj in storitev, dober informacijski sistem in sposobnost optimiziranja procesov, 
kar naj bi bili ključni elementi konkurenčne prednosti velelogistov. Drugačen segment kupcev 
so npr. podjetja, ki v svojem proizvodnem procesu potrebujejo le malo sestavnih delov oz. so ti 
relativno poceni (npr. termoelektrarne, tovarne umetnih gnojil88 ipd.). Za ta segment kakovost 
logistične storitve ni ključnega pomena, pomembnejša je cena89.  

Sicer je ravno logistika pogosto tista, ki lahko bistveno prispeva k vrednosti blaga: s 
poškodovanjem ali z dostavo na napačni naslov lahko vrednost blaga zelo zmanjša, z uporabo 
ekspresnih prevozov pa lahko nadoknadi zamude svojih kupcev in s tem bodisi poveča 
vrednost blaga oz. prepreči izgubo vrednosti (npr. morebitni penali za pozno dobavo). Večji 
pomen, ki ga kupci logističnih storitev pripisujejo kakovosti, vpliva na zmanjševanje njihove 
pogajalske moči – potrebujejo kakovost in zanjo so pripravljeni odšteti tudi nekaj malega več. 
Iz zgornjih ugotovitev lahko povzamemo, da je pogajalska moč kupcev do velelogistov 
srednje močna – prej malce šibkejša kot obratno. S tega vidika je panoga vsaj srednje 
privlačna. 

3.2.1.2.5 Pogajalska moč dobaviteljev 

Če imajo dobavitelji možnost izbire kupcev, se njihova pogajalska moč poveča. Dobaviteljev 
logistične opreme (tovornjakov, viličarjev, regalov, letal…) je sicer številčno manj kot 
logističnih podjetij, a med njimi vseeno vlada zadostna mera konkurenčnosti, da je dostop do 
opreme neoviran. Ponekod je opaziti le nadpovprečne dobičke dobaviteljev, kar trenutno še 
vedno velja za proizvajalce tovornjakov. Za dobavitelje storitev je že bilo ugotovljeno, da so 
številni. Mednje štejemo predvsem manjša podjetja s področja logistike – individualne 
prevoznike, neodvisna in javna skladišča… Njihovo pogajalsko moč lahko ocenimo kot 
skromno oz. omejeno, saj so pretežno zamenljivi. 

Nadomestki za izdelke in storitve dobaviteljev obstajajo. Cestni transport je delno nadomestljiv 
z rečnim, železniškim, zračnim, včasih tudi pomorskim in obratno. Vsa potrebna transportna in 
pretovorna sredstva je mogoče nabaviti nova ali rabljena. Skladiščenje lahko izpeljemo z 
nakupom nepremičnin ali uporabo javnih skladišč… Pogosto je možna zamenjava tudi med 
izdelkom in storitvijo (npr.: zunanje cestne prevoze je mogoče nadomestiti z nakupom ali 
najemom tovornjaka in lastno izvedbo prevoza). Pri informacijski podpori so možnosti za 
nadomeščanje manj očitne. V grobem se lahko tovrstna podpora razvije znotraj podjetja (kar se 
vedno manj uporablja) ali z najemom zunanjih sodelavcev, pri čemer se po možnosti uporabijo 
že gotovi oz. standardni izdelki in moduli, ki pa jih je potrebno prilagoditi specifikam 
naročnika. Nadomestkov je torej dovolj in so medsebojno do neke mere zamenljivi, zato lahko 
pogajalsko moč dobaviteljev iz tega naslova ocenimo kot zmerno. 

                                                 

88 Tipično odšteje evropski proizvajalca umetnih gnojil za logistiko fosfata, kot enega ključnih komponent za umetna gnojila, 
vsaj dvakrat več, kot je nabavna vrednost materiala na izviru oz. pri ponudniku le-tega. 

89 To v grobem velja, dokler so stroški financiranja zalog nižji od prihrankov na račun doseganja ekonomije obsega na 
področju nabave in logistike. Tipično tovrstno blago potuje v večjih pošiljkah in se skladišči bodisi pri prejemniku oz. na neki 
vmesni točki oz. terminalu, od koder je logistika do prejemnika zanesljiva. 
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Glede pomena, ki ga bodo dobavitelji pripisovali svojim kupcem, t.j. velelogistom, je težko 
verjeti, da le-ti ne bi veljali za zanimive, če ne že za pomembne kupce. Velelogisti bodo 
kupovali predvsem tehnično napredno in zanesljivo opremo. Ta je praviloma dražja, obenem 
pa začetni kupci v tržnem smislu predstavljajo pionirje, po katerih se bodo zgledovali 
zasledovalci. Mnenje velelogistov o izdelku bo lahko pomembno vplivalo na zasledovalce in s 
tem na kasnejši tržni uspeh ali neuspeh določene opreme. Pričakovati je mogoče, da bodo 
velelogisti pobudniki za razvoj novih izdelkov oz. njihovih izboljšav in obenem (kot pionirji 
pri njihovi uporabi) tudi mnenjski vodje za velik del opreme, ki jo bo kupovala sodobna 
logistična panoga. Po drugi strani naj bi se velelogisti v precejšnji meri posluževali tudi 
storitev drugih logističnih podjetij, s čimer bodo omejevali potrebo po lastnih sredstvih. Obseg 
nakupov bo predvidoma podproporcionalen njihovemu tržnemu deležu na prodajnem trgu, a 
vseeno tolikšen in usmerjen v napredne tehnologije, da bo vsak velelogist za dobavitelja vsaj 
zmerno pomemben. Velelogistov ne nazadnje ne bo na pretek. 

Stroški zamenjave dobavitelja igrajo kar opazno vlogo. Najbolj očitno je to pri informacijski 
tehnologiji, kjer prehod na novo informacijsko platformo predstavlja velik tehnični, 
organizacijski in finančni zalogaj. Sicer je pri vseh nabavah opreme potrebno imeti v mislih 
tudi stroške nadomestnih delov in pooblaščenih serviserjev, kar podjetja veže na osnovnega 
dobavitelja še dolgo po sklenjeni osnovni kupčiji. To vez še okrepi trend standardizacije 
opreme, ko se posamezen segment opreme v celoti nabavi le pri enem dobavitelju (npr. vse 
viličarje ali regale ipd.), s čimer se lažje dosežejo količinski popusti, manjše stroške 
komuniciranja in vzdrževanja (Vouk, 2004, str. 11). Razen tega ni drugih zadržkov za menjavo 
dobaviteljev sredstev in storitev. Stroški zamenjave dobavitelja so v očeh velelogista pretežno 
manj pomembni, z izjemo informacijske tehnologije, kjer ti praviloma pomembno presegajo 
golo vrednost opreme. Velelogistova zavezanost h kakovosti naj bi bila nadpovprečna. Vsaka 
sprememba izvajalcev, opreme ipd. pa je v tem smislu stresna, kar je lahko celo pomembnejše 
od neposrednih stroškov zamenjave, predvsem pri visoko obremenjenih sistemih, kjer je rezerv 
za pokrivanje napak oz. zastojev malo. 

Velelogistova sposobnost integriranja nazaj na enostavne logistične storitve se zdi enostavna, 
saj naj bi velelogisti imeli potrebna znanja in glede na razdrobljenost prevoznikov, je tudi 
izbira kandidatov pestra (razen pri železnicah…). Obenem je pričakovati, da bodo velelogisti v 
manjši meri tovrstne storitve opravljali tudi sami. Ne zdi se verjetno, da bi integrirali 
dobavitelje opreme. Med njimi je prevelika razlika v dejavnosti, potreben bi bil znaten kapital, 
lastniki dobaviteljev teh večinoma ne bi hoteli prodati, obenem pa ni zaznati, da dobavitelji 
opreme ne bi sicer želeli ustreči željam oz. potrebam logistične panoge oz. velelogistom. 
Zbližanja so še najbolj verjetna z razvijalci specializirane programske opreme. 

Možnost integracije po nabavni verigi naprej se ne zdi realna. Dobavitelji opreme so tipični 
proizvajalci (proizvodnja vozil, strojegradnja…), velelogisti pa sodijo v storitveno dejavnost. 
Logističnih podjetij je mnogo, koncentracija v panogi je nizka, torej niti nakup kakega večjega 
logista dobaviteljem ne omogoča bistvenega izboljšanja svojega tržnega položaja, obenem pa 
bi to zahtevalo tudi znaten kapital in nova upravljavska znanja. Dobavitelji storitev so 
vsekakor strokovno bliže dejavnosti velelogistov, a ni verjetno, da premorejo dovolj kapitala in 
znanja za prevzem in upravljanje podjetja, ki je opazno večje od njih samih. 

Če strnemo povedano, ugotovimo, da je pogajalska moč dobaviteljev zelo omejena, razen 
pri zagotavljanju celovite informacijske podpore poslovanju, kjer so stroški zamenjave 
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dobavitelja precejšnji. Panoga je torej privlačna, a se je potrebno zavedati pomena kakovosti, 
informacijske tehnologije in njenih posebnosti. 

3.2.1.2.6 Skupna ocena privlačnosti panoge 

Delne ocene privlačnosti dela panoge, ki se nanaša na celovite logistične storitve in na 
velelogiste, so zbrane v naslednji tabeli (Tabela 1). Skupna ugotovitev je, da se velelogistom v 
naslednjih nekaj letih ni bati za svoj uspeh – panoga se zdi perspektivna z nadpovprečno 
možnostjo rasti. Obenem je mogoče oceniti omenjeno panogo tudi kot skladno z možnosti 
slovenskega gospodarstva, t.j. majhnega odprtega gospodarstva, saj bo glavnina prihodkov 
združbe izvirala iz storitev na mednarodnih trgih, z relativno visokimi pričakovanimi dodanimi 
vrednostmi na zaposlenega (Slika 8). To pa je le eden od razlogov, da si projekt združitve in 
rasti v smeri velelogista zasluži tudi podporo s strani države oz. vlade. 

Tabela 1: Skupna ocena privlačnosti panoge celovitih logističnih storitev 

 Nizka 
privlačnost 

Srednja 
privlačnost 

Visoka 
privlačnost 

 
Opombe 

 
Ovire za vstop 

 

X  

Celovite logistične storitve se šele 
uvajajo na trg, zato je, kljub znatnim 
vstopnim oviram, pričakovati vstop 
novih konkurentov.  

Rivalstvo med 
konkurenti 

  X  

Razpoložljivost 
nadomestkov 

            X   

Pogajalska moč 
kupcev 

            X   

Pogajalska moč 
dobaviteljev 

  

X                 

Učinkovita informacijska podpora 
poslovanju podjetja je velikega 
pomena za velelogiste. Ravno tu pa 
so stroški zamenjave dobavitelja 
lahko še vedno znatni. 

Skupna ocena                  X   
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Slika 8: Okvir za slovensko izbiro gospodarskih dejavnosti 
po

te
nc

ia
l 

Nizek Aktivnosti, ki omogočajo 
nizke plače Storitve, ki ne gredo v mednarodno menjavo 

Iz
vo

zn
i  

Visok Zreli proizvodni sektorji 

• Storitve, ki gredo v mednarodno menjavo 
• Visoko tehnološka proizvodnja ali zrele industrije, 

ki uporabljajo moderno tehnologijo za nadgradnjo 
obrtniških spretnosti za obvladovanje tržnih niš 

• Druge aktivnosti, ki zagotavljajo visoko 
dodano vrednost (oblikovanje, organizacija…) 

  Nizka Visoka 
Potencialna dodana vrednost na zaposlenega 

 

Vir:  Jaklič, 2002, str. 98. 

3.2.1.3 Analiza sodelovanja v panogi 

Podjetja v posamezni panogi si prvenstveno in predvsem konkurirajo, kar pa ne pomeni, da 
obenem ne morejo sodelovati. Prav razne oblike in razsežnosti sodelovanja lahko dajo podobi 
panoge svojski pečat in so torej vredne obravnave. Sodelovanje med podjetji v logistični 
panogi je pogost pojav. Najpogostejša oblika sodelovanja so pogodbe o sodelovanju med 
špediterji oz. mreže le-teh. Pri tovrstnih »zavezništvih« gre predvsem za geografsko 
dopolnjevanje med člani mreže – kjer posamezni član ni zastopan, ga v tržnem, predvsem pa 
izvedbenem delu zastopa drugi član partnerske mreže. Tak tip sodelovanja je značilen 
predvsem za srednja in manjša špediterska in tudi cestno prevozniška podjetja. Pri Intereuropi 
je zaslediti tak tip sodelovanja npr. na področju živilske logistike, kjer je sodelovanje 
vzpostavljeno z enim večjih svetovnih ponudnikov – z družbo Tibbet & Britten – in pri 
sodelovanju z nemškimi špediterji, s pomočjo katerih lahko spremlja svoje kupce po večjem 
delu Z Evrope. (Intereuropa, 2004a, str. 8; Intereuropa, 2004, str 9). 

Druga pogosta oblika so sodelovanja na področju trženja s ciljem dopolnjevanja asortimana 
storitev, ko posamezni specialisti sestavijo daljšo oz. kompleksnejšo logistično verigo. Takšna 
sodelovanja so značilna predvsem za manjša podjetja, npr. med prevoznikom in špediterjem, 
med ladijskim agentom in špediterjem ipd.. Večja podjetja praviloma premorejo širši asortiman 
oz. celovitejšo storitev nudijo znotraj mreže lastnih podjetij. Oba tipa pogodb sta pogosta, 
vendar praviloma omejena na trženje – na področje razvoja pa v glavnem ne posegata ali to 
počneta zgolj deklarativno. Veliko večino partnerstev znotraj logistike namreč »pesti« 
vprašanje zaupanja in bojazen, da bi partner lahko postal konkurent. Posledično so partnerstva 
na področju logistike pretežno »plitka« in kratkotrajnega značaja. 
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Nekoliko bolje organizirano je sodelovanje v obliki grozda, v konkretnem primeru Transportno 
logističnega grozda90, katerega člana sta tudi Intereuropa in Luka. Grozd ima namreč svoje 
vodstvo in nadzorni organ, kar olajša zadrege glede zaupanja, ne more pa preseči razlik v 
kulturi in velikosti (moči) članov in vedno prisotne grožnje oportunizma. Zaradi slednjega od 
grozda, pri osnovni dejavnosti, t.j. razvojnem trženju, ni pričakovati kompleksnejših 
rezultatov. 

Poleg sodelovanja na področju trženja pozna logistična panoga tudi sodelovanje na področju 
raziskav, predvsem pa razvoja, še posebej z dobavitelji prekladalne in informacijske opreme. 
Taka sodelovanja so značilna predvsem za največja podjetja v panogi91, na področju 
informacijskih rešitev pa tudi za srednja. 

Sodelovala bosta tudi Luka in Intereuropa. Moč partnerjev v zvezi se navadno presoja po 
deležu medsebojne prodaje oz. izmenjave in moči na ključnih poslovnih funkcijah (trženje in 
razvoj) (Jaklič, 2002, str. 331). Intereuropa res »kupi« kar dobro četrtino realizacije Luke, 
vendar se za del nakupov Intereuropa pojavlja kot posrednik pri organizaciji in plačilih, 
dogovori pa istočasno potekajo tudi med Luko in končnim kupcem, zato je dejanska moč 
Intereurope iz tega naslova manjša, kot se lahko zdi na prvi pogled (Intereuropa, 2000, str. 26). 
Luka od Intereurope kupi le zanemarljivo malo storitev (in blaga). Trženjska moč Intereurope 
se s prevzemi hitro povečuje, tako da je obseg prodaje skupine Intereurope že cca. trikrat večji 
od skupine Luke. Na razvojnem področju je pobuda prav tako na strani Intereurope. Luka je 
močnejša predvsem kapitalsko. V grobem je mogoče oceniti, da bi bilo eventualno formalno 
sodelovanje Luke in Intereurope pravzaprav zveza dveh močnih podjetij, kar nakazuje 
predvsem na troje možnih oblik partnerstev. To so »trk konkurentov«, razvoj v nakup in zveza 
komplementarno enakih (Jaklič, 2002, str. 332). Za konkretni primer sta zanimivi predvsem 
slednji možnosti. Ponudbi podjetij sta si pretežno komplementarni, kar nakazuje predvsem na 
možnost takšne zveze, ki je načeloma, kot oblika sodelovanja, najbolj trajna. Takšen scenarij, 
torej sodelovanje brez združitev in prevzemov, bi ustrezal predvsem Intereuropi, saj bi si s tem 
zagotovila »mir« in podporo na domačem terenu in bi lahko večino napora posvečala nadaljnji 
geografski ekspanziji. Po drugi strani pa ta možnost manj godi Luki, ki bi tako relativno 
»bledela« ob rastočem »blišču« oz. moči Intereurope. Glede na kapitalsko moč Luke je zato 
slednji bližja možnost sodelovanja v smislu razvoja v nakup. Ne nazadnje je Luka že lastnica 
pomembnega dela Intereurope.  

V luči združevanj in geografske širitve Intereurope kaže omeniti še eno obliko partnerstva med 
podjetji, t.j. prikriti nakup. To je partnerstvo med močnim in šibkim podjetjem, npr. med 
Intereuropo in manjšim logističnim podjetjem z ozemlja, na katerem Intereuropa ni prisotna. 
Če se partnerja izkažeta za združljiva, se take zveze običajno hitro nadaljujejo v prevzem. To 
                                                 

90 Grozd je nastal po zastoju oz. prekinitvi združitvenih prizadevanj Luke in Intereurope v koncu leta 2000. Med ustanovitelji 
je bil širok spekter podjetij: Intereuropa, Luka Koper, Banka Koper, Adriatic, Primorje, UL – Fakulteta za pomorstvo in 
promet, UM – Fakulteta za organizacijske vede, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede, Adria kombi, in še 
Slovenske železnice, Viator Vektor, Pacorini, Fersped, Cenšped, Transmar… (Nidorfer, 2001, str. 24). Sčasoma se je članstvo 
»prečistilo« in ostali so le člani, kateri osnovna dejavnost je logistika in izobraževanje. Proklamirani cilji grozda so: 
…vključevanje v mednarodna omrežja… institucionalizacija in samostojno delovanje grozda, analiza trgov in konkurence, 
celovitejše izvajanje storitev itd.. 

91 Tak primer je npr. sodelovanje pristaniške kontejnerske mehanizacije – Kalmarjem. Sodelovanje je dalo nov tip opreme – 
transportnega pajka (angl. Shuttle carrier). 



 59

možnost za širitev bi kazalo, predvsem pri Intereuropi, upoštevati že, ko se sklepajo dogovori o 
sodelovanju med špediterji in podobnimi podjetji. 

3.2.1.4 Analiza prodajnih trgov 

Pri izdelavi strateških predpostavk, ki so potrebne za pripravo strateškega načrta za združeno 
podjetje Luke in Intereurope, so bili do sedaj, tekom analize okolja podjetja, obravnavani 
najprej dejavniki širšega okolja podjetja in nato dejavniki konkurence v panogi. Analiza okolja 
podjetja bo sklenjena v tekočem podpoglavju s pomočjo analize prodajnih trgov. Podpoglavje 
bo prikazalo stanje oz. tržne omejitve in priložnosti na trgih združenega podjetja. Pri tem se ne 
bo spuščalo v podrobne analize po poslih, temveč predvsem v osvetljevanje ključnih prodajnih 
trgov in položaja združenega podjetja na njih. Najprej bo pregledan obstoječi tržni potencial, 
nato segmentiranost trga in podana okvirna napoved možne prodaje združenega podjetja. Ker 
pa podjetji še nista združeni, je nekaj besed namenjenih tudi morebitnim reakcijam kupcev na 
združitev. Ker je povpraševanje po logističnih storitvah v tesni povezavi z gospodarsko 
aktivnostjo naravnega zaledja oz. gospodarskega območja logističnega ponudnika, je na tem 
mestu potrebno upoštevati ugotovitve iz analize gospodarskega podokolja podjetja. 
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Slika 9: Geografska prisotnost Luke Koper92 in Intereurope. 
 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Vir: Intereuropa, 2004, str. 24; Luka Koper, 2004, str. 3. 

Obstoječi tržni potencial Luke Koper in Intereurope je znaten predvsem v slovenskem 
prostoru93. Luka Koper je edino94 slovensko tovorno pristanišče in kot tako zlahka dosega 
dominantni tržni položaj – okoli 90% količin slovenskega prekomorskega uvoza in izvoza 
potuje skoznjo (Luka Koper; 1997, str. 9), vrednostno pa je ta delež zaradi strukture tovorov 
nekoliko nižji. Intereuropa je vodilni slovenski špediter in cestni prevoznik in tudi pomemben 
ponudnik skladiščnih in distributerskih storitev v Sloveniji. Združena bi zagotovo predstavljala 
največjega ponudnika logističnih storitev v slovenskem prostoru, nikakor pa ne bi imela takšne 

                                                 

92 Poleg prikazanih predstavništev Luka Koper premore še predstavništva v Buenos Airesu, New Delhiju in Singapurju. 

93 Intereuropa ima pomembno pozicijo tudi na hrvaškem trgu, kjer je največji špediter in s tem tudi med največjimi 
logističnimi podjetji. 

94 Izvzemši pretovorni pomol v Portorožu, ki ga uporablja Droga za lastne potrebe (pretovor soli – predvsem za posipanje 
cest). 

Praga: IE P/I podjetje s skladišči; 
LK informacijska pisarna 

Bratislava: LK info. pisarna 

Dunaj: IE P/I podjetje s skladišči 
LK: info. pisarna 

Lyon: IE 
prodajno 
podjetje 

Budimpešta: LK info. pisarna 

Moskva: IE prodajno podjetje 

München: LK info. pisarna 

Zagreb: IE P/I podjetje s skladišči 

Sarajevo: IE P/I podjetje s skladišči 

Beograd: IE P/I podjetje 
 s skladišči, LK podjetje 

Skopje: IE P/I podjetje 

Užgorod: IE P/I podjetje s skladišči 

Troisdorf: IE prodajno 
podjetje 

Bruselj: LK info. 
pisarna 
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tržne moči, da bi lahko vplivala na pogoje trgovanja v panogi95. Ker se dejavnosti podjetij 
pokrivata le v manjšem delu, ko gre za skladiščenje in distribucijo, bi tudi težko rekli, da 
združitev povečuje koncentracijo znotraj posameznih logističnih dejavnosti. Pristaniške 
dejavnosti ne bodo nič bolj koncentrirane, kot so pred združitvijo, in tudi dejavnosti cestnih 
prevozov ne, saj se s slednjim ukvarja le Intereuropa. Iz tega sledi, da sta si ponudbi storitev 
Luke Koper in Intereurope komplementarni. To ima posledice na razloge za združevanje. 
Glavno vodilo ne more biti povečevanje tržnega deleža in s tem tržne moči na trgih 
posameznih storitev96. Primarni motiv lahko najdemo v širjenju asortimana, predvsem v smeri 
zagotavljanja celovitih storitev, po katerih stranke vse bolj povprašujejo97. Potreba po širjenju 
asortimana sovpada z ugotovitvami iz poglavja o idealu logističnega podjetja, kjer je poudarjen 
pomen širokega asortimana in široke geografske prisotnosti, kot potrebni lastnosti velelogista. 

Tabela 2: Koncern Luke Koper sestavljajo, poleg obvladujoče družbe, še: 

Firma Dejavnost Sedež Država 
sedeža Opombe 

Luka Koper 
Pristan, d.o.o. Hotel in delavski dom. Koper Slovenija 

7 zaposlenih v manjšem 
hotelu in luškem domu. 
Donosnost lastniškega 
kapitala v 2003 je 2%. 

Luka Koper 
INPO, d.o.o. 

Invalidsko podjetje: 
vzdrževanje, 

proizvodnja, maritimne 
in komunalne 

dejavnosti. 

Koper Slovenija 
Donosnost last. kapitala v 

2003 je bila 7,3%. 233 
zaposlenih. 

Adria-Tow, 
d.o.o. 

Vleka ladij in pomorska 
agencija. Koper Slovenija Donosnost last. Kapitala v l. 

2003 je 48%. 
Luka Kopar 

Beograd d.o.o. 
Informacijsko 

predstavništvo. 
Beogra

d SČG 1 zaposlen. 

Vir:  Luka Koper, 2004, str. 20. 

 

                                                 

95 Z vidika varovanja konkurence sama združitev Luke in Intereurope ne bi smela biti sporna. Če za relevantni trg jemljemo 
logistične storitve, potem ni nevarnosti, da bi v družbi stotnij avtoprevoznikov, železnic, dostavljavcev paketov itd. ogrozili 
prag 50% trga. Če za relevantni trg jemljemo posamezne logistične storitve, ki jih eno ali drugo podjetje že sedaj opravlja, tudi 
ni pričakovati spremembe v tržnih deležih, saj so storitve Luke in Intereurope pretežno komplementarne. Če za relevantni trg 
privzamemo celovite logistične storitve, združitev sama še ni dovolj za koncentracijo, saj je tovrstne storitve potrebno šele 
razviti. Morebitna dejanja nelojalne konkurence pa je mogoče preganjati tako pred združitvijo, kakor tudi kasneje. 

96 Strank, ki jih pozna le eno ali drugo podjetje, je malo. Zato bo združba lahko le marginalno povečala prodajo obstoječih 
storitev obstoječim strankam drugega podjetja (npr. obstoječe storitve Luke se nudijo strankam Intereurope, ki obenem še niso 
stranke Luke). 

97 Gre torej za prilagajanje zahtevam trga in pričakovanih trendov na področju logistike. 



 62

Tabela 3: Koncern Intereuropa sestavljajo, poleg obvladujoče družbe, še: 

Firma Dejavnost Sedež Država 
sedeža Opombe 

Intereuropa 
Transport d.o.o. Cestni prevozi. Koper Slovenija 

Iz matične družbe izvzeta 
dejavnost cestnih 

prevozov, in vzdrževanja 
voznih sredstev, z vsem 

voznim parkom in 
servisoma vred. 290 

zaposlenih. 
Interagent d.o.o. Pomorska agencija. Koper Slovenija 32 zaposlenih. 

InterZav d.o.o. Posredništvo pri 
zavarovalnih poslih. Koper Slovenija 5 zaposlenih. 

Intereuropa IT Informacijska 
podpora poslovanju. Koper Slovenija 

Iz matičnega družbe 
izvzeta služba za 
informatiko. 36 

zaposlenih. 

Intereuropa, 
logističke 

usluge, d.o.o. 
Logistične storitve. Zagreb Hrvaška 

Podjetje z lastnimi 
skladišči in mrežo preko 
30h predstavništev po 

vsej Hrvaški. 480 
zaposlenih. 

Intereuropa 
Sajem d.o.o. 

Sejemska logistika 
in franšiza za UPS Zagreb Hrvaška  

Intereuropa RTC 
d.d. 

Mednarodna 
špedicija in prevozi. Sarajevo Bosna in 

Hercegovina 

Lastno skladišče, več 
predstavništev, 140 

zaposlenih. 

AD-Interjug-AS 
Špedicija, prevozi in 

sejemske 
dejavnosti. 

Beograd SČG Lastno skladišče, 85 
zaposlenih. 

D.P. Interpan Mednarodna 
špedicija in prevozi. Novi Sad SČG  

Intereuropa 
Skopje d.o.o. 

 

Terminalske storitve 
in špedicija. Skopje Makedonija Logistični terminal, 11 

zaposlenih. 

Speka, spol. 
s.r.o. 

Cestni prevozi in 
mednarodna 

špedicija 
Praga Češka Lastni skladišči. 34 

zaposlenih. 

Schneider & 
Peklar Gmbh. 

 

Mednarodna 
špedicija in prevozi. Dunaj Avstrija 

Multimodalni logistični 
terminal pri Dunaju, 30+ 

lastnih tovornjakov. 
TEK 

ZahidtransServis 
Mednarodna 

špedicija in prevozi. Užgorod Ukrajina Lasten vozni park. 

Intereuropa-East 
d.o.o. 

Cestni prevozi in 
mednarodna 

špedicija. 
Moskva Rusija 5 zaposlenih. Investicija v 

skladišče. 

Intereuropa 
S.A.S 

Prodajno 
predstavništvo za 
cestne prevoze. 

Saint Pierre 
de 

Chandieu 
Francija  

Intereuropa 
Transport und 

Spedition Gmbh. 

Prodajno 
predstavništvo za 
cestne prevoze. 

Troisdorf Nemčija  

Vir: Intereuropa, 2004, str. 4. 
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Luka in Intereuropa sta vsaka zase že prisotni na tujih trgih v različnih pojavnih oblikah. 
Združeni bi lahko bili tudi na tujih trgih močnejši. Obenem je vsaj v geografskem smislu, 
spričo majhnosti slovenskega ekonomskega prostora, videti možnosti za rast predvsem na tujih 
trgih. Da imata podjetji tovrstne ambicije vsaka zase in tudi združeni, je bilo potrjeno ob več 
priložnostih (Japelj, 1999, str. 23; Ribolica, 1999a, str. 5; Ribolica, 1999b, str. 3; Luka Koper, 
1999a, str. 4), smiselnost takega ravnanja pa bo potrjena tudi v nadaljevanju. 

Slika 10: Ocena asortimana in geografske prisotnosti Luke in Intereurope in 
trend razvoja 
 

 

 

 

 

 

 
 

Vir: Luka Koper, 2002, str. 7, Intereuropa, 2002, str 6. 

Le na podlagi zgornje slike (Luka in Intereuropa sta vsaka zase že prisotni na tujih trgih v 
različnih pojavnih oblikah. Združeni bi lahko bili tudi na tujih trgih močnejši. Obenem je vsaj 
v geografskem smislu, spričo majhnosti slovenskega ekonomskega prostora, videti možnosti za 
rast predvsem na tujih trgih. Da imata podjetji tovrstne ambicije vsaka zase in tudi združeni, je 
bilo potrjeno ob več priložnostih (Japelj, 1999, str. 23; Ribolica, 1999a, str. 5; Ribolica, 1999b, 
str. 3; Luka Koper, 1999a, str. 4), smiselnost takega ravnanja pa bo potrjena tudi v 
nadaljevanju. 

Slika 10) je težko reči, da se združujeta enakovredni podjetji, pravzaprav je mogoče posumiti, 
da Intereuropa kupuje Luko, saj je trenutno Luka operativno prisotna le v Kopru, Intereuropa 
pa na preko šestdesetih lokacijah. Pri Luki je sicer potrebno omeniti tudi mrežo predstavnikov 
(predvsem na Dunaju in Budimpešti pa tudi v Münchnu, Pragi, Bratislavi itd.), ki pa so po 
pristojnostih omejeni le na posredovanje informacij. Luka lahko prodaja predvsem ladijske in 
kopenske pretovorne storitve in skladiščenje, manj pomembna so še dodatna dela na blagu 
(sejanje, pakiranje, sortiranje, fumigiranje, zorenje, paletiziranje itd.), carinsko posredništvo in 
v manjši meri tudi kopenske in pomorske prevoze98. Intereuropa lahko vse to ponudi že s 
pomočjo svoje koprske podružnice, dodatno pa še vse vrste prevozov (kopno, morje, zrak), v 
Sloveniji in Hrvaškem tudi dostavo od vrat do vrat (storitev 24ur), organizacijo enostavnejših 
                                                 

98 Predvsem pri avtomobilih in premogu. 
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logističnih verig itd.. Večino dejavnosti lahko izvede na večih lokacijah po Sloveniji in 
območju bivše Jugoslavije, preko pridruženih podjetij pa še v Avstriji, na Češkem in tudi v 
Ukrajini. 

Združitev naj bi torej prinesla širitev asortimana – vendar za koga? Vse, kar zna Luka narediti, 
lahko Intereuropa ponudi svojim strankam že sedaj potom svoje koprske filiale. Združitev bi 
torej najprej prinesla to, da bi lahko sedanjim Luškim strankam (ki so deloma tudi 
Intereuropine) lahko ponudili dodatne – predvsem transportne in dokumentarne – storitve. Ker 
pa so tekoči posli »utečeni« in pogodbe vsaj letne, od te kombinacije (obstoječi trgi in 
obstoječi proizvodi) ni pričakovati, niti hitrih niti na daljši rok izrazitejših, povečanj prodaje. Z 
vidika asortimana in geografske prisotnosti je torej združitev za Luko zanimiva, za Intereuropo 
pa ne, saj zanjo to pomeni le marginalno povečanje dveh strateško ključnih faktorjev. Poleg 
omenjenih faktorjev je združitev iz prodajnega vidika bolj zanimiva iz drugih razlogov: 
Intereuropa pridobi pri prodaji storitev močnejšo povezavo s fizičnimi nadomestki (angl. 
Physical evidence), t.j. nepremičninami Luke, in pridobi pomemben element razlikovanja na 
trgu logističnih storitev, t.j. dejstvo, da združba upravlja s pristaniščem, s čimer se ne more 
pohvaliti prav veliko špediterjev in drugih logističnih podjetij. 

Slika 11: Ocena konsolidiranih prihodkov združbe Luke in Intereurope za leto 
200499 po temeljnih dejavnostih 

Dejavnost Ocena prodajnih prihodkov 
(v mio. SIT) 

% 

Luške manipulacije in skladiščenje 17.500 26,7% 

Terminalske storitve 6.000 9,2% 

Carinsko posredništvo 8.400 12,8% 

Kopenski transport 25.200 38,5% 

Pomorski promet 5.800 8,9% 

Zračni promet 2.600 4,0% 

SKUPAJ 65.500 100,0% 

Vir: Luka Koper, 2004a, str. 12 in 19; Intereuropa 2004, str. 6. 

Celoten asortiman storitev združbe je pod stalnimi cenovnimi pritiski. Rast fizičnega obsega 
prodaje v glavnem nadoknadi izgubo prihodka na račun nižjih prodajnih cen in tako v 
povprečju ohranja pozitiven trend rasti prihodkov iz osnovnih dejavnosti. Večjih stopenj rasti 

                                                 

99 Upoštevani so rezultati Luke Koper, d.d., in njenih družb Luka Koper INPO, d.o.o., in Adria Tow, d.o.o., nadalje 
Intereurope, d.d., in vseh naštetih odvisnih družb (Tabela 3) razen TEK ZahidtransServis, za katerega še ni bilo podatkov. 
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prodajnih prihodkov iz obstoječih dejavnosti pa vendarle ni pričakovati100, razen s pomočjo 
zunanje rasti. 

Prodajno zaledje Luke in Intereurope je podobno. Za obe podjetji je najpomembnejši slovenski 
trg, kateremu sledijo trgi sosednjih držav101: Avstrija, Hrvaška, SV Italija, Z Madžarska, BiH, 
Srbija, Slovaška, Češka, Nemčija. Na nobenem od teh tržišč pa združba ne bi dosegala tako 
markantnega deleža logističnih storitev kot v Sloveniji. Največjo tržno moč imata podjetji na 
trgih, kjer sta operativno prisotni: tod tržita svoje storitve pretežno neposredno pri končnih 
kupcih, na drugih trgih (Nemčija, Italija, Švica idr.) pa lahko združba ponuja svoje storitve 
pretežno posredno, t.j. preko tamkajšnjih špediterjev oz. logističnih podjetij. Tuji 
špediter/logistik ima pogosto takšno moč, da lahko preusmeri blagovni tok mimo Luke in 
Intereurope, ne da bi končna stranka to občutila. V takih poslih bo imela združba vlogo 
podizvajalca in nosilci posla si bodo krčevito prizadevali, da pri tem ostane, saj gre tudi za 
njihovo preživetje. 

Združeno podjetje, ne glede na velelogistične ambicije, ne bo moglo vseh svojih poslov 
obvladovati v celoti samo, temveč bo v marsikaterem primeru izvajalo le del celotne verige, 
preostalo verigo pa bodo nadzirali bodisi obstoječi kupci ali drugi logistiki. Pri pridobivanju 
posla so torej glavni konkurenti tista podjetja, ki lahko organizirajo logistično verigo (celotno 
ali vsaj del), t.j. špediterji oz. logistiki (3PLP, 4PLP): od podjetij z le eno poslovalnico do 
največjih imen logistike (npr. Panalpina, Schenker, Maersk…). Z njimi se bo konkuriralo in 
sodelovalo s ciljem odrezati si cca. 10-11% BDP-ja relevantnih trgov, kolikor znašajo ocene 
stroškov logistike v razvitih tržnih gospodarstvih (Oblak, 1997, 36), kar je tudi ocena celotnega 
potenciala logističnega trga. Kdor posla ne uspe pridobiti pri končnem kupcu oz. uporabniku 
logističnih storitev (in ni le 4PLP), lahko še vedno upa na sodelovanje pri izvedbi posla kot 
podizvajalec – seveda je v tem primeru možnost zaslužka manjša, pogosto pa se zanjo poteguje 
še večje število izvajalcev (npr. tovornjakarjev, skladišč, pristanišč itd.) in namesto, da bi kot 
organizator ožemal ceno podizvajalcem, je podizvajalec postavljen v vlogo, ko ga stiskajo 
drugi. Tovrstna sodelovanja med nosilcem posla oz. organizatorjem in operaterjem sploh niso 
redka, pogosto imajo formalno podlago, ki poudarja nenapadanje, vzajemnost in dolgoročnost 
(npr. aliance oz. konference med kontejnerskimi prevozniki, pogodbe o sodelovanju med 
špediterji iz različnih držav itd.).  

Glede na to, da obe podjetji že premoreta lastne pretovorne in skladiščne zmogljivosti, 
Intereuropa tudi lastno floto tovornjakov, bo združba zmožna sodelovati ne le na trgu 
organiziranja logističnih verig, temveč tudi pri izvedbi celote ali dela le-te. Ker je večino 
logističnih storitev mogoče prosto nabaviti na trgu, bi bilo nesmiselno, da bi se prodaja 
združbe umetno omejevala le na storitve, ki jih lahko združba opravi v celoti sama, po drugi 
strani pa ni smiselno, da bi iz načelnih razlogov zavračala operativne naloge, ki jih organizirajo 
                                                 

100 Pri tem ni upoštevana možnost izjemnih dogodkov (npr. bistvenega povišanja cestnin za tovornjake, spremembe relevantne 
zakonodaje, kar oboje vpliva na povečanje stroškov v celotni panogi, to povečanje pa se večinoma prevali naprej) niti vpliv 
drsenja tečajev – predvsem USD napram SIT oz. EUR. 

101 Pogosto je vprašljivo, kateremu trgu pripisati posamezne prihodke: npr. kupec iz Lichtensteina sklene z Intereuropino 
koprsko filialo pogodbo za raztovor ladje, skladiščenje blaga in njegovo distribucijo do odjemalcev v Sloveniji in na 
Hrvaškem. Plačilo za posel se izvrši preko nemške filiale lichtensteinskega podjetja. Ker ključi, ki jih uporabljata podjetji pri 
izdelavi tovrstnih statistik niso konstantni oz. so pogosto nerazvidni, je potrebno tovrstne statistike jemati s precejšnjo rezervo 
itd. Marsikatera statistika se vodi tudi na podlagi ton, v ceni storitev npr. za železovo rudo in banane pa so razlike večkratne. 
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druga logistična podjetja. Trg organizacije logističnih storitev in trg njihove izvedbe torej nista 
povsem enaka. 

Konkurenca na operativni ravni (poleg cene) pomeni predvsem tehnično opremljenost oz. 
primernost prevozne flote, terminalov in skladišč, njihovo količino in produktivnost ter njihovo 
predvidljivost oz. kakovost. Podrobneje o tem pišeta npr. Marsič (2003, str. 41) glede 
Intereurope in Kos (2003, str. 42) glede Luke. Pregled koprskemu pristanišču konkurenčnih 
smeri je zbran spodnji tabeli (Tabela 4). 

Flota tovornjakov Intereurope je za slovenske razmere nadpovprečno sodobna, kar se tiče 
ekoloških standardov za motorje in opremljenosti s komunikacijskimi sredstvi (GPS + mobilni 
telefon). Slednje omogoča sledenje pošiljkam in boljšo izkoriščenost flote. Skladišča Luke so 
zaradi skromne nosilnosti »močvirskega« tipa tal pretežno ekstenzivnega tipa in zaradi stalno 
spreminjajoče se strukture tovorov, tudi kar se da univerzalna. Skladiščne opreme je zelo malo, 
tako da so luška skladišča primerna predvsem za vmesno skladiščenje masovnejših tovorov in 
distribucijo »manj zahtevnih« tovorov na ravni polnih nakladov. Za zbiranje in razvoz končnih 
izdelkov so načeloma primernejša skladišča Intereurope, saj so ta praviloma intenzivnejšega 
tipa, opremljena z regali in bolje informacijsko podprta. Pretovorna oprema je pri obeh 
podjetjih pretežno povprečna – priložnosti za izboljšanje so predvsem na področju 
avtomatizacije102 in s pomočjo naprav z večjo nosilnostjo103, na področju težjih tovorov in 
produktivnosti. 

Možnih smiselnih segmentacij kupcev je več. Cilj je seveda poiskati tak ključ, da omogoča 
razdelitev celotnega trga na razrede kupcev, ki imajo homogene in v primerjavi z drugimi 
razredi, specifične nakupne potrebe. Tak razrez nato omogoča osredotočanje tržnih naporov na 
tisti del trga, ki je za združbo najbolj zanimiv oz. si združba od teh kupcev največ obeta. Glede 
na velelogistične ambicije združbe pa je težko pričakovati, da bi bil kateri koli del trga za 
združbo povsem nezanimiv. Drugo vprašanje je, če je združba vsakemu segmentu sposobna 
ponuditi ustrezne storitve in obenem s tem zaslužiti. 

 

                                                 

102 Npr. avtomatično stabiliziranje nihanja visečih bremen ali avtomatizacije identifikacije tovorov – npr. kontejnerjev in 
paketov itd.. 

103 Pri Luki je večja nosilnost dvigal ipd. pogosto omejena z relativno skromno nosilnostjo tal in pomolov. 
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Tabela 4: Skica Kopru konkurenčnih prekomorskih smeri po vrstah tovorov 

Geografsko 
področje 

Tip tovora 

Konkurenca v 
Jadranu 

Konkurenca 
na Donavi – 
Črno morje 

Konkurenca severno 
evropskih pristanišč Opombe 

Generalni 
tovori 

Reka (tirnice, les, 
celuloza…), Trst 
(kava, blago iz 
kontejnerjev, barvne 
kovine), Ravenna 
(hlodovina, les), 
Tržič (celuloza, 
papir, les…), Bar 
(tirnice, pločevina). 
Cestno železniški 
transport do zaledja. 

Constanta 
(vsi tovori) 
na podlagi 
rečnega 
transporta do 
zaledja. 

Antwerp (vsi tovori), 
Rotterdam (vsi tovori), 
Hamburg (vsi tovori), 
Bremen (vsi tovori), 
Ščečin (jeklarski 
izdelki…), Gdansk 
(jeklarski izdelki…). 
Konkurenca 
prvenstveno na podlagi 
železniškega in tudi 
rečnega transporta do 
zaledja. 

 

Kontejnerji 

Benetke in Taranto 
za italijanski in 
avstrijski trg, Reka 
za hrvaški, SČG in 
trg BiH. 
Kombinacija 
transporta z blok 
vlaki in tovornjaki. 

Constanta z 
rečno 
železniškim 
dostopom do 
zaledja. 

Bremen, Rotterdam, 
Hamburg, Antwerp za 
trge Češke, Slovaške, 
Avstrije, Italije, 
Nemčije itd.; očitna 
premoč za smeri preko 
Atlantika. Transport z 
blok vlaki, po cesti in 
tudi rekah. 

Pomembna 
konkurent
a sta tudi 
Genova in 
La Spezia. 

Avtomobili Benetke, Tržič, 
Reka / Bremen, Zeebruge 

Cestno 
železniški 
transport. 

Razsuti 
tovori 

Reka (premog, 
žitarice, krmila, 
staro železo, razni 
manjši tovori), 
Ravenna (krmila in 
žitarice), Tržič 
(gline, razni manjši 
tovori), Trst (barvne 
kovine), Ploče 
(glinica, žel. 
ruda…). Cestno 
železniški dostop. 

Constanta 
(premog, 
železova 
ruda, gnojila, 
žita, krmila). 
Rečni 
transport do 
zaledja. 

Rotterdam (vsi tovori), 
Antwerp (vsi tovori), 
Hamburg, (vsi tovori), 
Bremen (žita, premog 
itd.). Rečno železniški 
transport v notranjost 
Evrope. 

 

*S poudarjeno pisavo so označeni poglavitni tekmeci. 
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Najprej nekaj ključev, ki bi lahko bili zanimivi za razdelitev kupcev na segmente: 
• tip tovora (kontejner; avtomobil; manjši paketi; kosovni, razsuti in tekoči tovori, frigo 

itd.), 
• dolžina logistične verige oz. zahtevnost storitev (zgolj izvršba posameznih opravil, 

izvršba zahtevnejših zaporednih opravil, organizacija in izvršba enostavnih opravil, od 
vrat do vrat itd.), 

• panoga, iz katere prihaja kupec storitev (industrija, trgovina, logistika itd.), 
• velikost kupca oz. njegovega podjetja (posameznik, malo podjetje, srednje in veliko 

podjetje), 
• nujnost dobave oz. časovna občutljivost blaga (hitrost ni pomembna, običajna hitrost, 

pospešena, ekspresna), 
• zahtevana varnost blaga (nepomembna, zmerna, enostavno varovanje, nepretrgano oz. 

zahtevnejše varovanje, posebni varnostni ukrepi), 
• zahtevana kakovost oz. zanesljivost storitve, predvsem v smislu zanesljivosti 

tranzitnega časa in tveganja poškodb blaga (nizka, zmerna, visoka kakovost…), 
• pogostost nakupa logistične storitve (izjemoma oz. občasno, sezonsko, stalni odjem…) 

itd. 

Ključev je torej veliko. Obdelati vse ključe in popisati vse možne segmente bi bilo za to delo 
preobsežno opravilo. V tem smislu je predstavljenih le nekaj opisov in slik, ki so predvsem 
plod dosedanjih ugotovitev tega dela in lastnih izkušenj, možno pa bi jih bilo potrditi na 
podlagi raziskav trga in tudi ugotavljanja zadovoljstva kupcev (kar zahteva ISO 9000104…), če 
so le-ta ustrezno pripravljena in analizirana. V nadaljevanju bo prikazana uporaba nekaterih 
ključev. Prvi od njih, ki lahko pomaga pojasniti lastnosti prodajnih trgov, je velikost kupca. 
Glede slednjega je mogoče predvideti nekaj tržnih omejitev. Posamezniki le redko 
potrebujemo usluge logističnih podjetij: občasno pošljemo kak paket, potrebujemo nekaj 
kubičnih metrov peska za zidavo hiše, morebiti uvažamo avto ali kako drugo vrednejšo stvar; 
večinoma pa dajemo prednost nadomestkov (predvsem trgovcem, ki nam kupljeno pohištvo 
ipd. pripeljejo na dom), nasprotno pa velika podjetja praviloma potrebujejo marsikatero 
storitev: od dostave paketa do celovite logistike masovnih tovorov. Drugače povedano: paketna 
distribucija ima najširši krog kupcev (od posameznikov do največjih podjetij), za logistiko 
masovnih tovorov pa lahko pričakujemo zanimanje le pri velikih in redkih srednje velikih 
podjetjih. 

Pomemben faktor za segmentiranje kupcev je tudi za načrtovano združbo velikost podjetja. 
Manjša podjetja oz. kupci so praviloma slabše informirana o alternativah in imajo manj znanja 
in zmožnosti, da bi si sama organizirala svojo logistično rešitev. Posledično je med njimi 
opaziti željo po celovitejši rešitvi, ki bi jih čim manj zaposlovala s papirji itd. Ključni element 
dogovora med kupcem in prodajalcem se zdi cena in tudi hitrost izvedbe, saj se pogosto o 
drugih vsebinskih zadevah niso sposobni oz. ne znajo pogajati, zato je tudi ponudba dokaj 

                                                 

104 Luka in Intereuropa sta zavezani sistemom kakovosti; Luka ISO 9001:2000 in ISO 14000, Intereuropa pa ISO 9001:2000 
za področje izvajanja logističnih storitev. 
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standardizirana. Taki kupci imajo relativno majhno pogajalsko moč, zato o izbiri dobavitelja 
glasujejo predvsem »z nogami105«. 

Slika 12: Razrez trga glede na velikost naročnika in obsežnost tovora 
 

Masovni tovori 
    

Kompletni nakladi 

    

Večji paketi/ 
posamezne 

palete 

    

Paket 
    

 Posameznik Malo podjetje Srednje veliko 
podjetje Veliko podjetje 

 
 
  Velikost naročnika/kupca  

 

V drugo skupino spadajo srednje velika podjetja. Ta imajo velikokrat hišnega špediterja 
(pogosto tudi dva), ki imajo praktično monopol pri organizaciji logistike in pogosto pomembno 
krojijo transportno pot blaga. Srednje velika podjetja, poskušajo o možnih transportnih poteh 
oziroma logističnih rešitvah kar veliko zvedeti in vsaj sodelujejo pri odločitvi o posameznih 
členih verige. Pričakujejo njim prilagojeno rešitev. O ceni se praviloma pogajajo, saj 
pričakujejo količinske popuste in ugodnejše pogoje. Celovitost rešitve ni ključnega pomena. 

Večja in mednarodna podjetja imajo svojo logistiko še bolje razdelano. Pogosto je razdeljena 
po področjih s podobnimi zahtevami, za katera je mogoče poiskati tipsko rešitev. Išče se 
rešitev z nizkimi stroški in visoko kakovostjo (predvsem majhno variabilnostjo dostav). Cena 
posamezne storitve ni v prvem planu, pomembnejši je celoten strošek, ki ga imajo z določenim 
opravilom. Pričakuje se podjetju prilagojena celovita rešitev (angl. Tailor-made service). 
Izgradnja oziroma predlaganje logistične rešitve je pretežno stvar ponudnika. Pričakuje se 
dolgoročen partnerski odnos in načeloma vsaj letna revizija obstoječih logističnih rešitev s 
ciljem izboljšanja učinkovitosti le-teh. Tovrstna podjetja prednjačijo pri uveljavljanju obračuna 
logističnih storitev po načelu »odprte knjige«, t.j. imajo vpogled do vseh stroškov oz. pogodb s 
(pod)izvajalci storitev in organizatorja logistike plačujejo oz. nagradijo na podlagi v naprej 
določenih meril uspešnosti. Pribitek za organizatorja se, glede na uspešnost, navadno giblje 

                                                 

105 Če s ponudbo nekega logista niso zadovoljni, enostavno odidejo drugam oz. k drugemu ponudniku. 
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med 0 in 12% vseh direktnih stroškov izvedbe, najpogosteje pa organizatorji logistike dosegajo 
provizije med 5 in 8% izvedbene vrednosti posla106. 

Predvsem pri večjih podjetjih je potrebno opozoriti še na eno pomembno delitev trga. Velika 
proizvodna podjetja imajo praviloma precejšnjo pogajalsko moč in bi načeloma pri vsakem 
ponudniku katerih koli logističnih storitev lahko izposlovala ugodne pogoje nakupa. Tak 
pristop se še posebej zdi smiseln, kjer je ponudnikov, ki so v verigi, malo, t.j. dokler veriga ni 
posebej kompleksna (bazične industrije – npr. jeklarne praviloma same sklepajo dogovore z 
železnicami, pristanišči, ladjarji itd., za operativne naloge pa kljub temu uporabljajo 
špediterja). Nasprotje temu so podjetja s kompleksnimi logističnimi verigami in velikim 
številom udeležencev, ki po možnosti poslujejo po načelu brez zalog (angl. JOT – just-on-
time107) (npr. avtomobilska industrija). V takih primerih je usklajenost in kakovost celotnega 
logističnega sistema pomembnejša od katere koli posamezne cene. Skladno s tem je mogoče 
pričakovati, da je povpraševanje velikih podjetij vse prej kot homogeno. 

Na temo segmentov sledi še pregled po tipih kupcev na podlagi njihovega odnosa do blaga. 
Industrija bodisi dovaža surovine za svoje potrebe bodisi odvaža svoje končne izdelke. Bolj, 
kot druge udeležence trga logističnih storitev, jih zanima produktivnost, tehnologije, kakovost 
in predvidljivost dobav108, poleg cene dajo poudarek tudi celotnim stroškom posamezne 
rešitve, vmesnemu preverjanju količine in kakovosti blaga posvečajo manj pozornosti, saj se ta 
praviloma opravi pred začetkom poti in/ali na njenem koncu. 

Mednarodni trgovci (npr. z barvnimi kovinami, lesom, žiti ipd.) blaga ne potrebujejo zase, 
temveč ga le medprostorsko, občasno tudi medčasovno razporejajo. Bolj kot industrija so 
podvrženi hitrim in velikim spremembam logistike, saj se razmere na trgu lahko hitro zelo 
spremenijo. Blago praviloma menjuje lastnika v času, ko je zanj odgovorno logistično podjetje, 
zato dajo nadpovprečen poudarek ugotavljanju količine in kakovosti blaga, kala, kakor tudi 
urejanju pripadajoče dokumentacije o lastništvu. Nadpovprečno jih zanimajo tudi dodatne 
storitve na blagu: mešanje, sejanje, drobljenje, označevanje, pakiranje ipd., kar pač zahteva 
kupec blaga. 

Logistična podjetja pogosto iščejo podizvajalce. Praviloma se na tehnologijo, pogoje 
poslovanja, terminologijo ipd. dobro spoznajo, zato je večina pogajanj posvečena prav ceni 
posamezne storitve. Veliko pozornosti posvečajo diskretnosti oz. ohranjanju razdalje med 
dejanskim kupcem in izvajalcem109. Bolj kot drugi se zanimajo za povratne tovore, specifična 
tveganja in za ukrepe, ki bi omogočali prihranke ali zmanjševali tveganja za poškodbe blaga 
ipd.. 

                                                 

106 Ocena izvira iz osebnih izkušenj pri sodelovanju s tovrstnimi podjetji – predvsem »4PLP«. 

107 JOT je sodobni ekvivalent izraza »just-in-time«. Slednji izraz lahko prevedemo kot pravočasno, kar pa dopušča, da se 
dostava opravi tudi predčasno, medtem kot prvi izraz poudarja dostavo ob točno dogovorjenem času – ne prej niti kasneje. Le 
točna dobava lahko omogoči doseganje bistva koncepta, ki pa je poslovanje brez oz. z minimalnimi zalogami. 

108 Pogosto se blago prodaja na akreditive, ki so časovno omejeni. Logistična rešitev mora biti tako zanesljiva, da bo časovni 
okvir z gotovostjo izpolnjen. V nasprotnem primeru lahko logistika povzroči propad posla in tudi izgubo stranke. Do tega pa 
naročniki logističnih storitev niso ravnodušni. 

109 Z ohranjanjem »odmika« podizvajalca od kupca preprečujejo, da bi jih podizvajalec »preskočil« in storitev ponudil 
neposredno, s čimer bi jih izrinil iz posla. 
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Vojske in državne institucije praviloma kupujejo na specifične načine – bodisi gre za razpise 
oz. natečaje bodisi so omejeni z v naprej odobrenimi proračuni, zato je potrebno vsak detajl 
predvideti v naprej. Pogosto plačujejo v neobičajno dolgih rokih in imajo posebne zahteve 
glede varovanja in dodatnih kontrol oz certifikatov. 

Slika 13: Razdelitev logističnega trga po velikosti pošiljke in zahtevani celovitosti 
ponudbe z vidika prevladujočega tipa kupcev110 
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110 Pri čemer ni upoštevan podizvajalski trg – ko drugo logistično podje

111 Angl. Full Truck Load. 

112 Angl. Single Container Management. 
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razredih pošiljk – od paketa do masovnih tovorov. Končno je mogoče postaviti tudi trditev, da 
kdor je širše geografsko uspešen v paketni distribuciji, že ima potrebno logistično znanje in 
informacijski sistem, da lahko relativno hitro in s kar najmanj tveganji vstopi tudi v druge 
velikostne razrede pošiljk. Ponudniki paketne distribucije imajo torej rahlo strateško prednost v 
»tekmi« za dosego statusa t.im. velelogista113. 

Po pregledu segmentiranosti trga tekoče podpoglavje prehaja na napoved možne prodaje 
združbe. Napoved prodaje za naslednje obdobje se navadno opravi na podlagi dosežkov iz 
preteklega obdobja, upoštevajoč pričakovane spremembe na trgu in druge relevantne 
spremembe. Nato se izdela napoved, koliko česa je na posameznem trgu mogoče v naslednjem 
obdobju prodati. Poglavitna sprememba izhaja iz vstopa Slovenije, Madžarske in drugih, za 
združbo pomembnih, trgov v EU, kar prinaša večplastne spremembe. Takojšnja sprememba na 
račun odpiranja mej med članicami je bila odprava potreb po mejnih carinskih in inšpekcijskih 
formalnostih oz. odpadle so t.i. storitve carinskega posredništva – le manjši del pa se jih je 
prenesel na druge lokacije. Nekaj malega več dela je na ta račun vzdolž hrvaške meje in v 
koprskem pristanišču, t.j. na vstopnih točkah za EU, kjer se carini blago tudi za druge članice 
EU in ne le za Slovenijo. Podružnice Intereurope v drugih državah (Hrvaška, BiH, 
Makedonija…) pa bodo temu sledile z večletnim zamikom. 

Odpiranje mej predstavlja tudi sproščanje konkurence za logistične storitve – najhitreje so 
spremembe prišle na izvedbenem delu – še posebej pri prevozih s tovornjaki114. Temu na roko 
gre tudi odprava izjem od načela svobodnega pretoka blaga (omejevanje tranzita tujih tovornih 
vozil) v Avstriji s 1.1.2004 (Drčar-Murko, 2003, str. 32), čeprav se z istim datumom uvajajo v 
Avstriji omembe vredne cestnine za tovornjake. Temu s 1.1.2005 sledi tudi Nemčija115, za 
njima pa še kaka sosednja država. Pričakovati je, da bodo omenjeni ukrepi povzročili tudi 
določene strukturne premike v logistični panogi: ponekod povečanje cestnega prometa na 
račun železnic (predvsem na mejah starih članic EU z novimi članicami EU, ponekod pa je 
pričakovati prav nasproten učinek (npr. na poteh s severa Nemčije, Belgije in Nizozemske prek 
Avstrije v Italijo in na Balkan. Take spremembe bodo tudi nekoliko premešale posle med 
posameznimi logističnimi potmi oz. centri. 

Evropske železnice imajo svoj bioritem sprememb. Še vedno so pretežno nacionalno 
organizirane, čeprav so se ponekod že uveljavili novi operaterji. Dosedanje izkušnje kažejo, da 
se novinci osredotočajo predvsem na to, kako za približno isto ceno ponuditi nekaj malega več, 
opaznih prihrankov pa svojim kupcem praviloma ne prinašajo. Za prihodnjo prodajo storitev 
združbe je še najzanimivejše mednarodno sodelovanje železnic na področju zbirnih oz. 
mešanih vlakov (npr. AS Express ÖBBja, v sodelovanju s SŽ, HŽ in železnicami BiH), ki naj 
                                                 

113 Nazoren primer so lahko primeri pogodbene oddaje logistike distribucije novih avtomobilov v ZDA, kjer je več manjših 
avtoprevoznikov nadomestila »regionalna pogodba«, katere so pridobili novi igralci na trgu avtomobilske logistike: TNT, 
DHL idr.. 

114 Odprava čakanja na mejah z Italijo, Avstrijo, Madžarsko in možnost kabotaže večajo produktivnost tovornjakov: z enakim 
voznim parkom je možno v enakem času opraviti več voženj, kot je bilo to možno do vstopa Slovenije v EU. 

115 Za vožnjo tovornih vozil nad 7,5 ton NDM po nemških avtocestah je potrebna naprava GPS s povezavo na GSM telefon. 
Naprava na podlagi signala vsake od preko 300 kontrolnih točk vzdolž nemškega avtocestnega omrežja pošlje na osrednji 
računalnik ID in GPS koordinate, iz česar je mogoče rekonstruirati pot vsakega tovornjaka in na podlagi tega zaračunati 
cestnino glede na prevožene kilometre. Cena po kilometru se giblje med 9 in 12 centov na prevoženi kilometer (Cirman, 2004, 
str. 21). 
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bi imelo v prihodnje rastoč pomen in utrdilo vlogo železnic v segmentu izvajalcev zbirnega 
prometa. 

Za lažjo predstavo o razporeditvi ponudbe logističnih storitev po posameznih tipih (segmentih) 
ponudnikov lahko v koordinatni sistem, ki je bil uporabljen že za prikaz tipičnega primarnega 
povpraševanja (Slika 13), vrišemo tudi tipično ponudbo logističnih podjetij – upoštevajoč 
celovitost storitve in velikost pošiljke (Slika 14). Razbrati je mogoče, da so na voljo skorajda 
vse kombinacije med omenjenima faktorjema, marsikatero kombinacijo pa ponuja več 
različnih tipov logističnih podjetij. Primerjava slik ponudbe in povpraševanja nakazuje tudi 
nišo pri celoviti logistiki za zbirnike in upoštevajoč številčno skromnost podjetij, ki nudijo 
celovito logistiko za polne naklade in masovne tovore, tudi določeno zaostajanje ponudbe za 
povpraševanjem pri nudenju celovitih rešitev tudi za omenjena tipa tovorov. 

Slika 14: Razdelitev logističnega trga po velikosti pošiljke in zahtevani celovitosti 
ponudbe z vidika ponudnikov logističnih storitev 
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116 Full Truck Load. 

117 Single Container Management. 

118 Kar pa ne čudi spričo dejstva, da je njihov glavni konkurent klasična pošta, ki tudi nudi celotno storitev sama oz. nudi 
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(npr. Business- in City Express v Ljubljani, Mariboru), nekatera so območna (npr. 24ur, M-
express, SŽ ekspres v Sloveniji), najbolj znana pa so svetovna imena (TNT, DHL, UPS, FedEx 
itd.). Priložnost združbe za rast je tu pospešena geografska širitev obstoječe Intereuropine 
storitve 24ur – predvsem v države balkanskega polotoka in nato v druge srednje evropske 
države. Geografsko še ambicioznejše rešitve hitrih povezav terjajo novo ključno znanje, t.j. 
prevoze z letali, česar združba še ne premore. Spričo rastoče konkurence velikih svetovnih 
imen na omenjenih trgih, si je le težko predstavljati, da bi združba to sposobnost v doglednem 
času lahko pridobila do te mere, da bi jo lahko, kljub konkurenci, zlahka unovčila. Smiselna se 
zdi omejitev na del trga, kjer je dostava možna s kopenskim prevozom v roku 24-ih ur119. 

Trg zbirnikov je mogoče v grobem posplošiti na dva dela: na celinski del, ki ga praviloma 
obvladujejo logistična podjetja (predvsem tipa 3PLP) pretežno s pomočjo klasičnih 
tovornjakov (s ponjavo), in na prekomorski del, ki je pretežno v rokah specializiranih podjetij 
in se vrši s pomočjo zabojnikov120. Zbirniki zahtevajo sicer več dela od klasičnih prevozov121 
in tudi zato dosegajo nadpovprečne prodajne cene. Glede na obravnavane trende, predvsem 
glede predvidenega padanja povprečne velikosti pošiljke, je to trg, od katerega se pričakuje 
nadpovprečne stopnje rasti, pridobival pa bo tudi na strateškem pomenu. Intereuropa že 
opravlja zbirni promet na nekaj kopenskih linijah, pri prekomorskem prometu pa kritične mase 
tovorov za samostojno izvajanje storitve (še) ni videti. Začetek storitve je še najbolj realen s 
pomočjo zbirnega prometa do kakega večjega centra za prekomorski zbirni promet (npr. 
Rotterdam). Ko je dosežena kritična masa tovora za posamezne destinacije, pa je relativno 
enostavno storitev preusmeriti na katero koli zanesljivo prekomorsko pot. Logistični centri (oz. 
skladišča) Intereurope na ozemlju Hrvaške, BiH… so dobra osnova za širitev tovrstnih 
storitev. 

Specifičen trg so tudi prevozi blaga v kontejnerjih oz. zabojnikih. Promet z njimi dosega 
nadpovprečne stopnje rasti glede na druge oblike tovorov. Prodaja tovrstnih storitev je pogosto 
večplastna. Tržijo jih ladjarji neposredno pri končnih kupcih preko lokalnih predstavništev ali 
pomorskih agencij, po drugi strani pa na odločitev stranke, katerega kontejnerskega ladjarja bo 
izbrala, pogosto vplivajo organizatorji logistike – praviloma je to kar »hišni špediter«. 
Kontejnerski ladjarji se med seboj pomembno razlikujejo tudi po obsegu storitve: nekateri še 
vedno prodajajo storitev »od pristanišča do pristanišča«, se pa ponudba preveša v prid tistih, ki 
organizirajo tudi kopenski del prevoza oz. logistike – vsaj do kupcu bližnjega logističnega 
centra oz. terminala. Specifika trga je tudi dejstvo, da je blago vezano na posamezen zabojnik, 
kar pomeni, da bo za cca. celotno pot oz. izvedbo storitve poskrbel le en ladjar in kupec 
storitve ne more razdeliti med več izvajalcev.  

Tipično začnejo kontejnerski ladjarji poslovati na nekem ozemlju tako, da si poiščejo 
lokalnega predstavnika – navadno je ta prisoten v pristanišču, kjer ima ladjar linijo, in/ali v 
večjih urbanih centrih, kar velja predvsem za celinske države. Dostava kontejnerjev od 

                                                 

119 Pri mednarodnih dostavah so možne tudi sinergije z drugimi dejavnostmi združbe: predvsem s carinskim posredovanjem, 
zbirnimi prevozi, upravljanjem s floto vozil in voznikov itd., kar dodatno zaposli obstoječe zmogljivosti. 

120 Sam prevoz praviloma izvede kontejnerski ladjar; polnjenje/praznjenje kontejnerjev in organizacijo posla pa vodi 
specializirano podjetje samo. 

121 V primerjavi s hitro paketno distribucijo so zbirniki nekoliko počasnejši in nekoliko težji/večji tovori, pogosto pa je omejen 
tudi zbirno/distribucijski del storitve, saj se pogosto storitev zbirnikov začne v zbirnem centru in ne na vratih naročnika. 



 75

pristanišča do kupca je praviloma stvar lokalnega špediterja ali kar kupca samega. Z rastjo 
prometa predstavništvo prej ali slej zamenjajo z lastnim podjetjem, ki se na kupce obrača vse 
bolj neposredno in vse bolj agresivno skrbi tudi za kopenski del transporta. Nekateri ladjarji 
(npr. Maersk Sealand) le morskega prevoza praktično ne ponujajo več. S tem kontejnerski 
ladjarji pridobivajo na račun – predvsem lokalnih »pristaniških« špediterjev. Če temu pridamo 
še dejstvo, da se večina kontejnerskih ladjarjev ukvarja še z drugimi dejavnostmi: npr. 
ladijskimi prevozi masovnih tovorov (npr. Cosco) ali letalskimi prevozi (npr. Maersk in Hapag 
Lloyd), ladijskimi prevozi avtomobilov (npr. Hyundai in NYK) itd., je možno potrditi 
napoved, da bodo prav logistična podjetja, ki izhajajo iz kontejnerskih ladjarjev med resnejšimi 
kandidati za t.i. velelogista (angl. megacarrier). 

Kako lahko združba sodeluje na kontejnerskem trgu? V tem trenutku ima Luka v rokah »spet 
le« pretovorni terminal v Kopru, Intereuropa pa pomorsko agencijo, iz katere se je izdvojil 
dosedanji kontejnerski ladjar in ustanovil svojo firmo, obenem ima Intereuropa vlogo 
»hišnega« logistika v marsikaterem slovenskem, hrvaškem itd. podjetju. Priložnost je v 
ponovni agenturi za kakega drugega kontejnerskega ladjarja122 in – v ločenih firmah – celo za 
dodatne kontejnerske ladjarje123. Priložnost je tudi slediti tovrstnim ladjarjem še v druga 
pristanišča preden npr. beneški ali tržaški agent odpre filialo v Kopru. 

Nadaljnja priložnost je organiziranje distribucije zabojnikov od pristanišča do končne stranke 
in nazaj124. Sedaj to pretežno počno špediterji ali naslovniki sami. Luka, kot »nevtralna« 
stranka, bi lahko storitev ponudila vsem ladjarjem, špediterjem in naslovnikom istočasno, kar 
je drugim (»opredeljenim«) nemogoče. Takšna »centralizacija« naročanja dostav omogoča 
boljši pregled nad potrebami, upravljanje z naročili in tudi večjo pogajalsko moč na nabavnem 
trgu itd. (ubranljiva tržna niša!). Obenem bi to bila dobra šola, da se česa podobnega Luka loti 
tudi pri drugih tovorih in obenem ena hitrejših poti, da Luka iz skorajda čistega izvajalca zraste 
v smer organizatorja logistike. 

Naslednja tržna priložnost za združbo glede zabojnikov je izgradnja oz. upravljanje dodatnega 
zbirnega (angl. »hub«) pristanišča v vzhodnem delu sredozemskega morja. Sedanja glavna 
centra Gioia Tauro in Malta sta stalno dobro zasedena, občasno tudi prezasedena, tako da se 
jima nove linije že izogibajo. Oba sta v rasti omejena, kontejnerski promet pa še narašča. 
Potencial tovrstnega pristanišča je nekaj kratnik zmogljivosti Kopra ali kakega drugega 
jadranskega pristanišča. Glede na lokaciji obstoječih centrov se idejno zdi zanimiva npr. 
lokacija na SZ Krete, ki bi nedvomno imelo prednosti npr. za distribucijo v smeri Črnega 
morja, vsaj izenačen položaj pa tudi v Jadranu. Boljše storitve v zbirnih pristaniščih povečujejo 
tudi privlačnost pristanišč v zaledju. Tak projekt bi torej tudi blagodejno vplival na zanesljivost 
kontejnerskega prometa skozi Koper (in druge jadranske destinacije). Podoben tip širitve bi 

                                                 

122 Možno je poiskati kako novo ime med kontejnerskimi ladjarji, ki v Kopru še ni prisotno ali še bolj realno, prevzeti 
rastočega ambicioznega ladjarja kaki manjši agenciji. 

123 Npr. po vzoru Autocommerca, ki prodaja več znamk avtomobilov, a vsako znamko v ločenem podjetju. Tudi za 
kontejnerske ladjarje je značilno, da posle sila neradi opravljajo konkurentu pred nosom. Ločena podjetja in ključno osebje so 
predpogoj za pridobitev novega kontejnerskega ladjarja oz. stranke. 

124 Praznih zabojnikov ni možno odložiti kjer koli. Zbirna mesta so kopenski terminali oz. depoji. Klasično se zabojnik 
(poln/prazen) naloži na tovornjak v pristanišču oz. terminalu, dostavi prejemniku oz. naročniku (kjer tovornjak tipično čaka 2 
uri) in se (prazen/poln) z istim tovornjakom vrne na izhodiščni terminal. 
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bilo tudi upravljanje kontejnerskih terminalov v notranjosti kontinenta (npr. Budimpešta, 
Beograd, Zagreb…). Oboje so, tako z vidika zagona, še bolj pa dobe poplačila investicije, 
izrazito dolgoročni projekti. 

Najbolj množičen trg so polni nakladi tovornjakov (angl. FTL = full truck load)125. Kupci v 
tem segmentu v veliki meri kupujejo storitve neposredno pri izvajalcih, še vedno pa 
marsikateri kupec opravi velik delež prevozov v lastni režiji. Cestni prevozi so tudi del trga, 
kjer vladajo ostri konkurenčni pogoji. Združba je na tem trgu prisotna z Intereuropino enoto 
Transport in pridruženimi podjetji Speka, Zahidtrans in Schneider & Peklar. Priložnost za 
rast126 je predvsem v organiziranju prevozov oz. posredništvu. Številni manjši prevozniki 
stežka najdejo zadostno število ustreznih povratnih voženj. Ker pa se potreba po povratnih 
tovorih le še stopnjuje, se prevozniki vse bolj obračajo na organizatorje logistike (ki po 
možnosti nimajo lastnih prevoznih kapacitet). Za tako dejavnost je potrebno precej vedeti o 
kupcih in po možnosti veljati za »nevtralnega«127. Podoben »know-how« Intereuropa že ima, 
ko gre za upravljanje z lastno floto vozil. Zmožnost upravljanja velikega števila tovornjakov je 
dobrodošlo znanje pri svetovanju oz. izboljšavah številnih logističnih verig (s ciljem 
zmanjševanja predvsem stroškov neučinkovitosti), kar naj bi bila odskočna deska za kandidate 
za velelogiste. 

Na posamezne tovornjake so vezane tudi storitve železnice (potujoča avtocesta), ki brez 
omejitev cestnega prometa in subvencij tržno praktično ni zanimiva, in trajektne oz. ro-ro linije 
(angl. roll on – roll off). Slednje je zanimivo, kjer ni kopenskega obvoza ali je ta časovno 
bistveno daljši (večkratnik) od vodne poti, obenem pa so tovori zelo različni, neenotni, da ni 
smiselno organizirati specializiranih prevozov. Z vstopom Slovenije v EU bi kazalo ponovno 
preveriti možnost vzpostavitve trajektne povezave do npr. Turčije128, čeprav se tovrstni promet 
odvija že preko tržaškega kontejnerskega terminala129in bi bila to zelo odprta konkurenca na 
dohodkovno podpovprečnem tovoru. Zato bi bile zanimive predvsem linije do drugih centrov, 
da bi z njimi lahko pritegnili predvsem dodatne tovore (npr. Izmir, Mersin, Alexandria, 
Batumi…). 

Za masovne tovore130 je značilno, da si le z nekaj vagoni ali tovornjaki ne moremo prav veliko 
pomagati in so torej v večji meri odvisni od železnic in rečnih ter pomorskih prevozov4. 
Nekatere tovore je mogoče na vsej poti obravnavati kot masovne (npr. premog – od 
premogovnika do termoelektrarne), nekatere pa je mogoče šteti med masovne le del poti (npr. 
                                                 

125 V to skupino se štejejo tudi posamezni železniški vagoni. 

126 Inštitucije Evropske unije ocenjujejo, da se bo cestni tovorni promet v tekočem desetletju povečal za 38% oz. za dobre 3% 
letno v povprečju (Purgar, 2003, str. 20). Omenjeno stopnjo rasti imamo lahko za referenčno »naravno« rast obsega trga vseh 
cestnih tovornih prevozov. 

127 Mišljeno je, da nihče ni preferiran oz. vsi imajo enake možnosti – tako na strani kupcev kot izvajalcev. 

128 Ena od težav je potreba po dvojnih vizah: Turki potrebujejo za pot v EU schengensko (in slovensko vizo), obenem se 
zmanjša čakalni čas za prestop meje. Pozitivno vlogo bi lahko imela tudi pričakovana sprememba politike Avstrije do 
tranzitnega tovornega prometa. 

129 Linija je vzpostavljene med Istanbulom in Trstom, pri čemer je večina vozil namenjena na nemški trg.  

130 Najbolj pogost predstavnik so energenti: premog, koks, surova nafta in njeni derivati. Drugi tipični predstavniki masovnih 
tovorov so še: svitki pločevine in drugi jeklarski izdelki, celuloza, tiskarski papir, hlodovina, žagan les, žitarice, razne rude, 
gline, kemikalije itd.. 
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žita od zbirnega silosa dalje ali npr. avtomobili od tovarne do distribucijskega terminala). 
Obseg prometa z masovnimi tovori v glavnem dosega nižje stopnje rasti kot druge skupine 
tovorov. 

Že pri segmentiranju je bilo ugotovljeno, da lokalni špediter pri masovnih tovorih ne igra 
ključne vloge, saj se praviloma kupci neposredno dogovarjajo z izvajalci. Obenem je bilo 
izpostavljeno, da predvsem pri strankah z večjim številom vhodnih in/ali izhodnih artiklov, 
vendarle obstaja prostor tudi za organizatorje celovite logistične storitve. Prav pri slednjem je 
videti priložnost za rast združbe, čeprav je to smer, v katero bo skušal rasti marsikateri lokalni 
špediter131. Kdor namreč pozna specifike posameznega tovora in stranke, lažje ponudi stranki 
prilagojeno storitev tudi na drugih delih logistične verige. 

Napoved prodaje združbe za naslednje obdobje se torej z veliko verjetnostjo glasi – navzgor. 
Za konkretnejše številke bi bilo potrebno ovrednotiti nove projekte in jih prišteti k obstoječi 
osnovi, kar pa presega razpoložljive podatke in zahtevano natančnost tega dela. Vseeno je 
mogoče napovedati, da bosta Luka in Intereuropa po združitvi potrebovali nekaj napora oz. 
časa tudi sami zase – za reorganizacijo in konsolidacijo poslovanja novo nastale združbe 
(bodisi enovitega podjetja ali holdinga) – zato za prvo leto skupne poti ne kaže načrtovati 
izrazito smelega povečevanja obsega prodaje132.  

Obdobje neposredno pred in po združitvi bo tudi »občutljivo« z vidika reakcij poslovne 
javnosti – predvsem t.im. »lokalnih« špediterjev, zbranih okoli koprskega pristanišča, katerih 
osnovna dejavnost sloni na »posredništvu« med končno stranko in koprskim pristaniščem. Pri 
slednjih je namreč razbrati izrazit strah, da bi Luka izrabila svojo moč in končne stranke 
poskusila prisiliti, da storitve prevozništva in carinskega posredništva kupujejo pri združbi oz. 
bi jim skušala prevzeti posle. Čeprav se ta možnost zdi zelo intuitivna in se tako rekoč ponuja 
kar sama od sebe, bi bilo tovrstno ravnanje združbe zelo kratkovidno: takšna širitev poslovanja 
niti marginalno ne prispeva k doseganju strateških ciljev širitve geografske prisotnosti in 
asortimana, obenem pa proces združevanja podjetij kot sta Intereuropa in Luka za uspeh 
potrebuje tudi obilico podpore v različnih javnostih in medijih, tako da dodatne koristi 
izrivanja »luških« špediterjev nikakor ne morejo odtehtati škode v obliki zmanjšanja ugleda ali 
celo zaustavitve procesa združevanja. Nenazadnje bi bila »požrešnost« oz. agresivnost Luke na 
tako rekoč »domačem pragu« neugoden signal za tuja logistična podjetja, saj si bi združba 
pridobila sloves nezanesljivega partnerja in s tem ogrozila tudi marsikateri obstoječ posel in 
otežila pridobivanje novih. Omenjeni segment je torej tako rekoč škodljivo »napasti«, kar pa 
ne pomeni, da je ta imun na spremembe. V letu 2003 je Carinska uprava RS povišala 
zahtevano stopnjo jamstva za blago v carinskem postopku s 50% na 100% vrednosti blaga. Ker 
marsikateri manjši špediter ni zmogel zagotoviti dodatnih jamstev, je prišlo do odliva strank, ki 
so prestopile k »močnejšim« logističnim podjetjem, kar je ugodno vplivalo na akvizicijo novih 
poslov Intereurope že istega leta, še posebej pa v letu 2004. Ekonomije obsega in 

                                                 

131 Tak vzorec rasti je npr. opaziti pri manjših avstrijskih špediterjih. Strank z masovnimi tovori ni prav veliko in pridobiti 
novo stranko ni enostavno, zato se toliko bolj posvečajo širitvi po dolžini logistične verige. Nekoliko poenostavljeno bi jim 
lahko rekli, da so specialisti za določen tip tovora ali kar – stranko. Omejitveni faktor za rast je dejstvo, da si takšni 
»specialisti« težko privoščijo kompleksnejši informacijski sistem, kar je za zahtevnejše stranke in kompleksnejše operacije 
nujnost. 

132 Ugotovitve glede hitrosti pozdružitvenega prilagajanja so bile prikazane že v poglavju o idealu logističnega podjetja. 
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spreminjajoče potrebe kupcev dolgoročno govorijo v prid združbe, zato je sčasoma pričakovati 
določeno redistribucijo poslov v segmentu koprskih špediterjev – tudi brez agresivne 
akvizicije,. 

Priložnosti za rast bo imela združba dovolj in na več področjih oz. segmentih. Omejitev rasti 
bo prej kot iz tržnega področja prihajala s področja kadrov133. Povzetek oz. skica možne 
prodaje v prihodnjih obdobjih bi lahko bila naslednja:  

• v prvem letu po združitvi predvsem konsolidacija novo nastale združbe in 
dokončevanje tekočih oz. že začetih projektov rasti ter priprava novih projektov. 

• V naslednjih nekaj letih naj bi bile usmeritve približno naslednje: vsako leto prevzem 
1-2 »lokalnih« špediterjev ali prevoznih podjetij (predvsem v smislu geografske širitve 
po Evropi), uvajanje zbirnih in linijskih prevozov med posameznimi logističnimi centri 
v skupini134 in uvajanje storitev paketne distribucije (najprej v okolici lastnih 
logističnih centrov in nato širitev na bližnje populacijske centre). 

Tabela 5: Ocena obsega prodaje združbe za leta po združitvi po ključnih 
dejavnikih rasti prodaje 

Leto: N N+1 N+2, N+3… 
Trenutni obseg prodaje 100% Cca. 103% Cca. 109% itd. 
Povprečna »naravna« rast trga – rast količin 4% 4% 4% 
Povprečna »erozija« oz. upad prodajnih cen -3.5% -3.5% -3.5% 
Povprečna zunanja rast – prevzemi (obstoječe 
storitve, novi trgi) 3% 3-5% 3-5% 

Uvajanje zahtevnejših storitev (zbirniki, distribucija, 
paketna dostava) na novih lokacijah (novi trgi, nove 
storitve) 

/ 1.5% 2% 

Prodaja dodatnih storitev obstoječim strankam 
(celovita rešitev namesto delne) (obstoječi trgi, 
obstoječe in nove storitve) 

/ 0.5% 1% 

Predvidena letna rast Cca. +3% Cca. +6.5% Cca. +7.5% 

 

Pri vseh oblikah rasti naj bo prednost dana aktivnostim, ki omogočajo, da se združba približa 
novim končnim uporabnikom logističnih storitev135, t.j. predvsem pridobivanju ljudi in 
podjetij, ki vodijo posle nudenja logističnih storitev, medtem ko naj bodo investicije v 

                                                 

133 Ozko grlo bodo predvidoma znanja oz. strokovnjaki s področja konsolidacije in upravljanja novih naložb oz. geografske 
širitve in logističnih strokovnjakov sposobnih optimiziranja kompleksnejših logističnih verig. 

134 Tu je pričakovati sinergije na področju povratnih voženj in upravljanju voznega parka in krepitev posredništva pri cestnih 
prevozih. 

135 Dejansko je to najhitreje izvedljivo s tehtnim, obzirnim in diskretnim prevzemom manjših, t.j. »lokalnih« špedicijskih ali 
drugih logističnih podjetij, specializiranih za obvladovanje posameznih vrst tovorov (hlajeno blago, tekoče blago, »viseča« 
konfekcija ipd.). 
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logistično infrastrukturo konzervativno naravnane136. Tako ravnanje naj bi omogočilo, z 
omejenim obsegom kapitala oz. investicijskih sredstev, doseči kar največjo geografsko 
ekspanzijo združbe in razvoj oz. utrditev ključnih logističnih znanj znotraj združbe. Slednje in 
omrežje logističnih zmogljivosti pa omogočata širitev ponudbe združbe tudi na segment 
masovnih tovorov, ki zahtevajo logistiko od vrat do vrat – t.j. masovnih končnih izdelkov (npr. 
distribucija Gorenjevih velikih gospodinjskih aparatov za osrednjo in JV Evropo). 

Če gornja priporočila in ugotovitve tudi prejšnjega poglavja poskusimo vsaj približno in 
konzervativno ovrednotiti, lahko ocenimo možno prodajo združbe v naslednjih obdobjih 
(Tabela 5). Rast prodaje združbe je mogoče oceniti na cca. 3% v prvem letu, nato pa na okoli 
7% letno v povprečju, kar je prej konzervativna kot pa smela napoved, še posebej, ker je v 
kasnejših letih pričakovati tudi rast iz naslova celovitih logističnih storitev za najzahtevnejše 
uporabnike. Združitev naj bi Intereuropi prinašala dodatno (glede na samostojno pot) približno 
polovico od ocenjene rasti, t.j. 3.5% v povprečju, predvsem po zaslugi rasti s pomočjo 
prevzemov, hitrejšega uvajanja zahtevnejših storitev in prodaje dodatnih obstoječih storitev 
obstoječim strankam. Za Luko je ocena podobna, vendar je pot oz. logika drugačna. Luka je 
sposobna rast obstoječih storitev na novih trgih zagotoviti sama z notranjo rastjo (predvsem na 
trgih Srbije, Nemčije, Italije), vendar bi bila rast Luke v segmentu zahtevnejših logističnih 
storitev praktično nedosegljiva. 

Podpoglavje o analizi okolja podjetja, ki zajema analize 1) okolja podjetja, 2) logistične 
panoge in 3) tekočega podpoglavja, t.j. prodajnih trgov, lahko povzamemo z nekaj ključnimi 
besedami: 

• Trg logističnih storitev obeta v povprečju zmerne pozitivne stopnje rasti,  
• pri čemer se zdijo zabojniki še izraziteje dinamični. 
• Predpisi glede ekologije, omejevanja tranzitnega prometa, kakor tudi subvencije, lahko 

hitro spremenijo oz. premestijo posamezne dele blagovnih tokov, 
• kar je le ena od sprememb, ki jih prinaša širitev EU. 
• Možnosti za rast združbe je veliko – bodisi s širitvijo geografske prisotnosti (predvsem 

na Balkan) 
• bodisi s širjenjem asortimana, 
• saj je trg logističnih storitev precej segmentiran. Obstajajo namreč velike razlike tako v 

potrebah kupcev, kakor tudi v načinih kupovanja. 
• Trg za lokalne špediterje se krči, obenem pa je videti še neizkoriščene možnosti pri 

organizaciji storitev na celotni logistični verigi in 
• pri upravljanju ter optimiziranju kompleksnejših logističnih situacij. 
• Še posebej pri slednjem je pomemben faktor uspeha učinkovita informacijska podpora 

poslovanju, 
• kar je le eden od številnih proizvodnih faktorjev ponudnika logističnih storitev, kjer 

nastopajo ekonomije obsega. 

                                                 

136 To še posebej velja za infrastrukturo, ki ne vodi neposredno v smeri velelogista oz. širitve asortimana ali geografske 
prisotnosti – v prvi vrsti se to zdijo predvsem tovornjaki in klasična skladišča, še posebej tam, kjer je mogoče za omenjeni 
storitvi pridobiti podizvajalce. Po drugi strani pa je s tržnega vidika manj konzervativnosti pokazati pri investicijah, ki vodijo v 
smeri zagotavljanja zadostne minimalne izvedbene sposobnosti, pri investicijah v informacijski sistem in tudi zmerno gosti 
mreži zbirno-distribucijskih centrov. 
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3.2.2 Analiza poslovanja 

V tekočem podpoglavju je obravnavan nov sklop predpostavk. Do sedaj je bila pozornost pri 
izdelavi predpostavk načrtovanja usmerjena predvsem na okolje podjetja, torej na dejavnike, 
na katere podjetje, vsaj kratkoročno, nima ali pa ima le omejen, posreden vpliv. Pri analizi 
poslovanja pozornost z okolja podjetja prehaja na podjetje samo. Navadno bi bila na tem mestu 
dana precejšnja pozornost računovodskim kazalnikom poslovanja, vendar v konkretnem 
primeru to ne bi bilo dovolj137. Podjetji še nista združeni, zato ustreznih izkazov ni, prav tako 
manjkajo odločitve povezane z združitvijo (o načinu financiranja morebitnega prevzema, 
skladu lastnih delnic, organizaciji združbe ipd.). Tekoče podpoglavje ima predvsem naslednje 
naloge: opozoriti na vprašanja, ki so morda nekoliko manj očitna, a je nanje v procesu 
združevanja potrebno odgovoriti, pripraviti oceno konsolidiranih izkazov poslovanja za 
združeni skupini Luke in Intereurope (izkaz uspeha in bilance stanja) in prikazati oz. oceniti 
druge pomembne dejavnike (oblike in mentaliteta internacionalizacije, organizacijska kultura 
ipd.). 

Intereuropa je v letu 2002 izdala dodatne lastniške delnice, s katerimi je izvedla prevzem z 
zamenjavo delnic v STTC138, d.d., Maribor. Intereuropa je kupnine za svoje deleže v Si.mobilu 
in Banki Koper v glavnem že porabila za širitev svoje geografske prisotnosti na območju 
Balkana in v manjši meri drugje po Vzhodni Evropi. Kupila in zgradila oz. še gradi več 
logističnih centrov oz. zmogljivosti, za kar se je bila tudi dodatno zadolžila predvsem pri 
svojih lastnikih in bankah. Stanje zadolženosti pa še ni takšno, da bi povzročalo skrbi niti 
konzervativnejšim bančnikom. Nasprotno pa je Luka kupnini Banke Koper in Leka porabila za 
širitev poslovanja le v manjši meri, večino pa je razporedila za nove naložbe v lastniške 
vrednostne papirje in za »sanacijo lastnih izkazov«139. Skupina Luke ima tako za vsaj 15 mrd. 
SIT (več kot 20% aktive oz. celoletna raven prihodkov od prodaje) rezerv v obliki finančnih 
naložb, obenem bi se lahko dodatno zadolžila še za vsaj pol tega zneska brez opaznih posledic 
na svojo kreditno sposobnost. 

Luka v letu 2002 praktično še ni opravljala logističnih dejavnosti, ki bi segale preko meja 
koprskega pristanišča (in takrat tržaškega kontejnerskega terminala). Svojim strankam in 
potencialnim strankam lahko Luka nudi okvirne informacije o zalednih tržiščih. Pri iskanju 

                                                 

137 Uzanca je, da se vse luške storitve zaračunajo koprski izpostavi špediterja, saj Luka sprejema naročila le od strank, s 
katerimi ima sklenjeno plačilno pogodbo. Z nekaj večjimi končnimi strankami ima Luka sklenjene tudi neposredne plačilne 
pogodbe, kar še dodatno onemogoča ugotavljanje oz. ocenjevanje obsega medsebojnih prihodkov. Obenem so izkazi za 2001 
in 2002 pod močnim vplivom odprodaje finančnih naložb v Banki Koper in Si.mobilu in izrednih odpisov oz. uskladitve 
knjižne vrednosti nepremičnin s tržno vrednostjo, nato z vključitvijo in odprodajo družbe T.I.C.T, oblikovanjem in sprostitvijo 
rezervacij za bančno garancijo ob prodaji Si.mobila itd.. Našteti enkratni dogodki se odražajo v velikih spremembah 
posameznih kazalcev, npr. delež dobička iz poslovanja v dobičku iz rednega delovanja za Skupino Intereuropa je bil ob 
polletju 2003 dobrih 70%, ob polletju 2004 pa 42% (glej priloge). Ob pomembnih spremembah v obeh skupinah, predvsem 
vključitvah novih članov, je praktično nemogoče ugotoviti, kakšne so spremembe v poslovanju znotraj skupine, saj so izkazi 
podani le za vsakokrat aktualno članstvo, torej ni primerjalne osnove niti jih ob skromnih pojasnilih ni mogoče izdelati. Za 
vpogled v trenutno poslovanje so bili izbrani izkazi za prvo polletje 2004. 

138 STTC je upravitelj ekonomske cone, definirane po ZEC (ZEC, 1998). 

139 Luka Koper je v letu 2002 izvedla oslabitev osnovnih sredstev. V obdobju I-VI 2002 je ta znašala 1,815 mrd. SIT. To 
seveda omogoča, da bodo zneski amortizacij v naslednjih obdobjih nekoliko nižji in izidi iz poslovanja višji (Luka Koper, 
2003, str. 3). K temu je potrebno prišteti tudi pokrivanje izgube v T.I.C.T.-u. 
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povratnih tovorov Luka ni posebej aktivna niti ni opaziti kake posebne strategije za 
uravnoteženje tovorov v prihodu in odhodu. Koprsko pristanišče »obdaja« več deset 
špediterjev, ki pretežno organizirajo transportne, carinske in druge aktivnosti od pristanišča do 
zaledja in obratno. V letu 2003 je v tovrstne aktivnosti, predvsem pri distribucijskih poslih, 
vstopila tudi Luka neposredno, s čimer jo lahko postavimo na prelom med drugo in tretjo 
generacijo pristanišč (Slika 15). 

Slika 15: Shema razvojnih stadijev pristanišč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vir: IEDC, 2001, str. 6. 

Luka Koper izvaja oz. organizira izvedbo številnih dodatnih storitev na blagu, a pri tem, pri 
posameznih tipih blaga, ne dosega kritične mase tovora, ki bi omogočala nabavo specializirane 
opreme (kar praviloma vodi do večje produktivnosti in tudi konkurenčnejših cen). Kljub 
zagovarjanju univerzalnosti ponudbe koprskega pristanišča, je mogoče v stopnji opremljenosti 
oz. neopremljenosti za rokovanje s posameznimi tipi tovorov že videti zametek praktične 
specializacije. 

Čeprav je koprsko pristanišče prometno lahko dostopno pa je v storitvah Luke le izjemoma 
integrirana tudi transportna storitev. Luka je tudi edini izvajalec prekladalnih storitev, kar pa se 
tepe s konceptom logistične platforme. Velika imena logistike pogosto želijo vsaj del storitev 
opravljati v lastni režiji, česar pa v Kopru tudi iz praktičnih (tudi prostorskih) razlogov 
skorajda ni mogoče. Z le enim izvajalcem in pretežno lokalno in delno regionalno usmerjenimi 
špediterji pa je še prezgodaj govoriti o Kopru kot logistični platformi. 

Obenem utegne biti politika le enega izvajalca pristaniških storitev v nasprotju s porajajočimi 
se smernicami EU o konkurenci v pristaniških storitvah, ki naj bi spodbujali konkurenco za 
vsako pristaniško storitev – tudi z dovoljevanjem samorazkladanja140, s povečevanjem 
transparentnosti s pomočjo javnih razpisov in ločevanja upravljavskih funkcij pristanišča od 

                                                 

140 Ladjar s svojo posadko in opremo lahko sam razložil itd. svojo ladjo. 
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tržnih storitev itd. (Evropska komisija, 1997). Glede na proteste, stavke141 in intenzivno 
lobiranje142, predvsem severnih pristanišč, ki je v novembru 2003 pripeljalo do zavrnitve 
omenjene direktive s strani Evropskega sveta, je mogoče pričakovati, da bo do oblikovanja in 
uveljavitve končnega besedila preteklo še veliko vode (Port Technology International, 2003). 
Ne glede na časovno oddaljenost novih smernic143 je težko verjeti, da bi le-te razvodenele do te 
mere, da bi bile za Luko Koper brez posledic – še posebej, če bo slednja še naprej rasla in 
pridobivala na pomenu.  

Poleg iskanja skupnih ciljev in konkretnih projektov ima združba pred sabo še nekaj 
pomembnih sprememb. Luka bo morala prej ali slej priti do koncesijske pogodbe za uporabo 
obal. Sedaj ima z Vlado RS sklenjeno pogodbo o najemu obal, kar jo stane cca. 160 mio. SIT 
letno. Vlada pričakuje koncesnino v višini 1 mrd. SIT letno, obenem pa Luka izraža 
pričakovanja, da slednji znesek ne bi smel znašati več kot cca. 240 mio. SIT letno. Nadalje, 
MO Koper je sprejela nov odlok o nadomestilih za uporabo stavbnih zemljišč. Od Luke je 
občina terjala najprej skoraj 2,9 mrd. SIT letno, kar je bistveno več od dosedanjih slabih 300 
mio. SIT (Grča, 2003, str. 3). Skupna obremenitev Luke se bi s tem poveča iz cca. 450 mio. 
SIT na predvidenih cca. 3,9 mrd. SIT letno144. Če slednji znesek primerjamo s cca. 4 km2 
površin, ki jih ima Luka v uporabi, to pomeni slabih 1000 SIT/m2 letno oz. cca. 4,15 EUR/m2 
letno. 

Za tak denar je mogoče dobiti v katerem od severno evropskih pristanišč solidno zemljišče z 
dostopom do porečja in druge infrastrukture in bistveno večjega ekonomskega zaledja, z 
nosilnostjo tal med 5 in 15 t/m2, polno obalo in privezi z globino vsaj -12 m, pri čemer najbolj 
oddaljeni del zemljišča od vode ni oddaljen več kot cca. 300m, vendar z dostopom na odprto 
morje preko zapornic. Koprsko pristanišče ima sicer direkten dostop na odprto morje, a 
skromnejšo nosilnost tal (3t/m2), polnih obal skorajda ni (prevladujejo mostne obale) 
oddaljenost zemljišč od obale je tudi preko kilometra, privezi imajo globine od -4 do -18 m, 
ozemlje se stalno poseda, ekonomsko zaledje je skromnejše, infrastrukturne povezave nekoliko 
omejene, ni plovne reke itd.. Možnosti sta torej vse prej kot enakovredni. Ocenjujem, da bi 
ambicije države in občine skupaj potrebovale v povprečju cca. 60 odstoten »popust«, da bi se 
približale realnim okvirom obremenitve za tovrstna zemljišča, t.j. skupaj največ cca. 1,5 mrd. 
SIT. V kolikor bi obveljale prvotno napovedane dajatve na račun zemljišč, bi to neizbežno 
pomenilo konec neselektivnega ekstenzivnega širjenja zmogljivosti pristanišča in tudi krčenje 
obstoječih poslov, saj – v kolikor želi Luka celotno dodatno breme prevaliti na kupca – to 

                                                 

141 Nekaj takih stavk je bilo organiziranih zadnji teden v septembru 2003 (Port Technology International, 2003a). 

142 Evropski parlament je, na pobudo raznih pristaniških lobijev, pripravil vrsto pripomb in amandmajev, ki bistveno 
spreminjajo smisel osnovnega dokumenta (Evropski parlament, 2002). V podobni smeri gredo tudi dodatna stališča Odbora 
regij in Odbora za ekonomske in socialne zadeve (Svet Evrope, 2002). V obeh besedilih je opaziti predloge, ki opazneje 
posegajo v prvotno besedilo Evropske komisije. 

143 Spremenjen predlog smernic, ki pa v svojem duhu ne odstopa bistveno od osnovnega predloga, je komisarka za transport 
pripravila še pred koncem svojega mandata, t.j. v oktobru 2004, tako da bo ponovno obravnavo in uveljavitev smernic 
»podedoval« njen naslednik (Evropska komisija, 2004, str. 11). 

144 Poslovni izid iz poslovanja za 2003 za Luko znaša 1,9 mrd. SIT, iz rednega delovanja pa 3,9 mrd. SIT. Omenjena višina 
dajatev pomeni, da bi Luka v letu 2003 s svojo osnovno dejavnostjo ustvarila za 2,1 mrd. SIT izgube oz. skupaj s finančnimi 
aktivnostmi bi Luka končala leto z »ničlo«. 
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pomeni povečanje cen vseh storitev za v povprečju med 25 in 30 odstotki obstoječih prodajnih 
cen. 

Nadalje je s strani Vlade pričakovati tudi zaostrovanje tolmačenj zakona ali celo spremembe 
davčne zakonodaje, predvsem glede DDV-ja, kar posredno lahko vpliva na obe združujoči se 
podjetji. Predvsem je vedno znova vprašljivo, kaj je še možno vključiti v davčno osnovo. Po 
letnih obiskih davčnih inšpektorjev se tako rado zgodi, da kateri od kupcev kmalu po tem 
prejme obvestilo, da se »po novem« na določene storitve začne obračunavati DDV145. 

Koprsko pristanišče ima v naslednjem desetletju še prostora za širitev, predvsem z izgradnjo 
tretjega pomola. Glede na omenjeni finančni apetit države po koncesijskih dajatvah in 
pripravljenost Luke, da jih (ne) plača, je potrebno vsaj omeniti možnost, da se koncesija za 3. 
pomol podeli na javni dražbi oz. z zbiranjem ponudb, kar pa seveda ne jamči, da si koncesijo 
pribori prav Luka Koper. Ko bo tretji pomol v uporabi, bo možnost širitve postala manj očitna, 
saj bo pristanišče »prilezlo« do prvih hiš in zastrlo pogled na morje stanovanjsko 
apartmajskemu naselju. Prostorski načrt se pri tretjem pomolu konča, a za sedaj zgolj idejno, je 
mogoče najti prostor tudi za četrtega. Uspešna severno evropska pristanišča zagovarjajo tezo, 
da se najkasneje v dvajsetih letih fizični promet pristanišča podvoji, t.j. povprečna letna stopnja 
rasti znaša med 4 in 5 odstotki. Promet v koprskem pristanišču je v preteklih sedmih letih rasel 
skoraj za enkrat hitreje146. Če upoštevamo gornjo logiko, bo vprašanje četrtega pomola oz. 
nadaljnje širitve pristanišča predmet javnih razprav čez cca. 10 let. Glede na nasprotovanja, ki 
jih doživlja 3. pomol, je na četrtega za sedaj bolje niti ne misliti. Po drugi strani vztrajanje pri 
višjih dajatvah občini in državi lahko pomeni tudi krčenje posameznih poslov ali kar skupin oz. 
tipov tovorov, kar pa utegne sprostiti nekaj (predvsem skladiščnih) površin. Skupaj z drugimi 
vplivi bodo rastoče dajatve najbolj zarezale med delovno intenzivne dejavnosti oz. posle, kar 
pomeni tudi kako delovno mesto manj in ponovno nakazuje na potrebo po specializaciji oz. 
prestrukturiranju koprskega pristanišča. 

Obe združujoči se podjetji imata relativno konzervativno dividendo politiko z vidika deleža 
dobička, ki se zadrži oz. deleža dobička namenjenega za dividende. Dividendni politiki sicer 
stremita k realno rastočim dividendam, a je mogoče pričakovati precedens pri izplačilih v letu 
2004, saj so bili rezultati v letu 2002 pod izrazitim vplivom odprodaje finančnih naložb, čemur 
so sledile tudi dividende. Takega rezultata v letu 2003 ni bilo mogoče ponoviti. Za Intereuropo 
je že bilo ugotovljeno, da je zadržane dobičke in sredstva iz dokapitalizacije porabila za širitev 
znotraj svoje osnovne dejavnosti. Za Luko Koper je bilo ugotovljeno, da je pomemben del 
zadržanih presežkov naložila v finančne naložbe147, pri čemer je mogoče najti take, ki sodijo 
med t.i. »špekulativne naložbe«148. Tovrstne naložbe ne sodijo med nujno potrebne za 

                                                 

145 Taki primeri so npr. obračunavanje skladiščnine in raznih dodatnih del na blagu z DDVjem ali brez, tudi sprememba 
tolmačenja glede obračuna fito certifikata. Do začetka 2002 se je ta obračunaval po tarifi za ladijske pošiljke, od takrat dalje 
po tarifi za tovornjake itd.. 

146 Povečevanju pretovora morajo slediti tudi pretovorne kapacitete – vključno s površino pristanišča. Izkušnje s severa Evrope 
kažejo, da je za podvojitev prometa potrebno povečati površino pristanišča – upoštevajoč povečano produktivnost na račun 
novih tehnologij in organizacije, za cca. 70-80%, odvisno predvsem od sprememb v strukturi tovorov. 

147 Predvsem v vrednostne papirje Intereurope in tudi drugih slovenskih podjetij, ki niso iz logistične dejavnosti. 

148 Gre za naložbe v podjetja, pri katerih je pričakovati, da bodo postale tarče prevzema in s tem do porasta cene delnic na 
račun t.im. premije za prevzem. 
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poslovanje Luke Koper in je torej vprašljivo ali ni bolj smiselno ta sredstva izplačati 
delničarjem Luke in naj jih ti sami investirajo po svoji presoji oz. v skladu s svojo portfeljsko 
politiko. Po drugi strani so hitro unovčljive finančne naložbe Luke Koper lahko svojevrsten 
magnet za prevzemnike. Kdor bi se lotil prevzema Luke in bi mu to, kljub vlogi države, celo 
uspelo, bi se lahko v veliki meri zadolžil, saj bi lahko del dolga poplačal z odprodajo 
finančnega premoženja prevzetega podjetja, t.j. Luke. 

Že iz posameznih definicij logistike izvira, da ima informatika v tej dejavnosti pomembno 
vlogo, pri idealu logističnega podjetja pa je bilo ugotovljeno, da bo prav učinkovit 
informacijski sistem ena temeljnih konkurenčnih prednosti velelogista. V tej luči preseneča 
dejstvo, da sta obe združujoči se podjetji izločili dejavnost informacijske podpore iz matičnega 
podjetja: Intereuropa je ustanovila oz. odcepila podjetje (angl. Spin-off) Intereuropa IT, v 
katerega je prezaposlila vse svoje informatike, Luka pa je celotno informatiko in strojno 
opremo prenesla na specializirano podjetje, v katerega je vstopila tudi lastniško, t.j. na Actual. 
Pri tem preseneča predvsem to, da v združbi ni opaziti nikogar, ki bi bedel nad strukturo 
informacijskih procesov v podjetju in bil sogovornik in strokovni odločevalec za zunanje 
izvajalce s področja računalniške opreme in informacijskih sistemov oz. storitev. Trenutno 
stanje lahko predvsem pomaga oklestiti kak strošek informatike na kratek rok, na dolgi rok pa 
postavlja vprašanje, kako zagotoviti proaktiven pristop k zagotavljanju »e-poslovanja« tako s 
kupci kot dobavitelji v cca. realnem času, kar je potrebna osnova za optimizacijo nabavnih 
procesov, katero zahteva vrsta obravnavanih trendov s področja logistike. 

Iz opisov in s pomočjo modela trifazne internacionalizacije je mogoče ugotoviti, da sta obe 
podjetji pretežno v fazi aktivne internacionalizacije. Podrejeno trženje in razvoj (pasivna 
internacionalizacija) najdemo pri Luki le pri skupnem podvigu avtomobilskega servisa149, pri 
Intereuropi pa pri sodelovanju z dostavljavcem hitre pošte UPS150. V obeh primerih ni 
pričakovati, da bi prišlo do osamosvojitve in prehoda v enakopravnejše partnerstvo ali kako 
drugo obliko internacionalizacije. Luka, kot samostojno podjetje, ima na svojih ključnih trgih 
prodajna predstavništva, ki bi lahko sčasoma prerasla v samostojna podjetja za posredovanje 
logističnih storitev. S tem bi prešla od zgolj prodajne funkcije tudi na proizvodno oz. 
storitveno151. S pričo predstavljenih trendov na področju logistike pa je težko napovedati 
njihovo tržno uspešnost: nastajajoči velelogisti že sedaj premorejo daleč pestrejšo ponudbo in 
geografsko prisotnost, tako da bo mreža podjetij Luke v tujini le težko kaj več kot le nišni 
igralec, če si bo seveda uspela poiskati svojo nišo. To še posebej velja, če bodo podjetja 
nepovezana, nasprotno pa lahko njihov enoten nastop pomeni vsaj relativno geografsko 
pokritost Srednje Evrope.  

                                                 

149 Lastniški delež Luke je 49%. Know-how, razvoj in praktično tudi večinski del trženja je v rokah solastnika. Pobuda in 
pogodba sta na strani partnerja. Servis ima v Luki na področju končne priprave pretovorjenih avtomobilov za trg ekskluzivo.  

150 Dejavnost je že prerasla slovenske meje, pri čemer je širitev na druge trge bivše Jugoslavije še vedno v rokah Intereurope, a 
še vedno v mejah franšize, zato jo lahko uvrstimo med podrejeno obliko internacionalizacije. Obenem je pričakovati, da bo 
nadzor nad dejavnostjo prevzel neposredno UPS, takoj ko bo končana rast na trge bivše Jugoslavije in bo podjetje iz faze 
širitve in hitre rasti prešlo v bolj umirjeno rast in konsolidacijo. 

151 V smislu ponudnika brez lastnih sredstev oz. zmogljivosti (4-PLP) ali v primeru združitve tudi na nudenje cestnih prevozov 
in drugih storitev, ki jih lahko ponudi oz. izvede Intereuropa. 
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Glede internacionalizacije poslovanja je bil na stopnji aktivne internacionalizacije skupni 
podvig Luke v Trstu, t.j. družba T.I.C.T.152 za upravljanje kontejnerskega terminala na VII. 
pomolu v Trstu. V družbi je imela nadrejeno vlogo Luka153. Slednji zgled, v kolikor bi se 
ponovil kje drugje – bodisi na obali ali z morebitno mrežo kontejnerskih terminalov v 
notranjosti kontinenta – in z opisano predvideno prelevitvijo predstavništev v storitvena 
podjetja, bi nakazal, da je Luka večinoma v zreli stopnji samostojne aktivne 
internacionalizacije. Glede na trenutno stanje Luke je mogoče povzeti, da je Luka pretežno 
internacionalen tip mednarodnega podjetja z elementi tako pasivne kot aktivne 
internacionalizacije. 

Intereuropa se, bolj kot Luka, udejstvuje v aktivni internacionalizacij, pri čemer prevladuje 
multinacionalna mentaliteta. Slednja premore izven Slovenije še več podjetij, ki pa so vse prej 
kot le prodajne podružnice. Večino prihodkov ustvarijo z lastno dejavnostjo, predvsem s 
cestnimi prevozi in carinskim posredništvom, vse bolj pa tudi z zahtevnejšimi logističnimi 
storitvami (z zbirnim in linijskim prometom, terminalskimi storitvami ipd.). Intereuropa 
namreč v državah bivše Jugoslavije premore tudi nekaj in vse več skladiščnih zmogljivosti, kar 
prav tako kaže na visoko stopnjo samostojne aktivne internacionalizacije. Poleg samostojne 
prisotnosti Intereurope na prostoru bivše Jugoslavije kaže omeniti tudi mrežo partnerjev, ki jih 
ima navadno vsak špediter na območjih, kjer sam ni aktivno prisoten, kot je to bilo prikazano v 
analizi sodelovanja. Da bi lahko take pogodbe opredelili z vidika internacionalizacije 
poslovanja, bi se morali posvetiti vsaki pogodbi posebej, saj lahko pogodbene določbe uvrstijo 
tako pogodbo v vsako od faz internacionalizacije. Praviloma pa je pogodba taka, da se 
pogodbeni stranki proglašata za enakovredni, čeprav primerov kooperativnega trženja in 
razvoja, ki bi iz te enakovrednosti izvirali, med tovrstnimi pogodbami skorajda ni ali pa imajo 
le deklarativno veljavo. Ker se špediterja praviloma dogovorita, da bosta tržila storitve drugega 
le na svojem, »domačem« ozemlju, se praktično odpovesta samostojnemu trženju na tujih 
trgih. Zaradi tega sodijo tovrstna partnerstva praviloma med pasivne oblike 
internacionalizacije. V poglavju o analizi sodelovanja je bilo izpostavljeno tudi sodelovanje 
obeh podjetij v transportno logističnem grozdu. To obliko, kljub skromni mednarodnosti 
članstva, lahko štejemo med aktivne soodvisne oblike internacionalizacije. 

Z vidika internacionalizacije poslovanja lahko torej združbo Luke Koper in Intereurope 
ocenimo kot relativno uravnotežen portfelj pasivnih in samostojnih aktivnih oblik 
internacionalizacije, s trendom prevlade oz. prizadevanj za prevlado aktivnih oblik. Pri tem se 
zdi, da je Intereuropa v prednosti, čeprav je bolj kot Luka usmerjena na nekoliko manj 
zahtevna oz. konkurenčno manj zasičena tržišča zahodnega Balkana. Mentaliteta, s katero 
Luka pristopa k mednarodnemu poslovanju se zdi predvsem internacionalna, medtem ko je pri 
Intereuropi zaslediti prevladujočo multinacionalno mentaliteto. Združba Intereurope in Luke 
ima torej na področju mednarodnega poslovanja še veliko poslovnih priložnosti. Glavna 
priložnost združbe je nadaljnja internacionalizacija poslovanja: najprej v smislu geografske 
širitve, nato še v smislu dograjevanja asortimana z zahtevnejšimi storitvami skozi celotno 
mrežo logističnih zmogljivosti. Pri tem je potrebno opozoriti, da mreže predstavništev Luke in 
Intereurope ne kaže enostavno »zliti« v enovito celoto, saj lahko to prinese tudi neugodne 
                                                 

152 Trieste international container terminal S.r.l., s sedežem v Trstu. 

153 Zamenjalo se je kar nekaj solastnikov. V grobem velja, da je bila Luka največji, občasno tudi večinski družbenik. Vodstvo 
podjetja je bilo tričlansko, od tega sta dva prihajala iz Luke Koper. 
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posledice154, mogoče pa so določene racionalizacije pri izrabi pisarniškega prostora. Primeren 
pristop do ravnanja s podjetji v tujini se zdi sprva multinacionalen, s širitvijo mreže pa bodo 
naraščale tudi možnosti za medsebojne sinergije in optimizacijo, kar pa je načeloma lažje 
izkoristiti s transnacionalnim pristopom (glej poglavje o internacionalizaciji poslovanja). 

Vezano na internacionalizacijo poslovanja je potrebno omeniti naslednje. Slovenci smo pri 
poznavanju evropskih medkulturnih razlik še kar uspešni, kar je v veliki meri zgodovinsko in 
geografsko pogojeno. Na primeru združujočih se podjetij je mogoče ugotoviti, da niti 
slovenska kulturna »prožnost« ne pomaga veliko, saj ne zmoremo preskočiti niti začetne ovire 
– jezika. Trenutno management in tudi znaten del strokovnega kadra ni sposoben preklopiti na 
angleščino kot jezik korespondence in pogovorov, kar bi omogočalo aktivnejše sodelovanje s 
tujino – bodisi pri upravljanju podružnic bodisi pri novačenju sposobnih kadrov iz tujine… To 
pa vodi v omejevanje možnosti sinergij in nakazuje, da bo tudi pri združenem podjetju 
najverjetneje ostala kultura močne centrale in podrejenih podružnic, kar transnacionalni pristop 
odmika v prihodnost. 

Na podlagi nerevidiranih polletnih računovodskih poročil za Skupino Intereurope in Skupino 
Luke Koper za prvo polletje 2004 sta v prilogah povzeti izkazi (bilanca stanja in izkaz 
poslovnega izida) in na njuni podlagi sestavljena ocena konsolidiranih izkazov za skupino 
združbe Intereurope in Luke ter podanih nekaj kazalnikov poslovanja. Glede na namen dela in 
velik vpliv več enkratnih dogodkov155, je tu podana le groba ocena tekočega poslovanja skupin 
Intereurope, Luke in združbe ter pokazana finančna zmožnost za financiranje nadaljnje širitve 
mreže logističnih zmogljivosti združbe. 

Obe skupini tekoče poslujeta pozitivno, tako na ravni osnovnih dejavnosti, kot tudi v 
finančnem delu. Padajoči delež poslovnega izida iz poslovanja v izidu iz rednega delovanja156 
kaže na to, da jedri skupin predvsem Intereurope in tudi Luke prehajata iz pretežno proizvodno 
storitvenih podjetij v bolj finančni oz. holdinški tip podjetja. Pri tem je potrebo izpostaviti 
padanje dobičkovnosti poslovnih prihodkov157 oz. prodajnih marž. Ob nadaljevanju takega 
trenda, je za ohranjanje obsega dobička nujno potrebno ohranjanje trenda rasti fizičnega 
obsega poslovanja in prej ali slej tudi prestrukturiranje k donosnejšim dejavnostim in 
opuščanjem oz. zunanjo nabavo manj donosnih dejavnosti. Iz prikazanih dobičkonosnosti 
kapitala (priloga 3) je razvidno, da je Skupina Intereurope donosnejša od luške skupine (ob 
polletju 2004 13% donosnost, oz. 9,6% pri neupoštevanju sprostitve rezervacij, proti 6,5%), 
kar velja že dalj časa158. Donosnost se je v Skupini Intereurope od sredine 2003 do sredine 
2004 povečala za pol odstotne točke (neupoštevajoč sprostitev rezervacij), v Skupini Luke je 
pa padla za prav toliko, k čemur je pripomogla predvsem vključitev zdaj že odprodanega 
                                                 

154 Omenjeno je že bilo, da bi bila prehitra oz prevelika prisotnost Luke na posredniškem oz. špediterskem trgu lahko 
neugoden signal za številne – predvsem lokalne – špediterje, kar bi se lahko odrazilo tudi v upadu zaupanja v Luko in končno 
v odlivu strank. 

155 Glej uvodne opombe tekočega podpoglavja in opombe v prilogah. 

156 Deleži izida iz poslovanja v izidu iz rednega delovanja znašajo: za IE v 2003 71%, v 2004 42% oz. 53% ob odbitku 
sprostitve rezervacije vezane na prodajo deleža v Si.mobilu, za LK v 2003 69% in v 2004 61%. 

157 Dobičkovnost poslovnih prihodkov se je za IE v letu dni znižala za odstotno točko (iz 6,5% v letu 2003), LK pa je v istem 
obdobju zabeležila upad iz 18,8% na 13,1% oz. 14,9% ob neupoštevanju odprodanega T.I.C.T.a. 

158 Velja skozi več let – glej letna poročila družb za več let (npr. 1997-2003). 
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T.I.C.T.a v Skupino. Pričakovana donosnost lastniškega kapitala združbe za leto 2004, ob 
odbitku izrednih dogodkov in strukturnih sprememb, je mogoče oceniti na cca. 8%. Ob 
pogledu na donosnost kapitala manjšinskih delničarjev je mogoče ugotoviti, da so bile družbe z 
mešanim kapitalom, glede na povprečje v skupinah, nadpovprečno uspešne in bi torej kazalo 
preveriti možnosti za povečanje deleža v teh podjetjih, še posebej vabljiva pa se zdi Adria-tow. 

Poleg pozitivnosti poslovanja, so za tekočo analizo zanimive tudi morebitne rezerve oz. 
zmožnost združbe za financiranje nadaljnje širitve. Iz zbranih kazalnikov (priloga 3) ni razbrati 
zadržkov glede kreditne sposobnosti skupin. Skupščina delničarjev Intereurope je v začetku 
julija 2004 pooblastila upravo, da pridobi in odpokliče prednostne delnice (7,9 mrd. SIT). Tudi 
po slednjem ukrepu ocenjujem, da bosta oba dela združbe še vedno sposobna dolžniškega 
financiranja nadaljnje rasti, in s tem, ob trenutno nizkih obrestnih merah, vzpostavitve 
dodatnega finančnega vzvoda. Slednjega se skupina Intereurope že s pridom poslužuje, za 
Luko pa tega ne moremo trditi159. Obsežna zaloga virov za financiranje rasti je tudi presežek 
finančnih naložb skupine Luke160. Med slednjimi naložbami je tudi 24,13% navadnih delnic 
Intereurope. Presežek naložb, ki bi jih bilo mogoče preusmeriti v logistično dejavnost torej 
znaša dobrih 15 mrd. SIT. Poleg zadolževanja (bodisi pri bankah ali z izdajo obveznic) in 
prestrukturiranja naložb, obstaja vsaj še dvoje kapitalsko manj zahtevnih možnosti za širitev: 
združevanja in prodaja licenc ali franšizinga. Slednje se zdi še posebej uporabno npr. pri 
geografski širitvi storitve Intereuropa Express (paketna distribucija), kjer bi združba »vložila« 
predvsem informacijski sistem, organizacijo in dostop do obstoječe logistične mreže, s tem 
pridobila licenčnino in povečane prihodke v lastnem delu mreže. 

Posebnost v poslovanju obeh skupin so tudi efektivne stopnje davka od dobička pravnih oseb, 
saj so načeloma precej nižje od splošne stopnje 25%. Intereuropa očitno izkoriščata možnost 
olajšav, Luka pa je registrirana v ekonomski coni koprskega pristanišča, kjer je osnovna 
stopnja od dobička 10%161 (2. čl. ZEC-A). V primeru združitve bi bilo zanimivo v Intereuropi 
poiskati dejavnosti, ki jih je mogoče opravljati v ekonomski coni, in jih oddvojiti oz. 
registrirati v tej coni, s čimer bi se lahko efektivna davčna stopnja še znižala. Tak primer je 
prikazan tudi v prilogi 3. Obstoječi Zakon o ekonomskih conah zagotavlja obstoj con do konca 
leta 2009. Davčnih prihrankov iz tega naslova bo takrat verjetno konec. 

Na ravni združbe bi bilo zanimivo prešteti število zaposlenih in stroške, ki bi jih imela združba 
s knjigovodstvom, financami in kontrolingom. Združba bi namreč takoj po združitvi imela 
dvojno zakladništvo, dvoje računovodstev, dvoje kompletov licenc za module SAP-a itd., kar 
na papirju zveni vse prej kot poceni. V poročilih obeh družb ni zaslediti podrobnejših 
informacij o koristih oz. dejanskih prihrankih na račun uporabe SAP-a (npr. o povečani 
produktivnosti oz. zmanjšanju števila zaposlenih v omenjenih funkcijah, manjši porabi papirja 
itd.), tako da ni mogoče presojati ali je SAP le nova »preobleka« zatečenega stanja ali pa je bil 
orodje pri prestrukturiranju procesov obeh družb. Na tem področju je torej z združitvijo 
mogoče predvideti določene prihranke oz. sinergije. 

                                                 

159 Kar lahko kaže tudi na pomanjkanje ustrezno donosnih investicijskih priložnosti. 

160 Ob polletju 2004 je bilo finančnih naložb za dobrih 33 mrd. SIT, obveznosti pa za slabih 9 mrd. SIT. 

161 Ne obstaja pa nikakršna možnost olajšave na omenjeno stopnjo davka na dobiček pravnih oseb. 
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Nekaj sinergij je pričakovati tudi iz naslova skupnih nabav (npr. pisarniškega materiala, 
računalniške opreme in programov, finančnih virov, tudi lažje pretovorne opreme itd.). Le od 
naštetega vendarle ne gre pričakovati takih prihrankov, da bi opravičevali združitev podjetij. 
Pravzaprav, brez sinergij na prodajnem področju združitev ni realna. Še najbolj oprijemljiva se 
zdi priložnost, ki jo prinaša nadaljnja širitev mreže Intereurope na Hrvaško, BiH, v Srbijo in 
države EU in V Evrope, kar bi lahko prineslo nekaj dodatnih poslov tudi za Luko (predvsem z 
zabojniki) saj so ti trgi tradicionalno navezani na druge prekomorske poti in brez aktivne 
prisotnosti ni pričakovati sprememb162.  

Glavnina sinergij se skriva v novih skupnih projektih, npr. v vzpostavitvi novih terminalov, t.j. 
v zahtevnejših projektih, katerih se niti Intereuropa niti Luka nista pripravljeni lotiti vsaka 
zase, oz. ne v takšni meri, kot to lahko storita združeno163. Da se take projekte v združitvenih 
preračunavanjih lahko ovrednoti, morajo biti ti projekti povsem konkretni in prispevki 
obstoječih družb v naprej dogovorjeni. V združitvene sinergije se vračuna ekstra dobičke 
skupnega projekta napram dobičkom samostojnih oz. njim alternativnih projektov. 
Predvidevam, da bi se računica združitve prevesila na pozitivno stran, ko bi bili na zalogi vsaj 
dva ali trije projekti (predvsem zunanje) rasti združbe, s poudarkom na geografski širitvi. 

Iz priloženih računovodskih izkazov je mogoče razbrati, da sta obravnavani podjetji eden za 
drugega znaten prevzemni zalogaj. Znani so sicer primeri, ko je kapitalsko šibkejši prevzel 
močnejšega (npr. Viacom-ov prevzem Paramounta), vendar je mogoče trditi, da tem manjša 
razlika v velikosti podjetij pomeni težje izvedljiv nakup v denarju – v takih primerih si 
prevzemniki praviloma pomaga z zamenjavo delnic (pogosto na novo izdanih) ali pa se 
odločajo za združitve. Res, da sta obravnavani podjetji relativno malo zadolženi in bi bil tudi 
prevzem izvedljiv, še posebej, če bi se zadolžilo le eno, odplačevali pa obe. Za take scenarije 
pa je navadno potreben vsaj tihi konsenz prevzetega. 

Ključen za razmišljanja o prevzemu oz. združitvi na primeru Luke in Intereurope pa je 49% 
prednostnih participativnih delnic Luke, ki so v celoti last države. Če Luka prevzame 
Intereuropo, se vpliv države prenese še na nova področja, kar ni zaželeno, ne le za sedanje 
delničarje Intereurope. Nasprotna možnost, da Intereuropa prevzame Luko, trči na vprašanje, 
po čem so prednostne delnice. Ravno na tem vprašanju je padel poizkus združitve v letu 2000: 
Vlada RS ocenjuj prednostne delnice kot povsem enakovredne navadnim delnicam, za kar pa 
ne najde somišljenika med potencialnimi kupci prednostnih delnic. Temu vprašanju bi se bilo 
mogoče izogniti oz. ga preložiti z nakupom le navadnih luških delnic. Glede na strukturo 
lastništva navadnih delnic Luke (Vlada, občina ipd.) pa je le malo verjetno, da bi Intereuropa 
uspela zbrati večinski del vseh delnic oz. vse navadne delnice, saj Vlada po tihem pogojuje 
prodajo svojih navadnih delnic z rešitvijo vprašanja prednostnih delnic. Prevzem Luke s strani 
Intereurope se torej zdi bolj slepa ulica, kot pa korak naprej v želeni smeri. 

                                                 

162 Uspešnost Intereuropinih filial z vidika Luke temelji, vsaj v začetku, na dejstvu, da ima Intereuropa nadpovprečno 
poznavanje možnosti poslovanja preko koprskega pristanišča in podpovprečno poznavanje drugih pomorskih poti. 

163 Npr. obrečni terminal v Novem Sadu: pretovarjanje in skladiščenje operativno vodi Luka, za logistične storitve od vrat do 
vrat se specializira Intereuropa. Če je tak terminal multimodalen in ob Donavi, je to vstopnica za obe podjetji na trg »rečne« 
logistike in na novo geografsko področje. Prisotnost dveh »močnih« imen na taki točki je tudi močnejši magnet za stranke in 
pričakovati je hitrejši razvoj poslov, kot v primeru samostojnega nastopa. 
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Združitev Luke in Intereurope se zdi zanimiva rešitev: Vlada je pomembna delničarka le v 
Luki, torej bi z združitvijo prišlo do »redčenja« njene moči – njen lastniški delež v združenem 
podjetju bi bil precej manjši od zdajšnjih 51%. Seveda se tudi v tem primeru zatakne pri 
določanju cene delnic združujočih se podjetij oz. pri določanju menjalnega razmerja. Pri tem ni 
toliko problem določiti, kolikšno vrednost novega podjetja predstavlja Luka in kolikšno 
Intereuropa, skorajda nerešljivo se zatakne pri razmerju med navadnimi in prednostnimi 
luškimi delnicami164. Brez ustreznega odgovora na to vprašanje pa ni računati, da bo Vlada 
podprla predlog za združitev. 

Vprašanje vrednosti prednostnih delnic Luke je velika cokla v združitveno-prevzemnih 
prizadevanjih Luke in Intereurope in s pričo stališč Vlade, ki se ji nikamor ne mudi, bo slednje 
vprašanje stalna grožnja za investitorje v delnice Luke Koper. To vprašanje v vsakem primeru 
zasluži ustrezno pozornost in končno odgovor. Vsaka druga rešitev pomeni lahko le odlašanje 
in s tem vzdrževanje negotovosti oz. tveganja za navadne delničarje Luke. Omenjeno je že 
bilo, da Vlada obenem sedi na še enem pogajalskem stolu – glede koncesijske dajatve Luke za 
uporabo javnega dobrega. 

Od sedanjega stanja oz. statusa quo do ciljnega stanja, t.j. omogočanja in koriščenja sinergij 
med Luko in Intereuropo, vendarle vodi tudi kaka druga pot, npr.: 

• dokapitalizacija Luke na strani navadnih delnic in nato prevzem Intereurope s strani 
Luke165 (po možnosti z zamenjavo delnic)166; 

• združitev, kjer se prednostne delnice države zamenjajo v enakem menjalnem razmerju 
kot navadne delnice, vendar se zamenjajo za prednostne delnice novega podjetja s 
približno enakimi lastnostmi, kot jih imajo zdajšnje prednostne delnice v Luki Koper; 

• (preoblikovanje Luke v holding in) združitev Intereurope s hčerinskim podjetjem 
Luke167… 

V vsakem primeru je potrebna dobršna mera razumevanja in sodelovanja med podjetjema – od 
hitrih in enostranskih potez se v situaciji s tolikimi odprtimi vprašanji ni nadejati želenih 
rezultatov. Združitev oz. prevzem sam na sebi ni končni cilj, zato bi sodelovanje kazalo 
razvijati predvsem v smeri združitve in tako prihraniti denarna sredstva za hitrejše nadaljnje 
korake, ki lahko prinašajo sinergije, t.j. predvsem za nadaljnjo geografsko ekspanzijo. 

V sklepu analize poslovanja kaže omeniti tudi organizacijsko kulturo združbe oz. precejšnje 
razlike med Intereuropo in Luko (Slika 16). Pri takšnih razlikah združba že od samega začetka 
                                                 

164 Pogodba o pripojitvi postane veljavna, ko jo potrdijo skupščine združujočih se družb z najmanj tri četrtinsko večino pri 
sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Ker obstaja več razredov delnic, mora vsak razred o tem odločati z izrednim 
sklepom z ločenim glasovanje – glej 106. čl. ZGD-F (ZGD-F, 2001) oz. poglavje 2.4. Brez privolitve Vlade do »poroke« torej 
ne more priti oz. preglasovanje ni mogoče. 

165 Pri tem je potrebno upoštevati, da 109. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah (ZGD-F, 
2001) določa, da prevzemna družba ne sme zagotoviti delnic za izvedbo pripojitve zaradi zamenjave za: lastne delnice 
prevzete družbe in za delnice prevzete družbe, ki so v lasti prevzemnika. 

166 Na tak način ostane več »gotovine« oz. likvidnih sredstev za mednarodno ekspanzijo združbe, kar je eden temeljnih ciljev 
združevanja. Dokapitalizacija mora biti tolikšna, da lahko financira združitev in pri tem »ostane« še dovolj kapitala za 
nadaljnjo širitev. 

167 V poglavju 2.4 je že bilo opozorjeno na določilo, da se lahko združujejo podjetja, ki so vpisana v register najmanj dve leti. 
V ta namen si lahko Luka Koper lahko enostavno pomaga s svojim podjetjem v mirovanju – Logistic service d.o.o.. 



 90

ne more biti enovita celota, kvečjemu celota dveh hitrosti. Najbolj bode v oči, da si Luka 
prizadeva postati tudi špediter, Intereuropa pa se slednjega otepa – želi biti logistik. »Skupni 
imenovalec« je za združbo lahko le celovita logistika, v čemer pa je Luka za Intereuropo le 
slab sogovornik, saj še ne premore kritične mase strokovnjakov in poslov. Dokler ideja o 
logistiki prodre iz »zgornjih nadstropij« v operativo in pride pri zaposlenih do miselnega 
preskoka, sistematičnim naporom navkljub, se leto dni mimogrede »obrne«, v tem času pa 
Intereuropa ne more stati križem rok in čakati, da jo Luka dohiti vsaj na idejni ravni. 

Slika 16: Temeljne razlike v organizacijski kulturi Intereurope in Luke Koper 

Intereuropa Luka Koper 

Centrala z mrežo poslovalnic od Moskve do 
Skopja in Lyona. Močna centrala z nekaj info točkami. 

Vse modalitete transporta (kopno, voda, zrak; 
zbirni/polni nakladi…). Pretežno terminalske storitve. 

Prizadevanje za nadgradnjo storitev od špedicije v 
celovito logistično storitev. 

Prizadevanje za rast iz terminalskega operaterja v 
terminalista oz. špediterja. 

Sodelovanje z nekaj kontejnerskimi ladjarji in 
nekoliko poglobljen odnos z enim od njih. 

Omejeno sodelovanje z vsemi največjimi 
kontejnerskimi ladjarji (tudi nekaterimi 

generalnimi), ki so aktivni v V Mediteranu. 

Odprtost za uporabo večih logističnih središč oz. 
različnih koridorjev. »Koper-centrizem«. 

Pod lastnim vodstvom razvita informacijska 
podpora svoji osnovni dejavnost, zatem vpeljan 

SAP za podporne procese. 

Podhranjeno posodabljanje informacijske podpore 
osnovni dejavnosti, uveden SAP podpornim 

procesom, razvoj nove informacijske podpore za 
osnovne dejavnosti časovno odložen in preložen 

na zunanjega izvajalca. 

Veččlanska uprava. Enočlanska uprava. 

Vir: Luka Koper, 2004, str. 11, 33 in 37; Intereuropa, 2004, str. 11, 27 in 37. 

Z vidika preučevanja smiselnosti povezovanja, kakor tudi strateškega načrta združenega 
podjetja, lahko povzamemo naslednje ugotovitve podpoglavja: 

• Poslovanje združujočih se podjetij je različno tvegano, 
• pri čemer se zdi poslovanje Luke – spričo nerešenih vprašanj z državo (koncesija za 

uporabo obal, obdavčevanje storitev), in občino (nadomestilo za uporabo stavbnih 
zemljišč) – bolj tvegano od poslovanja Intereurope, ne glede na to, da bo slednja s 
širitvijo EU z gotovostjo še izgubljala del prihodkov iz naslova carinskega 
posredništva, Luko pa prej ali slej čaka še prilagoditev smernicam EU o prosti 
konkurenci v pristaniščih. 

• Nasprotno pa je bila donosnost kapitala Intereurope v zadnjih letih višja od donosnosti 
Luke. Vstop v EU navidezno prinaša Luki predvsem nove tržne priložnosti, Intereuropi 
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pa predvsem mednarodno konkurenco, kar napeljuje na precejšnjo verjetnost, da se bo 
donosnost v prihodnje izenačevala. 

• Glede na omenjena tveganja in razhajanja v razvojnih stopnjah »logistične kulture«, 
kakor tudi omejene usklajenosti razvojnih ciljev, je združitev v enovito podjetje 
neustrezna rešitev, pravzaprav je v primeru pesimističnega scenarija glede dajatev 
občini in državi smiselno razdeliti tudi Luko Koper na operativni in finančni del oz. 
podjetji, da se prepreči prelivanje premoženja iz finančne dejavnosti v operativno. 

• Združitev ne prinaša očitnih takojšnjih znatnejših sinergij na stroškovni strani. 
Pomembnejše sinergije je pričakovati predvsem pri skupnih naložbah v geografsko 
širitev, predvsem na račun zmanjševanj in porazdelitve tveganj glede zagona novih 
naložb, kakor tudi skupnega trženja in financiranja le-teh. Za tovrstne naložbe je 
združitev sicer koristna, ni pa nujna, saj bi bilo mogoče njihove koristi žeti tudi s 
pomočjo skupnih podjemov oz. podvigov. 

 

3.2.3 Vizija in poslanstvo podjetja 

Še zadnja od načrtovalskih predpostavk v procesu strateškega načrtovanja. Seznaniti se je 
potrebno z vizijo in poslanstvom podjetja, ki v grobem povesta, kaj podjetje je, oz. kaj želi biti. 
Obenem sta vizija in poslanstvo vezni člen med okoljem in podjetjem in med sedanjostjo in 
prihodnostjo. Glede na to, da združba Intereurope in Luke Koper še ne obstaja in nima še 
dorečene ne vizije ne poslanstva, je v konkretnem primeru potrebno na novo določiti vizijo in 
poslanstvo združbe. Po dosedanjih ugotovitvah je pričakovati, da združba ne bo le eno 
podjetje, temveč skupina podjetij, kjer vsakemu posameznemu podjetju pritiče svoja, 
prilagojena vizija in poslanstvo.  

Vizija je v grobem okviren opis nekega novega stanja (bodisi podjetja, njegove kulture, 
dejavnosti itd.), ki ga podjetje želi doseči v prihodnosti (Hunger, 1995, str. 268; Pučko, 2003, 
str. 125). Namenjena je predvsem zaposlenim, še posebej, ko podjetje želi uvesti bistvene 
spremembe pri svojem poslovanju. Takrat ta postane ključni del ciljne komunikacije med 
vodstvom in zaposlenimi. Glede na nove skupne cilje in različne organizacijske kulture 
združujoči se podjetji, oz. njihovi nasledniki, zagotovo potrebujejo novo vizijo. Glede na do 
sedanje analize, predvsem glede razvojne stopnje Intereurope, je potrebno takoj poudariti 
potrebo po odmiku od dosedanjega izrazoslovja Luke. Združba ne more biti le logistično 
središče niti le specialist na posameznem področju logistike (npr. pristaniška logistika in cestni 
prevozi), saj Intereuropa oboje že gladko presega in je tudi zavezana k rasti v (univerzalno) 
logistično podjetje. Primeri vizije bi lahko bili npr.: 

»Mreža lastnih in pogodbenih terminalov in prevoznih sredstev v Centralni in JV 
Evropi, ki s pomočjo sodobnega informacijskega sistema vsem udeležencem 
logističnega procesa omogoča takojšnje informacije in akcije, da blago naročnika 
prispe na pravi kraj ob pravem času – bodisi je to le paket ali ladijska pošiljka.« 

»Mreža lastnih in pogodbenih terminalov, prevoznih sredstev in storitev v JV in 
Centralni Evropi, ki jih med seboj v skladno celoto povezuje učinkovit informacijski 
sistem in strokovni sodelavci, za vse zahtevnosti storitev (od posameznih operacij... do 
celovite rešitve) in vse velikosti pošiljke (od paketa do ladje).« 
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»Mreža ljudi in logističnih zmogljivosti (lastnih in pogodbenih) v Centralni in JV 
Evropi, s kupcu prilagojenimi visoko kakovostnimi storitvami, ki segajo od vrat do 
vrat.« 

»Mreža (lastnih in najetih) logističnih zmogljivosti širom Evrope, ki je sposobna 
sestaviti in optimizirati kakršno koli učinkovito in predvidljivo logistično verigo od vrat 
pošiljatelja do prevzemnika.« 

»Točnost in zanesljivost storitev je našim kupcem na voljo vedno in na vseh poteh. Z 
njima rastemo tako geografsko kot v celovitosti naše storitve. Postajamo regionalni 
velelogist.« 

Poslanstvo je v primerjavi z vizijo bolj konkretno, usmerjeno bliže sedanjosti, namenjeno 
predvsem zaposlenim in kupcem in pojasnjuje, kaj podjetje je in kaj dela, oz. kaj je njegovo 
poslovno področje. Ni usmerjeno na neko ciljno stanje, temveč sporoča temeljne aktivnosti, ki 
jih podjetje izvaja. Tipično naj bi poslanstvo pomagalo ločevati posamezno podjetje od drugih 
podobnih podjetij v branži in sporočalo smisel delovanja podjetja predvsem s pomočjo opisa 
ciljnih trgov in proizvodov (Hunger, 1995, str. 9; Pučko, 2003, str. 126). Tudi pri poslanstvu 
velja, da bi moralo vsako podjetje v združbi imeti svoje, oz. svoji dejavnosti ustrezno, 
poslanstvo. Primer poslanstva za celotno združbo bi lahko bil npr.: 

»Premikamo blago. Katero koli blago.« 

 »Za tovor, ki potuje v Centralno ali JV Evropo izvedemo vso logistiko, da blago varno 
in predvidljivo prispe do vašega naročnika.« 

»Kar najbolje izpolnjevati pričakovanja lastnikov, kupcev in tudi zaposlenih. 
Organizacija logističnih verig, transport, prekladanje, skladiščenje in druge logistične 
storitve na območju Centralne in JV Evrope.« 

 »Prevažamo, skladiščimo in drugače celovito poskrbimo za blago od pošiljatelja do 
končnega prejemnika – na visoki kakovostni ravni. Uresničujemo obljube naših kupcev 
in pričakovanja delničarjev, zaposlenih in okolja, v katerem delujemo.« 

3.3 Ocenjevanje podjetja z razvojnega vidika (analiza 
SWOT168) 
Z vidika strateškega načrtovanja so bile do sedaj za združbo podane vse ključne načrtovalske 
predpostavke: analiza okolja združbe, analiza poslovanja združujočih se podjetij in skica vizije 
in poslanstva združbe. Naslednji korak je povzemanje ključnih faktorjev, ki bodo v prihodnje 
določali uspešnost oz. neuspešnost združbe, oz. ocenjevanje združbe z razvojnega vidika. Pri 

                                                 

168 Analiza SWOT (angl. Strenghts, Weaknesess, Opportunities, Threats) je analiza, v kateri zberemo ključne prednosti, 
slabosti, priložnosti in nevarnosti nekega podjetja. (Pučko, 2003, str. 129). 
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tovrstnem ocenjevanju si navadno pomagamo predvsem s tremi orodji: z analizo SWOT169 ali s 
portfeljsko analizo170 ali z analizo na podlagi verige vrednosti171. Za potrebe ocene združbe kot 
celote je v tem podpoglavju uporabljena analiza SWOT. 

Glavna naloga analize SWOT je izpostaviti ključne zmožnosti podjetja, na katerih naj podjetje 
gradi svoj razvoj (Hunger, 1995, str. 142). To analiza stori s pomočjo iskanja različnih tipov 
dejavnikov, ki bodo predvidoma imeli znaten vpliv na poslovanje podjetja. Na področju 
prednosti in slabosti se povzemajo strateški dejavniki, ki se nanašajo na podjetje in njegovo 
notranje okolje, priložnosti in nevarnosti pa se nanašajo na zunanje, okoljske dejavnike, na 
katere podjetje na kratki rok nima neposrednega vpliva. Za bolj širok in sistematičen zajem 
dejavnikov se navadno izvede izbor najprej po posameznih podstrukturah (npr. kadrovski, 
trženjski itd.) ali po posameznih strateških poslovnih enotah (posameznih dejavnostih ali 
profitnih centrih itd.) in se jih nato združi v smiselno celoto na ravni podjetja, pri čemer se 
navadno odbere po cca. 10 ključnih notranjih in prav toliko zunanjih dejavnikov. Taka analiza 
je osnova za nadaljnje korake načrtovanja, ko je naloga vodstva, da poišče strateške vezi med 
notranjimi prednostmi in zunanjimi priložnostmi, obenem pa se izogiba notranjim slabostim in 
zunanjim nevarnostim.  

Nadaljnjo koncentracijo sporočila analize SWOT dosežemo tako, da izbrane strateške 
dejavnike ponderiramo glede na pomembnost za prihodnost podjetja, pri čemer pripišemo 
vsaki izmed štirih skupin enak seštevek točk (Hunger, 1995, str. 143). Nato vsak dejavnik 
ocenimo glede na to, kako je podjetje pripravljeno nanj (npr. z lestvico od 1 do 5) – bodisi 
absolutno bodisi v primerjavi s konkurenco. Zmnožek ustreznih ponderjev in ocen pokaže 
tehtano povprečje dejavnikov, iz česar razberemo ali je podjetje bolj ali manj pripravljeno na 
svoje pričakovano poslovno okolje. 

                                                 

169 Analiza SWOT nima povsem enoznačnega pomena: različni avtorji, različne prakse, različni nameni uporabe. Neobičajen 
primer tovrstne analize je tudi naslednji: prednost – kaj je bilo v preteklem letu pozitivnega narejenega, slabosti – jih nimamo, 
priložnosti – program dela za naslednje leto, nevarnosti – kateri konkurenti nam skušajo prevzeti posel. Poleg omenjenega 
primera vendarle obstajata vsaj dva klasična, čeprav precej različna temeljna pogleda na vsebino analize. Poglavitna razlika je 
v pojmovanju priložnosti in nevarnosti: možno je pristopiti z vidika podjetja – katere konkretne (notranje) priložnosti in 
nevarnosti ima podjetje (npr. Pučko, 2003, str. 129) – ali z vidika okolice – kateri so ključni okoljski dejavniki, ki lahko 
pripomorejo ali škodujejo podjetju v prihodnje (npr. Hunger, 1995, str. 145). Glede na namene tega dela in razpoložljivost 
podatkov je dana prednost slednjemu pristopu. Seveda pa izbrani pristop pušča več dela za naslednje faze strateškega 
načrtovanja, saj na tem mestu še ne opredeljuje, kaj je možno izvesti in kako. 

170 Portfeljske analize se osredotočajo pretežno na tržni položaj različnih poslovnih področij podjetja in so torej uporabne 
predvsem za podjetja z več skupinami izdelkov oz. poslovnih področij. Med bolj znanimi je npr. matrika BCG (po Boston 
Consulting Group), kjer na podlagi ocene rasti celotnega trga (približek za življenjsko dobo izdelka) in na podlagi relativnega 
tržnega deleža (tržna moč podjetja za posamezno poslovno področje napram deležu največjega konkurenta) daje hitro oceno, 
kakšna je najverjetnejša trenutna donosnost poslovnega področja in kako se bo ta gibala v prihodnje (Hunger, 1995, str. 167; 
Pučko, 2003, str. 141). Ko vrišemo vsa poslovna področja v enoten graf, dobimo sliko portfelja poslovnih področij podjetja, 
kar daje hiter približek, kako »zdravo« je podjetje v tržnem smislu, kar napoveduje sposobnost, da »prinaša« denar, obenem pa 
tudi daje napotek, katero poslovno področje podpreti v prihodnje, katero pa opustiti. Druge bolj znane tovrstne metode so še: 
matrika General Electrica, in DPM (angl. Directional Policy Matrix) idr.. 

171 Porterjeva analiza na osnovi verige vrednosti izhaja iz dejstva, da mora podjetje s svojimi proizvodi ustvarjati za svojega 
kupca določeno korist oz. vrednost, ki presega stroške ustvarjanja te »vrednosti«. V iskanju slednje se podjetje »secira« po 
ključnih opravilih oz. funkcijah: notranja logistika, »proizvodnja«, zunanja logistika, trženje itd. in išče ključne lastnosti 
podjetja, ki ga v očeh kupcev ločijo od drugih »podobnih« podjetij in obenem išče možnosti za povečanje »vrednosti« oz. za 
izboljšave (Pučko, 2003, str. 155). 
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Slika 17: Prikaz prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti združbe Intereurope in Luke Koper 

Prednosti Slabosti 
• Poznavanje blagovnih tokov na območju Z 

Balkana, delno tudi Avstrije, Madžarske, 
Nemčije, Slovaške, Češke itd. 

• Stranke priznavajo združbi kakovost 
storitev, fleksibilnost, tradicijo itd. 

• Lastne pretovorne zmogljivosti na ključnih 
točkah Z Balkana. 

• Upravljanje prevozne flote (nadzor in 
optimizacija voženj). 

• Sodelovanje med različnimi terminali oz. 
oddelki na isti lokaciji omogoča lažje 
obvladovanje konic. 

• Sodoben vozni park omogoča večjo 
konkurenčnost, še posebej za prevoze 
preko Avstrije. 

• Finančna trdnost, znatne finančne rezerve. 

• Definirani razvojni projekti (predvsem 
geografska širitev). 

• Podpovprečna prisotnost na področju logistike 
zabojnikov, ki imajo v Evropi in v svetu trend 
nadpovprečne rasti. 

• Širitev EU odnaša znaten del prihodkov iz 
carinskega posredništva (prestrukturiranje). 

• Neenotna kultura podjetja – predvsem glede 
odnosa do celovitih logističnih storitev. 

• Relativno visoki upravni stroški. Še posebej pri 
podvojenih funkcijah računovodstva in financ (tudi 
pri špediciji) in z njimi povezani stroški informatike. 

• Skromna prisotnost na večjih evropskih trgih. 

• Decentralizirano upravljanje išče lokalne optimume, 
ki niso vedo optimumi na ravni podjetja. 

• Ni prisotnosti na rečnih transportnih poteh. 

• Relativno skromna geografska prisotnost in omejen 
asortiman logističnih storitev. 

Priložnosti Nevarnosti 

• Odpravljanje administrativnih ovir v svetovni 
menjavi blaga, bodisi v sklopu WTO ali 
med pristopnicami k EU in starimi članicami 
EU ipd., kar omogoča hitrejšo in cenejšo 
izvedbo poslov in posledično tudi odpira pot 
za povečanje mednarodne menjave. 

• Trend izdvajanja logističnih opravil in 
prenos na zunanje izvajalce oz. zunanja 
nabava (angl. outsoucing). 

• Dotacije raznih skladov EU in posameznih 
držav – predvsem za infrastrukturne 
projekte (bodisi direktne koristi ali 
eksternalije). 

• Uvajanje konkurence v železniške prevoze.

• Politično in ekonomsko stabiliziranje trgov, 
kjer je združba prisotna (BiH, Srbija, 
Ukrajina) daje upanje na rast tamkajšnjih 
gospodarstev in krepitev mednarodne 
menjave. 

• Opazno povečanje zneska koncesnine za uporabo 
obal. 

• Opazno povečanje nadomestila za stavbna 
zemljišča. 

• Morebitna izsiljevanja s strani največjega lastnika – 
R Slovenije – predvsem na račun cene prednostnih 
delnic v Luki. 

• Morebitne radikalne smernice EU glede prostega 
dostopa do infrastrukturnih objektov, predvsem 
obmorskih pristanišč. 

• Relativna privlačnost logistične panoge, 
odpravljanje administrativnih mej med državami 
članicami EU, stabilizacija Z Balkana itd. kličejo po 
vstopu novih konkurentov v panogo oz. na 
geografsko področje – predvsem velikih 
mednarodnih podjetij. 

• Negativni odzivi na združitev predvsem s strani 
manjših podjetij, ki zaradi majhnosti slovenskega 
prostora, lahko hitro dobijo politične konotacije. 

• Trend k povečevanju stroškov uporabe cestnega 
omrežja (predvsem avtoceste v Avstriji in Nemčiji). 

• Izdatnejše subvencioniranje rečnih transportnih 
poti. 
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Slika 17 prikazuje le izbrane ključne strateške dejavnike za združbo Intereurope in Luke 
Koper. Dejavniki so odbrani iz ugotovitev iz prejšnjih podpoglavij – priložnosti in nevarnosti 
predvsem iz analize okolja podjetja, prednosti in slabosti pa predvsem iz analize prodajnih 
trgov in analize poslovanja. Glede na namen dela in razpoložljive podatke bi bile podrobnejše 
ocene pomembnosti (ponderji) in ocene pripravljenosti združbe na omenjene dejavnike lahko 
le zelo nenatančne, zato tu niso podane. Dejavniki so le okvirno sortirani od pomembnejših k 
manj pomembnim – pri čemer se kot osnova za primerjavo uporabljajo predvsem ugotovitve iz 
prejšnjega poglavja – t.j. o idealnem logističnem podjetju in o trendih na področju logistike. 

3.4 Načrtovani cilji in vrzel 
Strateški načrt za združbo Intereurope in Luke Koper je do sedaj postregel predvsem s 
podrobnim opazovanjem zunanjega okolja logističnih podjetij in omejen na javne podatke, z 
bolj splošnim, oddaljenim opazovanjem združbe skupin Intereurope in Luke. Pri izboru 
ključnih dejavnikov za razvoj združbe, je proces načrtovanja zahteval prve odločitve. Iz kopice 
informacij je bilo potrebno izbrati peščico le teh, ki so za bodoče poslovanje združbe 
najpomembnejši. V nadaljevanju bo proces načrtovanja zahteval še veliko odločitev. Najprej je 
potrebno določiti, kaj naj bi združba v prihodnosti dosegla, t.j. strateške cilje poslovanja, za 
tem pa sledi iskanje poti do ciljev in izbira najprimernejše alternative. To podpoglavje torej 
skicira možne cilje za združbo Intereurope in Luke. Tudi tukaj seveda velja opozorilo, da 
vsakemu podjetju v skupini pripadajo svoji cilji, zato so cilji na ravni celotne združbe le pavšal 
oz. primer, ki ga je za konkretno uporabo seveda potrebno »vpeti« v konkretni okvir oz. 
podjetje. 

V grobem si lahko do strateških ciljev pomagamo s tremi koraki (Pučko, 2003, str. 161). Prvi 
korak je preveriti vizijo in poslanstvo podjetja, v kolikor menimo, da podjetje potrebuje 
temeljni zasuk v svojem poslovanju, oz. ju je potrebno dopolniti. Ker je združba Intereurope in 
Luke nova celota, sta bila vizija in poslanstvo že opredeljena v poglavju 3.2.3, sicer bi se jima 
posvetili na tem mestu. Drugi korak je izbira vsebin, ki jih želimo spremljati in spremeniti, 
predvsem pa izbira ustreznih kazalcev, s katerimi bo mogoče spremljali izbrane vsebine. Tretji 
korak do strateških ciljev je, da izbranim kazalcem pripišemo ciljne vrednosti: tako vsebinske 
kot časovne. 

Pri postavljanju strateških ciljev si lahko pomagamo na dva načina: najprej določimo nekaj 
temeljnih ciljev in iz njih izvedemo cilje po posameznih področjih (sinoptično oz. integralno 
postavljanje ciljev) ali pa najprej izoblikujemo delne cilje – po posameznih področjih – in jih 
nato združimo v zbirnem načrtu (inkrementalno postavljanje ciljev) (Pučko, 2003, str. 162). 
Glede na namen tega dela in odmaknjenost od podrobnih podatkov, bo za združbo podan le 
primer temeljnih ciljev, kar je izhodišče za nadaljnje določanje podrobnejših ciljev po 
posameznih strateških poslovnih področjih in funkcijah. Sicer pa na konkretne cilje, poleg 
okolja in stanja v podjetju, vplivajo predvsem vrednote upravljavcev (predstavnikov lastnikov) 
in poslovodstva. Prikazani primer strateških ciljev združbe Intereurope in Luke (Slika 18) je 
mogoče v grobem razdeliti na dvoje skupin: na cilje vezane na združitev, oz. pozdružitveno 
prilagajanje (reorganizacijo, konsolidacijo itd.), ki so pretežno kratkoročne narave, in na cilje, 
povezane z bodočim rednim poslovanjem združbe. 
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Slika 18: Primer strateških ciljev združbe Intereurope in Luke Koper 

Št. Vsebina cilja Kazalniki Ciljna vrednost v letu 
 n;      n+1;      n+2… 

1 Donosnost lastniškega kapitala ROE 8%    8,2%     8,5% 

2 
Obvladovanje tveganja glede učinkov 
povečanja koncesnin in prispevkov za 
stavbna zemljišča 

Zahtevana donosnost ali 
simulirana cena delnice 

Npr. max 12%; max 10%
 

Izračunati! 

3 
Večanje deleža dotacij pri realizaciji 
infrastrukturnih projektov 

Povprečni delež dotacij 
v vseh virih 

infrastrukturnih naložb 

 
5%;       7%;      12% 

4 Poenotenje kulture med podjetji v združbi 
(na raven celovitih logističnih storitev) 

Npr. povprečna ocena 
vprašalnika… min 3;   min 3,8; 

5 

Pozdružitvena konsolidacija poslovanja: 
ustanovitev holdinga in hčerinskih družb; 
združitev in reorganizacija služb, prenos 
pogodb, skupne nabave… 

 
 

Stroški nabavljenega 
materiala 

 

 

-2%;    -1%;    -0,5% 

6 
Ponovna optimizacija izvedbe poslov glede 
na nove možnosti koriščenja skupnih 
zmogljivosti 

Operativni stroški oz. 
prispevek za kritje iz 
operativne dejavnosti 

-0,3%;    -0,4%;    -0,2% 
 

+0,3%;   +0,4%;   +0,2% 

7 

Povečanje prodajnih prihodkov: 

a) Zadržati realen obseg prihodkov iz 
obstoječih dejavnosti 

b) Rast na novih trgih in/ali novih 
proizvodih 

c) Uresničitev skupnih podvigov 
(geografska širitev) 

d) Dopolnjevanje asortimana – 
predvsem na področje celovitih 
logističnih storitev 

e) Krepitev posredništva pri prevozih 

f) Krepitev carinskih garancij 

Prihodki iz prodaje 

Prihodki iz obstoječih 
dejavnosti 

Prih. iz novih projektov 

Prihodki novih podjetij v 
skupini 

Prihodki iz novih 
dejavnosti 

Prih. iz posred. 
prevozov 

Prih.iz carinskih garancij 

+2%;       +7%;       +7% 

 
-3%;       0,%;        0% 

+5%;       +7%;      +7% 

 
+1,5%;   +2,5%;     +3% 

 
+1%;      +2%;      +2% 

+2,5%;   +1,5%;    +1,5% 

   0%;        +1%;    +0,5% 

Itd. 

Slika 18 prikazuje možne ciljne vrednosti posameznih ključnih kazalnikov. Preden se lahko 
posvetimo iskanju poti do ciljev, je potrebno ugotoviti še vrzel med ciljnim stanjem in stanjem, 
ki naj bi ga podjetje doseglo v naslednjih letih, če v poslovanje ne bi uvedlo sprememb (t.j. z 
rezultati nevtralnega podjetniškega predvidevanja) (Pučko, 2003, str. 167). Za konkretno 
predstavitev vrzeli bi bili potrebni več kot le javno dostopni podatki, zato je vrzel prikazana le 
simbolično (Slika 19). 
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Slika 19: Primer vrzeli med načrtovanimi in pričakovanimi donosi 
  

  

  

  

  

  

  

Vir: Pučko, 2003, str. 168. 

3.5 Nadaljnji koraki procesa načrtovanja 
S postavitvijo strateških ciljev združbe Intereurope in Luke Koper smo prišli do točke, ko 
proces strateškega načrtovanja z zgolj javno dostopnimi podatki ne zmore več ponuditi 
bistvenih dodatnih ugotovitev glede smiselnosti združitve Luke in Intereurope. Le javni 
podatki o podjetju so namreč pregrobi, zato bi bilo v prihodnjih fazah procesa potrebnih vse 
več predpostavk in ocen, kar ne vodi do verodostojnega izdelka. Po drugi strani bi bilo 
smiselno, ob natančnejših podatkih, začeti proces nadaljevati in ga zaokrožiti, zato je od tu 
dalje proces strateškega načrtovanja le še na kratko opisan in skiciran le ob pomoči rezultatov 
dosedanjih analiz. Ob natančnejših podatkih bi se lahko namreč v nadaljevanju podana 
priporočila že tudi pomembneje razlikovala od prikazanih. 

Slika 20: Shematični model procesa strateškega upravljanja in ravnanja v 
podjetju 
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Vir: Pučko, 1998, str. 11; Pučko, 2003, str. 115. 

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6
Leta v prihodnosti

Ek
on

om
sk

i u
sp

eh
 (R

O
E,

 v
%

)
Načrtovalska vrzel

Nevtralno predvidevanje 
dinamike donosnosti

Ciljna linija



 98

Od procesa strateškega načrtovanja sta za obravnavo ostala še dva koraka: proces razvijanja 
strategij in nato še proces ocenjevanja in izbire najprimernejše strategije (Slika 20). Poleg 
načrtovanja je v uporabljenem modelu strateškega upravljanja in poslovodenja v podjetju še en 
korak – uresničevanje in kontrola strategij. Tudi slednjemu je namenjen le kratek opis procesa. 

3.5.1 Razvijanje strategij 

Iskanje poti do ciljev podjetja je vse prej kot enostavno ali enoznačno opravilo. Poti, ki 
predvidoma vodijo do ciljev, je navadno več, poleg tega so ukrepi za njihovo uresničitev 
pogosto soodvisni in različno časovno učinkoviti (Pučko, 2003, str. 171). Tudi zaradi tega se 
strateške cilje podjetja navadno izvede oz. razvije v še bolj oprijemljive in na krajši rok 
uresničljive cilje oz. mejnike in se poišče poti do vseh ciljev. V grobem se (cilji in) strategije 
postavljajo na treh nivojih: 

1. Na ravni podjetja (oz. združbe) – celovita oz. korporacijska strategija; 
2. na ravni strateške poslovne enote – poslovna strategija; 
3. na ravni poslovnih funkcij podjetja – funkcijska strategija. 

Strategije na ravni podjetja morajo odgovoriti oz. zagotoviti smernice na naslednjih področjih 
(Pučko, 2003, str. 173): 

1. razvoju portfelja strateških poslovnih enot v podjetju, 
2. razvijanju povezav med strateškimi poslovnimi enotami in o sinergijah med njimi, 
3. uravnoteževanju tveganj in tokov dobička v okviru podjetja, 
4. uravnoteževanju denarnih tokov v okviru podjetja in  
5. zaželenih rezultatih, ki naj bi jih enote in podjetje kot celota dosegali. 

Za iskanje pravšnje strategije (in torej tudi ravnotežja za zgornja vprašanja) obstaja veliko 
raznolikih pripomočkov: bodisi relevantnih usmerjenih vprašanj bodisi tabelaričnih ali 
grafičnih pomagal bodisi naštevanj možnih strategij. Že našteti bolj znane metode in jih na 
kratko predstaviti, daleč presega možnosti tega poglavja. V grobem si lahko pomagamo z 
orodji, ki so bila omenjena že v poglavju 3.3 – npr. z matriko SWOT in s priporočili iz raznih 
portfeljskih analiz. 

Cilj združitve Intereurope in Luke je nedvomno tudi hitrejša nadaljnja rast združbe, kot bi to 
sicer bilo možno v primeru nadaljnje samostojnosti obeh. Skupna rast naj bi temeljila na v 
naprej definiranih skupnih projektih, kar pomeni, da takoj po združitvi ne kaže predolgo 
»pospravljati« in »preurejati« nove celote. Podobno priporočilo je razvidno tudi iz matrike 
kontingenčne celovite strategije avtorjev Hungerja, Flynna in Wheelena (Slika 21), v katero 
so vrisane ugotovitve iz Porterjeve analize panoge in analize združbe (Hunger, 1995, str. 150). 
Vrisano je sicer neko povprečno oz. prevladujoče stanje. S podrobnejšimi podatki bi seveda 
bilo zanimivo obravnavati vsako strateško poslovno enoto podjetja posebej in analizirati 
portfelj le-teh – npr. z matriko BCG (glej opombi 170 in 62), saj so med posameznimi 
dejavnostmi oz. deli podjetja nedvomno razlike in potemtakem se tudi priporočila lahko 
razlikujejo med sabo. Osnovno priporočilo omenjene matrike je rast znotraj obstoječe panoge, 
predvsem s povezovanji (združitvami in prevzemi), skupnimi vlaganji in tudi z notranjo rastjo, 
s čimer se doseže širitev na nova geografska področja (koriščenje ekonomij obsega) ali ponudi 
dodatne storitve obstoječim kupcem (uvedba nove kompetence) (Hunger, 1995, str. 155). 



 

Slika 21: Matrika kontingenčne celovite strategije 
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 100

Slika 22: Matrika SWOT za združbo Intereurope in Luke Koper 

 
                   Notranji  

                     dejavniki 
 
 
 
 
 

   Zunanji dejavniki 

Prednosti: 
• Poznavanje blagovnih tokov. 
• Renome, tradicija. 
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storitve. 

Strategije slabosti-priložnosti: 

• Širitev geografske prisotnosti 
na ozemlje starih članic EU. 

• Iskanje partnerjev za rečne 
prevoze. 

• Iskanje partnerjev za logistiko 
zabojnikov. 

Nevarnosti: 
• Povečanje prispevkov državi 

in občini. 

• Ne le lastniški interesi Vlade. 

• Smernice EU o prosti 
konkurenci v pristaniščih. 

• Prihod novih konkurentov iz 
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Strategije prednosti-nevarnosti: 

• Lobiranje za zaščito interesov. 

• Mreža podjetij (ne le 1 podjetje). 

• Skupna vlaganja ali prevzem 
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premoženja: obmejne 
izpostave znotraj EU; starejša 
skladišča, garaže, delavnice 
itd., ki niso nujno potrebni za 
delovanje združbe. 

• Odprodaja nerentabilnih 
dejavnosti. 

• Prenos pristaniško-upravnih 
ipd. stroškov na občino in 
državo. 

 

Slika 23: Ansoffova matrika z možnimi strategijami za rast 

Proizvodi 
Trgi Obstoječi Novi 

Obstoječi Obdelava trga, 
operativni razvoj Razvoj proizvoda

Novi Razvoj trga Diverzifikacija 

Vir: Pučko, 2003, str. 177. 

Pogosto je mogoče zaslediti, da se Ansoffova matrika rasti razširi še z dodatno spremenljivko 
(Pučko, 2003, str. 178). Navadno je to tehnologija oz. tehnološka osnova, ki se prav tako deli 
na obstoječo in novo. Na tak način, že omenjenim štirim strategijam, ki veljajo ob obstoječi 

Obstoječa 
tehnologija 
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tehnologiji, je mogoče z uvajanjem novih tehnologij173 poiskati še štiri dodatne strategije (Slika 
24 prikazuje del matrike, ki dopolnjuje osnovno Ansoffovo matriko). 

Slika 24: Dopolnitev Ansoffove matrike ob spremenjeni tehnologiji z možnimi 
strategijami za rast 

Proizvodi
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Popolna 
diverzifikacija 

Vir: Pučko, 2003, str. 180. 

Prikazana priporočila je mogoče uporabiti tudi na primeru združbe. Storitve Intereurope so 
praktično komplementarne storitvam Luke, trgi in tehnologija se le delno prekrivajo. Navadno 
najhitreje uresničljiva in najmanj tvegana je strategija obdelave trga, ko obstoječim kupcem 
ponudimo storitve oz. njihove kombinacije, ki jih združba že ima, a jih stranke še ne kupujejo, 
npr.: cestne prevoze za stranke, ki so do sedaj kupovale le pretovor in skladiščenje. Tako 
»seštevanje« posameznih storitev vodi k bolj kompleksnim logističnim storitvam. Do celovite 
logistične storitve pa manjka še sposobnost integriranja posameznih storitev v skladno celoto 
in optimizacija le-te. To je primer strategije omejene produktno-tehnološke diverzifikacije174. 
Uvajanje letalskih prevozov pri hitri dostavi paketov je primer strategije omejene tržno-
tehnološke diverzifikacije, če to tržimo pri novih, bolj oddaljenih, kupcih ali strategije razvoja 
tehnološke podstrukture, v kolikor jo ponudimo le obstoječim kupcem itd..  

Priprava strategije na ravni strateške poslovne enote (t.j. poslovna strategija) je drugi oz. 
naslednji nivo postavljanja strategij. Praviloma je izvedena iz celovite strategije oz. mora biti 
skladna z njo. Poslovne strategije se postavljajo za zaokrožene175 dele podjetja, zato se za 
njihovo oblikovanje uporabljajo podobni prijemi, kot to velja za postavljanje celovitih strategij. 
Proces se začne z analizo SWOT na ravni vsake posamezne poslovne enote. Temu sledi 
oblikovanje poslanstva176, ustreznih ciljev in poslovnih strategij. Pri slednjem si lahko 
pomagamo z več pripomočki (Pučko, 2003, str. 200). Ena od tovrstnih možnosti so strategije 
na osnovi portfeljske matrike (npr. BCG: investirati v donosne, hitro rastoče »zvezde«, »žeti« 

                                                 

173 Strategija razvoja tehnološke osnove podjetja je odločitev v smeri bistvene rekonstrukcije oz. modernizacije tehnološke 
podstrukture podjetja, tako glede kakovosti kot količine oz. zmogljivosti. 

174 Potrebno je uvesti dodatne storitve, obenem pa je kakršen koli kompleksnejši logistični problem ročno težko upravljati, kaj 
šele optimizirati. Potrebne so dopolnitve informacijske tehnologije. 

175 Praviloma glede na trge, tudi tehnologije ali proizvode, oz. panoge. 

176 Predvsem v smislu širine poslovne dejavnosti in skupine proizvodov oz. trgov in izpostavljanje ključnih dejavnikov 
konkurenčne prednosti. 

Nova 
tehnologija 
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donosne in stabilne »krave« itd.). Naslednji pripomoček je lahko Porterjev koncept 
generičnih poslovnih strategij. Slednji izpostavlja možnost doseganja konkurenčne prednosti 
le s pomočjo razlikovanja proizvodov (diferenciacija) in s pomočjo doseganja nižjih stroškov 
kot konkurenca. 

Slika 25: Splošne konkurenčne strategije v okviru poslovnega področja 
Relativna konkurenčna 

 prednost: 
 

Strateški cilji: 

Posebnosti proizvoda v zavesti 
odjemalca Položaj z nizkimi stroški 

Celotna panoga Diferenciacija Vodenje glede na stroške 

Tržni segment 
OSREDOTOČANJE NA 

Fokus na diferenciaciji 

TRŽNE PRAZNINE -  NIŠE 

Fokus na nizkih stroških 

Vir: Hunger, 1995, str. 185; Pučko, 2003, str. 203. 

Tretji pripomoček pri izdelavi poslovnih strategij je krivulja življenjskega cikla proizvoda. 
Vsaki fazi cikla ustreza drugačna strategija. V fazi uvajanja je pozornost posvečena rasti 
prodaje ob relativno visokih prodajnih cenah in investiranju v povečevanje proizvodnje. V fazi 
rasti navadno vstopamo na nove trge, izboljšujemo in širimo proizvodnjo itd. V fazi zrelosti je 
vse pomembnejša cena proizvoda, saj se konkurenca krepi, dodatne investicije niso 
priporočljive itd.. V fazi upadanja je poudarek na izraziti kontroli stroškov, krčenju 
proizvodnje itd. (Pučko, 2003, str, 206). 

Za celovitimi in poslovnimi strategijami se je potrebno lotiti še funkcijskih strategij. Slednje se 
osredotočajo na optimalno izrabo virov podjetja, in na povezovanje funkcijskih in 
nefunkcijskih dejavnosti s ciljem uresničevanja celovitih in poslovnih strategij ter razvojem 
posebnih sposobnosti podjetja. Izbirajo se delni cilji za vsako poslovno funkcijsko področje, ki 
vodijo k aktivnostim, te pa k uresničitvi ciljev podjetja (Hunger 1995, str. 196; Pučko, 2003, 
str. 213). V to skupino odločitev sodi tudi vprašanje, katere poslovne funkcije bodo del 
podjetja, katere pa bodo na dolgoročnih pogodbah z zunanjimi izvajalci. 

Izdelave funkcijskih strategij se najprej lotimo s pregledom ključnih dejavnikov177 po 
posameznih poslovnih funkcijah, kar v primerjavi s cilji podjetja nakazuje na spremembe, ki 
jih je potrebno doseči. Posamezne spremembe navadno zahtevajo sodelovanje več funkcijskih 
področij (npr.: strategija rasti na podlagi uvedbe novih proizvodov zahteva sodelovanje vsaj 
razvojne in tržne funkcije, navadno tudi finančne itd.). Funkcijske strategije morajo biti 
medsebojno usklajene, temeljiti na enakih predpostavkah in voditi k istim skupnim ciljem. 

Na področju strategij trženja se soočamo predvsem z odločitvami o: prodajnem programu 
(krčenje/širjenje ponudbe; kaj opustiti/uvesti; dopolnjevanje proizvodov…), raziskavah trgov, 
                                                 

177 Primer je mogoče zaslediti v: Pučko, 2003, str. 218. 
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izboru ciljnih trgov in segmentov, razvoju trgov (obstoječih/novih), prodajnih cenah (strategija 
»penetracije« ali »strganja smetane«), prodajnih kanalih, promociji (oblika, obseg; strategija 
»porini« ali »vleči«), prodajnem osebju, tržnih »nadomestkih« (predvsem pri storitvah: vidni 
del procesa, relevantne premičnine in nepremičnine, osebje v vidnem delu procesa ipd.), 
organizacija tržne funkcije, ciljne vrednosti, predračuni itd. (Hunger, 1995, str. 197; Pučko, 
2003, str. 220). Ena glavnih strateških odločitev glede razvoja in raziskav je izbira med 
strategijo tehnološkega vodstva in posnemanja. Druge pomembnejše odločitve so še glede: 
programa R&R (razvoj izdelkov in metod proizvodnje ipd.), razvojno osebje, investicije v 
opremo za R&R, organizacija funkcije, cilji, predračuni razvojnih projektov, novih izdelkov in 
proizvodnih metod itd. (Hunger, 1995, str. 200; Pučko, 2003, str. 236). Glavna strateška 
odločitev proizvodnje je izbira, kaj bo podjetje samo proizvajalo, kaj in do katere predelavne 
stopnje bo nabavljalo pri drugih izvajalcih oz. dobaviteljih. Nadalje se je potrebno odločiti, kje, 
kdaj in v kakšnem obsegu se bo vršila proizvodnja; katere proizvodne zmogljivosti razširiti, 
obnoviti ali skrčiti; od koga in kako nabaviti; katere proizvodne metode uporabiti, organizacija 
funkcije, potrebe po kadrih, ciljne vrednosti, predračuni itd. (Hunger, 1995, str. 201; Pučko, 
2003, str. 251). Strategija kadrovske funkcije je osredotočena predvsem na vprašanje, koliko in 
katere profile delavcev zaposlovati; katere si izposoditi oz. najeti; dajati prednost stalnim ali 
kratkoročnim zaposlitvam; spodbujati napredovanja ali iskati vodilne izven podjetja; imeti 
lastno izobraževanje ali ga najeti; kdaj zaposliti oz. izobraževati, da bo ustrezen profil 
pravočasno na razpolago; predračunavanje izobraževanja in zaposlovanja itd. (Hunger, 1995, 
str. 203; Pučko, 2003, str. 259). Strateške usmeritve finančne funkcije gredo predvsem v smeri 
upravljanja s finančnimi presežki podjetja (oblike, ročnost in tveganost naložb), z 
zagotavljanjem finančnih virov (krediti, izdaja obveznic, dokapitalizacija), uravnavanjem 
valutnih ipd. tveganj, uravnavanje politike dividend, organizacija funkcije, potrebe po kadrih 
itd. (Hunger, 1995, str. 198; Pučko, 2003, str. 267). 

3.5.2 Ocenjevanje strategij in izbira 

Pri razvijanju strategij je navadno mogoče najti vrsto različnih možnosti, kako na posameznih 
področjih iti ciljem naproti, pri čemer gre predvsem za zbiranje idej. V fazi ocenjevanja zbrane 
strategije ocenjujemo iz različnih perspektiv, kar omogoča rangiranje primernih strategij in 
končno omogoča izbiro najprimernejše. Pri ocenjevanju različnih možnosti, ki so se nabrale na 
različnih nivojih načrtovanja, se pogosto srečujemo s težavo, da se določene vidike strategij le 
stežka ali pa je celo nemogoče izraziti s kvantitativnimi vrednostmi oz. jih pretvoriti v ustrezne 
denarne vrednosti. Ocenjevanje je zato praviloma kombinacija analitičnih in splošnih oz. 
kvalitativnih ocen. 

Med kvalitativnimi merili so npr.: konsistentnost strategije, usklajenost z zunanjim okoljem 
podjetja, usklajenost s ključnimi prednostmi in slabostmi podjetja, skladnost z razpoložljivimi 
viri podjetja, skladnost z vizijo in poslanstvom podjetja, skladnost s pričakovanji lastnikov, 
realnost predpostavk strategije, časovna skladnost strategije in na njih temelječih dejavnosti, 
razdelanost strategije in medsebojna usklajenost delnih načrtov, usklajenost s kulturo oz. 
vrednotami podjetja ipd. (Hunger, 1995, str. 206). Pri kvantitativnih metodah si lahko 
pomagamo obvladovati številne možnosti z izdelavo scenarijev, kjer s pomočjo pogojnih 
verjetnosti lahko natančneje ocenimo pričakovane vrednosti posameznih spremenljivk. Tudi 
pri kvantitativnih metodah je potrebno upoštevati elemente kot so sinergetski učinki, stroški 
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vstopa in učenja, razna tveganja, občutljivost strategij na predvsem zunanje spremenljivke in 
tudi časovno elastičnost oz. fleksibilnost. 

Načrtovanje je ena temeljnih aktivnosti kakršnega koli vodenja. Pri pripravi strateškega načrta 
je torej smiselno, da poleg ožjega vodstva podjetja, sodelujejo tudi kadri, ki so odgovorni za 
uveljavljanje sprememb na podlagi strateškega načrta. Slednje prispeva k izboljšani izmenjavi 
informacij med različnimi deli podjetja, kar posledično izboljšuje koordiniranost načrta in 
obvladovanje tveganj, in k določenemu poenotenju usmeritev oz. prizadevanj vodstvenega 
kadra. Končni izdelek procesa strateškega načrtovanja je navadno pisni povzetek opravljenih 
analiz podjetja in okolja, razpoložljivih strategij na ravni celotnega podjetja, posameznih 
strateških poslovnih področij in poslovnih funkcij, vsebuje analizo možnih strategij in navadno 
podrobneje predstavi izbrano, z ustreznimi predračuni in načrti ključnih aktivnosti vred 
(Pučko, 2003, str. 310). 

3.6 Uresničevanje in kontrola načrta 
Na podlagi procesa strateškega načrtovanja podjetje določi cilje, ki jih je potrebno doseči in 
grobe oz. strateške usmeritve, kako do ciljev priti. To pa je še premalo, da bi vsak zaposleni 
vedel, kje in kako poprijeti za delo. Za to je potreben naslednji vodstveni korak, t.j. 
organiziranje dela. Najprej je potrebno določiti, kdo bo uresničeval strategijo tako na ravni 
organizacijskih enot, kot posameznikov. Pri tem je seveda potrebno preveriti ustreznost 
obstoječe organizacijske strukture podjetja, glede na nove strateške usmeritve, in organizacijo 
po potrebi prilagoditi tako na ravni enot, kakor na operativni ravni. 

Ko določimo nosilce uresničevanja strategij, je naslednje ključno vprašanje, kaj je potrebno 
delati oz. narediti. V ta namen se navadno pripravijo programi dela, pri čemer je priporočljivo, 
da slednji celovito obravnavajo določen izziv, kar navadno zahteva, da segajo preko meja 
organizacijskih enot. Program naj vsebuje vsebinsko in časovno opredeljene cilje, potrebne 
aktivnosti in vire (Pučko, 2003, str. 324). Programe se nato kvantificira in ovrednoti, kar vodi 
do predračunov, kar omogoča preverjanje smiselnosti posameznih programov in tudi strategij. 
Ko se programi in predračuni ujemajo z razdobjem leta dni, govorimo o taktičnem oz. letnem 
načrtovanju (Pučko, 2003, str. 330). Vse omenjeno »drobljenje« strateškega načrta na manjše, 
bolj konkretne in lažje uresničljive načrte in aktivnosti, skupaj s kadrovanjem, komuniciranjem 
in raznimi pristopi vodenja, omogoča uresničevanje strategij. Potek izvajanja aktivnosti je 
potrebno spremljati in usmerjati (komunicirati, usklajevati, ukazovati, motivirati itd.). 

Sprotno spremljanje aktivnosti in rezultatov oz. nadziranje, kakor tudi naknadno ugotavljanje 
rezultatov, sodi v kontrolo izvajanja strateškega načrta. Kontrola v grobem zajema določanje 
spremenljivk oz. dejavnikov, ki jih je potrebno meriti oz. spremljati, določanje sprejemljivih 
odklonov od načrtovanih vrednosti, merjenje doseženih vrednosti in ugotavljanje kritičnih 
odmikov (in razlogov zanje). Ugotovljeni odmiki so podlaga za korektivne aktivnosti ali nove 
načrte (Pučko, 2003, str. 336). Na operativni ravni je kontrola pogosto usmerjena na 
opazovanje rezultatov izvršenih aktivnosti. Strateška kontrola se, bolj kot na aktivnosti, 
osredotoča na okoljske in druge predpostavke strateškega načrta in preverja ali so osnovne 
strateške usmeritve podjetja še vedno primerne (Pučko, 2003, str. 338). Ugotovitve, ki izhajajo 
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iz kontrole, so tudi podlaga za nove načrte, s čimer se v uporabljenem modelu procesa 
strateškega upravljanja in poslovodenja v podjetju vrnemo na izhodišče. 

4. Sklep 
Osnovni namen dela je ugotoviti, ali je Intereuropa primeren partner za poslovna povezovanja 
z Luko Koper z vidika razvoja podjetja v smeri sodobnega ponudnika logističnih storitev. S 
tem namenom so bili postavljeni naslednji cilji: ugotoviti ključne trende na področju logistike 
in ugotoviti, katere ključne lastnosti naj bi logistično podjetje imelo, da bi tudi v prihodnje 
lahko bilo uspešno. Nadalje je bilo potrebno ugotoviti skladnost povezave Luke z Intereuropo 
z vidika približevanja priporočenemu tipu logističnega podjetja in poiskati morebitne kritične 
točke za uspešno povezovanje in nadaljnji razvoj združbe. 

Na področju logističnih storitev so bili ugotovljeni številni trendi, nekateri tudi soodvisni in z 
bolj ali manj izrazitimi zahtevami po spremembah, tako na strani povpraševanja in tudi 
ponudbe. Tu so ponovno izpostavljeni le izrazitejši trendi. Globalizacija proizvodnje, krajšanje 
povprečnega življenjskega cikla proizvoda ipd. prinaša večplastne posledice za logistične 
storitve. Povprečna velikost pošiljke bo padala, blago bo v povprečju potovalo na daljše 
razdalje in pogosteje, kar nakazuje na nadaljnjo rast zbirnih prevozov. Skladiščenje se bo vse 
bolj centraliziralo, povprečni obratni čas se bo krajšal, še posebej pri končnih proizvodih. Pri 
proizvajalcih in trgovcih se bo nadaljeval trend osredotočanja na osnovno dejavnost (in ključne 
kompetence), kar bo pri neključnih dejavnosti (npr. tudi logistiki) spodbujalo nabavo pri 
zunanjih virih. Število členov v nabavnih verigah se bo manjšalo. Sogovorniki logističnih 
podjetij bodo vse bolj končni trgovci in proizvajalci. Obenem to pomeni, da bo z izločanjem 
vmesnih členov naraščala potreba po celovitejšem asortimanu oz. celovitejši logistični storitvi, 
saj bodo morali kompetence »preskočenih« členov prevzeti preostali udeleženci v logistični 
verigi. Celovitejša ponudba vzdolž logistične verige bo torej vse bolj imperativ. 

Poleg sprememb na strani povpraševanja bodo na logistiko pustili pomemben pečat še drugi 
dejavniki. S povečevanjem prometa lahko pričakujemo tudi več zastojev. Ekologija bo 
pridobivala na pomenu, kar bo prinašalo dodatne omejitve (bodisi glede hrupa, emisij, urnikov 
itd.), kar bo zmanjševalo fleksibilnost logističnih operacij (omejitve in prepovedi) in pritiskalo 
na stroške (cestnine, ekološke točke, takse ipd.), po drugi strani je pričakovati tudi subvencije 
za podporo intermodalnih transportov, (npr. oprtne vlake, priobalno plovbo ipd.), kar bo 
(predvsem evropske) poti oz. instradacijo tovora še bolj zapletlo. 

Glede na omenjeno in trend k liberalizaciji svetovne trgovine lahko v prihodnje logistična 
podjetja pričakujejo osip prihodkov iz naslova storitev carinskega posredništva. Prav tako rasti 
podjetja ne kaže graditi le na cestnem transportu, saj je tu konkurenca, spričo velikega števila 
majhnih podjetij, skorajda izjemna. Tudi sicer je logistika panoga, s kar izrazitimi 
ekonomijami obsega. V prihodnje bodo slednje le še bolj izrazite oz. pomembne. 

V kolikor ima logistično podjetje možnost izbire, naj bo cilj za prihodnost postati vsaj srednje 
veliko logistično podjetje, ki zasleduje cilj razvoja v regionalno logistično središče ali še bolje, 
prerasti v velikega logista oz. v mrežo logističnih središč. Za oboje bo značilen asortiman, ki 
zmore zagotoviti celovite logistične storitve (od vrat do vrat), pri čemer bo pozornost vse bolj 
prehajala z operativnega dela na odnose z lastniki blaga. Pričakovati je, da se bodo združevala 
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predvsem srednje velika podjetja, večja podjetja pa bodo predvsem nakupovala oz. prevzemala 
srednja. 

Na izvedbenem delu se med večjimi podjetji oblikujeta dve smeri razvoja: prva je mešanica 
lastnih in najetih operativnih zmogljivosti in druga, ki v celoti sloni na najetih izvajalcih. 
Oboje ima svoje prednosti in slabosti, a prevladovalo bo še vedno kombinacija najetega in 
lastnega, saj se ta možnost zdi bližja širšemu segmentu kupcev. Strategija, ki bi temeljila v 
celoti na lastnih izvedbenih zmogljivostih se ne zdi sprejemljiva, predvsem, ker nudi premalo 
fleksibilnosti, zahteva predolge uvedbene čase za storitve, kjer logistično podjetje še ni 
prisotno, obenem pušča tudi premalo manevrskega prostora za zniževanje stroškov. 

Strateško pomembne dejavnosti za logistične ponudnike jutrišnjega dne se zdijo: neposredni 
odnosi z lastniki blaga oz. odločevalci, organiziranje oz. posredništvo (med lastniki blaga in 
izvajalci) v prevozih, neposredni nadzor nad funkcijama zbiranja in distribuiranja blaga (zbirni 
prevozi, kurirski servis) in prisotnost vsaj s skladiščno manipulativnimi dejavnostmi v vsaj 
ključnih geostrateških središčih. Številne prodajne lokacije, izvajalce, kupce, blago in 
aktivnosti bo združevalo v urejen sistem stalna skrb za nadpovprečno kakovost in brezhiben 
informacijski sistem. Naštete dejavnosti in lastnosti zagotavljajo možnost nudenja celovitih 
logističnih storitev in so del logistične panoge, ki ga lahko ocenimo kot nadpovprečno 
zahtevnega, tako strokovno kot kapitalsko, in obenem nadpovprečno privlačnega. 

Z vidika približevanja Luke Koper omenjenemu tipu logističnega podjetja, je Intereuropa 
primeren partner za poslovna povezovanja, obratno pa tega ne moremo brezpogojno trditi. Z 
vidika asortimana in geostrateške prisotnosti Luka za Intereuropo ne pomeni kake omembe 
vrednejše pridobitve. Za povezovanje, ki bi temeljilo le na obstoječih projektih oz. obstoječem 
stanju, bi stežka našli dovolj argumentov in podpore med lastniki in drugimi »zainteresiranimi 
javnostmi«. 

Še najzanimivejše se zdi povezovanje na temelju združevanja finančnih virov s ciljem 
skupnega, smelejšega investiranja v nove projekte oz. v geografsko širitev poslovanja 
združenega podjetja. S tega vidika je prevzem Intereurope s strani Luke neustrezna rešitev, saj 
bi »prosta« sredstva preusmerilo od novih investicij v nakup delnic, obenem pa bi to lahko 
povzročilo prevlado organizacijske kulture Luke nad Intereuropino. Luka si namreč prizadeva 
uveljaviti miselnost, da njene storitve presegajo le okvire pristaniške dejavnosti in postopoma 
uvaja tudi carinsko posredništvo, prevoze itd.. Uvesti želi funkcije špediterja in obenem že 
napoveduje celovite logistične storitve. Intereuropa se slovesa špediterja otepa. Želi postati 
logistično podjetje. Povezovanje Intereurope in Luke mora temeljiti na brezpogojni 
zavezanosti razvoja združbe v smeri rasti, predvsem s pomočjo horizontalnih integracij, v 
veliko logistično podjetje vsaj regionalnega pomena, t.j. v velelogista. Intereuropa zaradi 
povezovanja ne sme »čakati« na Luko. Slednja jo mora dohiteti s svojo organizacijsko kulturo 
(in tudi strokovno). 

Rast združbe mora temeljiti na aktivni internacionalizaciji, na izvozu znanja in kapitala ter rasti 
znotraj obstoječe panoge. Poslovanje naj prvenstveno temelji na samostojnem trženju in 
razvoju. Relevantne oblike prisotnosti na tujih trgih so predvsem neposredne naložbe v 
operativne zmogljivosti in eventualno franšizing oz. licenca, še posebej se zdita slednji 
primerni za hitro širitev storitev kurirske službe. 
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Pri povezovanju Luke in Intereurope ne moremo mimo vprašanja, katera oblika povezave bi 
bila pravšnja. Glede na do sedaj povedano, je najbolj intuitivna oz. primerna oblika združitev s 
spojitvijo, vendar je ravno to model, na katerem je propadel poskus združitve omenjenih 
podjetij v letu 2000. Zataknilo se je pri ceni prednostnih delnic Luke, ki so v lasti države. Ker 
se v vezi tega vprašanja do sedaj še ni našel konsenz, kaže razmisliti tudi o alternativnih 
oblikah povezav, npr.: združitev s prenosom prednostnih delnic v novo podjetje z menjalnim 
razmerjem med luškimi navadnimi in prednostnimi delnicami v razmerju 1:1, vendar morajo 
prednostne delnice tudi v novi družbi ohraniti približno enake pravice, kot jih imajo sedaj v 
Luki. Druga možnost je združitev Intereurope s hčerinskim podjetjem Luke. Smiselna se zdi 
tudi dokapitalizacija Luke na strani navadnih delnic in nato »prevzem« Intereurope oz. 
prevzem (z izdajo) in zamenjavo delnic. 

Pri ocenjevanju vrednosti podjetij je pri Luki potrebno upoštevati nekaj večjih tveganj: 
nedorečena koncesija za uporabo obal napram državi, sporno znatno povečanje nadomestila za 
uporabo stavbnih zemljišč in morebitne radikalne direktive EU o konkurenci v pristaniščih. V 
izogib prenosa tveganja na celotno podjetje se zdi smiselna taka oblika združbe, ki bo ohranila 
pristaniško dejavnost, t.j. pretežen del dejavnosti Luke Koper, d.d., v ločenem podjetju. 

Povezovanje Luke Koper in Intereurope je torej smiselno, čeprav se lahko zdi, da Luka bolj 
rabi Intereuropo, kot obratno, in da bi bilo kako nekoliko manjše logistično podjetje (špediter) 
bolj spontana izbira za povezovanje. Vendar, če je želja Luke Koper postati velelogist, je kar 
koli manj kot Intereuropa praktično premalo ambiciozen cilj oz. partner. Kateri kandidat za 
povezovanje pa še lahko ponudi tolikšen asortiman, geografsko prisotnost in propulzivnost kot 
jih premore Intereuropa? 
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Priloga 1 – Polletna izkaza skupine Intereurope, d.d. 

  Nerevidirana bilanca stanja Skupine Intereuropa 
(v tisoč SIT) 30.6.2004 30.6.2003 ind 

04/03 
  SREDSTVA 57.217.442 58.360.826 98 

A. STALNA SREDSTVA 40.346.633 38.920.377 104 
I. Neopredmetena dolgoročna sredstva 1.617.960 631.461 256 
1. Dolgoročno odloženi stroški poslovanja 12.614   - 
2. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja    - 
3. Dolgoročne premoženjske pravice 463.025 261.628 177 
4. Dobro ime 1.123.938 350.342 321 
5. Neopredmetena dolgoročna sredstva v izdelavi 18.383 19.491 94 
II. Opredmetena osnovna sredstva 35.265.761 33.792.338 104 
1. Zemljišča in zgradbe 27.497.701 25.932.721 106 
a) Zemljišča 5.043.426 5.355.225 94 
b) Zgradbe 22.454.275 20.577.496 109 
2. Proizvajalne naprave in stroji    - 
3. Druge naprave in oprema 5.329.179 5.023.692 106 
4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo 2.438.881 2.835.925 86 
a) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 12.064 1.392.298 1 
b) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 2.426.817 1.443.627 168 
III. Dolgoročne finančne naložbe 3.462.912 4.496.578 77 
1. Deleži v pridruženih podjetjih 671.883   - 
2. Drugi dolgoročni deleži 1.908.665 2.571.071 74 
3. Druge dolgoročne finančne terjatve 882.364 1.925.507 46 
B. GIBLJIVA SREDSTVA 16.276.194 18.878.536 86 
I. Zaloge 234.551 145.854 161 
1. Material 10.709 19.259 56 
2. Nedokončana proizvodnja  223.105 125.706 177 
3. Predujmi za zaloge 737 889 83 
II. Poslovne terjatve 11.536.515 14.444.453 80 
a) Dolgoročne poslovne terjatve  19.489 31.317 62 
1. Dolg. posl. ter. do kupcev 18.160 30.504 60 
2. Dolg. posl. ter. do drugih 1.329 813 163 
b) Kratkoročne poslovne terjatve 11.517.026 14.413.136 80 
1. Kratk. posl. ter. do kupcev 11.098.851 12.816.800 87 
2. Kratk. posl. ter. do pridruženih podjetij    - 
3. Kratk. posl. ter. do drugih 418.175 1.596.336 26 
III. Kratkoročne finančne naložbe 2.467.710 2.627.473 94 
1. Kratk. fin. terjatve do pridruženih podjetij    - 
2. Kratk. fin. naložbe do drugih 2.467.710 2.627.473 94 
IV. Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina 2.037.418 1.660.756 123 
C. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 594.615 561.913 106 
D. ZUNAJBILANČNA SREDSTVA 5.742.702 7.159.135 80 
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  Nerevidirana bilanca stanja Skupine Intereuropa178 
(v tisoč SIT) 30.6.2004 30.6.2003 ind 

04/03 
  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 57.217.442 58.360.826 98 

A. KAPITAL 38.286.396 37.116.797 103 
A. KAPITAL-VEČINSKI LASTNIK 37.486.951 35.796.644 105 
I. Vpoklicani kapital 8.011.377 7.902.413 101 
1. Osnovni kapital 8.011.377 7.902.413 101 
II. Kapitalske rezerve 2.039.672 2.039.668 100 
III. Rezerve iz dobička 2.659.005 2.659.005 100 
1. Zakonske rezerve 2.659.005 2.659.005 100 
2. Druge rezerve iz dobička    - 
IV. Preneseni čisti poslovni izid 12.627.005 11.839.326 107 
V. Čisti poslovni izid poslovnega leta 2.449.276 1.659.840 148 
VI. Prevrednotovalni popravki kapitala 9.690.257 9.690.232 100 
1. Splošni prevrednotovalni popravek kapitala 9.690.225 9.690.225 100 
2. Posebni prevrednotovalni popravek kapitala 32 7 457 

VII. Uskupinjevalni popravek kapitala 10.359 6.160 168 
VIII. Kapital manjšinskih lastnikov 799.445 1.320.153 61 
B. REZERVACIJE 2.362.998 3.976.568 59 
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 74.509   - 
2. Rezervacije za davčne obveznosti 12.637   - 
3. Druge rezervacije 2.275.852 3.976.568 57 
C. FINANČNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI 14.594.948 15.175.609 96 
a) Dolgoročne finančne obveznosti 5.235.786 3.511.825 149 
1. Dolgo. fin. obv. do bank 5.235.786 3.294.492 159 
2. Dolgo. fin. obv. do drugih  217.333 - 
b) Dolgoročne poslovne obveznosti 84.441 8.087 1.044 
1. Dolgo. posl. obv. do dobaviteljev 77.809   - 
2. Dolgo. posl. obv. do drugih 6.632 8.087 82 
c) Kratkoročne finančne obveznosti 1.231.125 1.956.019 63 
1. Kratk. fin. obv. do bank 897.583 1.690.949 53 
2. Kratk. fin. obv. do pridruž. podj.    - 
3. Kratk. fin. obv. do drugih 333.542 265.070 126 
d) Kratkoročne poslovne obveznosti 8.043.596 9.699.678 83 
1. Kratk. posl. obv. na podlagi predujmov 153.170 191.416 80 
2. Kratk. posl. obv. do dobaviteljev 6.446.164 8.278.402 78 
3. Kratk. posl. obv. do drugih 1.444.262 1.229.860 117 
Č. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 1.973.100 2.091.852 94 
D. ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI 5.742.702 7.159.135 80 

Vir: Intereuropa, 2004, str. 19. 

 

                                                 

178 V Skupino so vključene naslednje družbe: Interagent, Intereuropa IT,  Interzav, Intereuropa, logističke usluge, Intereuropa 
Sajam, Intereuropa Skopje, Intereuropa RTC, Intereuropa-East, A.D. Interjug-AS, Speka,, Intereuropa S.A.S., Schneider & 
Peklar, Intereuropa Transport & Spedition (Intereuropa, 2004a, str. 4). Poleg navedenih družb je Intereuropa d.d. na bilančni 
presečni dan večinski lastnik (66,67%) tudi družbe TEK Zahidtransservis, ki jo šele pripravljajo na uskupinjevanje, zato je v 
gornjih izkazih naložba v navedeno družbo v višini 39 milijonov tolarjev prikazana med drugimi dolgoročnimi deleži. 
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  Nerevidirani izkaz poslovnega izida Skupine Intereuropa  
(v tisoč SIT) 

1.polletje 
2004 

1.polletje 
2003 

ind 
04/03

1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 25.571.275 22.062.364 116
2. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN STORITVE     -
3. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevrednot. posl.prihodki) 427.290 461.882 93
4. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (a+b+c) 17.762.841 14.278.234 124
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in str. materiala 168.418 1.229 -
b) Stroški porabljenega materiala 1.086.307 1.031.270 105
c) Stroški storitev 16.508.116 13.245.735 125
5. STROŠKI DELA (a+b+c) 5.138.541 4.892.084 105
a) Stroški plač 3.528.320 3.252.463 108
b) Stroški socialnih zavarovanj 717.989 631.400 114
c) Drugi stroški dela 892.232 1.008.221 88
6. ODPISI VREDNOSTI (a+b) 1.471.745 1.463.527 101
a) Amortizacija in prevrednotenje OS 1.389.284 1.237.647 112
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obr. sredstvih 82.461 225.880 37
7. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 253.415 464.512 55
  POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA 1.372.023 1.425.889 96
8. FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV (a+b+c) 1.822.098 417.366 437
c) Drugi fin.prih.iz deležev (s prevrednot.fin.prih.) 1.822.098 417.366 437
9. FINANČNI PRIHODKI IZ DOLGOROČNIH TERJATEV 11.418 19.743 58
c) Drugi finančni prih. iz dolgor. terjatev  11.418 19.743 58
10. FINANČNI PRIHODKI IZ KRATKOROČNIH TERJATEV 294.171 375.275 78
c) Drugi fin.prih. iz obresti in kratk.terjatev (s prevrednot.fin.prih.) 294.171 375.275 78

11. FIN.ODH. ZA ODPISE DOLGOR. IN KRATKOR. FIN.NAL. 
(a+b+c) 158 4.799 3

a) Prevredn.fin.odh. pri fin.nal. v podj. v Skupini razen v pridruženih     -
b) Prevredn. fin. odhodki pri fin. naložbah v pridružena podjetja     -
c) Drugi prevrednotovalni finančni odhodki 158 4.799 3
12. FIN. ODH. ZA OBRESTI IN IZ DRUGIH OBVEZNOSTI 239.893 213.378 112
b) Fin.odh.za obresti in iz drugih obveznosti do pridruženih podjetij     -
c) Drugi finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti 239.893 213.378 112

13. POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA (1+2+3-4-5-6-
7+8+9+10-11-12) 3.259.659 2.020.096 161

14. DAVEK IZ DOBIČKA IZ REDNEGA DELOVANJA     -
15. ČISTI POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA (13-14) 3.259.659 2.020.096 161
16. IZREDNI PRIHODKI 33.735 61.580 55
17. IZREDNI ODHODKI (a+b) 21.381 54.289 39
a) Izredni odhodki brez prevrednotovalnega popravka kapitala 21.381 54.289 39
18. POSLOVNI IZID ZUNAJ REDNEGA DELOVANJA (16-17) 12.354 7.291 169
19. DAVEK IZ DOBIČKA 783.386 323.056 242
20.a Čisti poslovni izid manjšinskih lastnikov 39.351 44.491 88
20. ČISTI POSL. IZID OBRAČ. OBDOBJA (15+16-17-19-20.a) 2.449.276 1.659.840 148

Vir:  Intereuropa, 2004 str. 18. 
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Priloga 2 – Polletna izkaza Skupine Luke Koper, d.d. 

  Nerevidirana bilanca stanja Skupine Luka Koper 
(v tisoč SIT) 30.6.2004 30.6.2003 ind 

04/03 
 SREDSTVA 75.061.831 64.900.768 116

A. STALNA SREDSTVA 65.524.493 52.448.883 125
I. Neopredmetena dolgoročna sredstva 903.973 875.122 103
1. Dolgoročno odloženi stroški poslovanja 122.971 77 159.703
2. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 5.949   -
3. Dolgoročne premoženjske pravice 775.053 875.045 89
4. Dobro ime     -
5. Neopredmetena dolgoročna sredstva v izdelavi     -
II. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 35.031.721 32.153.838 109
1. Zemljišča in zgradbe 25.784.180 25.996.644 99
a) Zemljišča 73.946 73.946 100
b) Zgradbe 25.710.234 25.922.698 99
2. Proizvajalne naprave in stroji 5.935.153 5.044.339 118
3. Druge naprave in oprema 790.590 12.993 6.085
4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo 2.521.798 1.099.862 229
        -
        -

III. DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 29.588.799 19.419.923 152
1. Deleži v pridruženih podjetjih 11.835.774 1.241.514 953
2. Drugi dolgoročni deleži 10.650.119 12.194.131 87
3. Druge dolgoročne finančne terjatve 7.102.906 5.984.278 119
B. GIBLJIVA SREDSTVA 9.272.782 12.110.908 77
I. Zaloge 153.804 8.845 1.739
1. Material 152.682 7.861 1.942
2. Nedokončana proizvodnja  1.122 984 114
3. Predujmi za zaloge     -
II. Poslovne terjatve 4.802.662 3.686.743 130
a) Dolgoročne poslovne terjatve  851.357 2.061 41.308
        -
        -

b) Kratkoročne poslovne terjatve 3.951.305 3.684.682 107
1. Kratk. posl. ter. do kupcev 3.056.115 2.565.769 119
2. Kratk. posl. ter. do pridruženih podjetij   2.574 -
3. Kratk. posl. ter. do drugih 895.190 1.116.339 80
III. Kratkoročne finančne naložbe 3.545.852 8.148.158 44
1. Kratk. fin. terjatve do pridruženih podjetij   721.867 -
2. Kratk. fin. naložbe do drugih 3.545.852 7.426.291 48
IV. Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina 770.464 267.162 288
C. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 264.556 340.977 78
D. ZUNAJBILANČNA SREDSTVA 3.420.886 5.704.731 60
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  Nerevidirana bilanca stanja Skupine Luka Koper179 
(v tisoč SIT) 30.6.2004 30.6.2003 ind 

04/03 
  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 75.061.831 64.900.768 116

A. KAPITAL 59.799.130 55.734.655 107
A. KAPITAL-VEČINSKI LASTNIK 59.626.772 55.633.724 107
I. Vpoklicani kapital 14.000.000 14.000.000 100
1. Osnovni kapital 14.000.000 14.000.000 100
II. Kapitalske rezerve     -
III. Rezerve iz dobička 18.584.796 16.645.710 112
1. Zakonske rezerve 4.496.872 4.500.510 100
2. Druge rezerve iz dobička 14.087.924 12.145.200 116
IV. Preneseni čisti poslovni izid 3.294.761 1.352.037 244
V. Čisti poslovni izid poslovnega leta 1.981.236 1.880.233 105
VI. Prevrednotovalni popravki kapitala 21.765.979 21.755.744 100
1. Splošni prevrednotovalni popravek kapitala 21.462.806 21.462.806 100
2. Posebni prevrednotovalni popravek kapitala 303.173 292.938 103
        -

VII. Kapital manjšinskih lastnikov 172.358 100.931 171
B. REZERVACIJE 1.220.105 1.246.837 98
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti     -
2. Rezervacije za davčne obveznosti     -
3. Druge rezervacije 1.220.105 1.246.837 98
C. FINANČNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI 13.272.824 7.880.531 168
a) Dolgoročne finančne obveznosti 1.425.938 2.050.843 70
1. Dolgo. fin. obv. do bank 1.276.577 1.730.688 74
2. Dolgo. fin. obv. do drugih 149.361 320.155 47
b) Dolgoročne poslovne obveznosti 30.005 34.935 86
1. Dolgo. posl. obv. do dobaviteljev     -
2. Dolgo. posl. obv. do drugih 30.005 34.935 86
c) Kratkoročne finančne obveznosti 7.351.333 1.685.872 436
1. Kratk. fin. obv. do bank 7.343.249 1.358.576 541
2. Kratk. fin. obv. do pridruž. podj.   302.380 -
3. Kratk. fin. obv. do drugih 8.084 24.916 32
d) Kratkoročne poslovne obveznosti 4.465.548 4.108.881 109
1. Kratk. posl. obv. na podlagi predujmov 16.814 23.411 72
2. Kratk. posl. obv. do dobaviteljev 3.231.899 1.325.017 244
3. Kratk. posl. obv. do drugih 1.216.835 2.760.453 44
Č. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 769.772 38.745 1.987
D. ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI 3.420.886 5.704.731 60

Vir: Luka Koper, 2004a, str. 17. 

 

                                                 

179 V izkaze Skupine Luke Koper so, poleg obvladujoče družbe, zajeta še naslednja podjetja: Luka Koper Inpo, Luka Koper 
Pristan, Adria-tow, Logistic service, T.I.C.T. (v letu 2003 pridruženo podjetje, kmalu po polletju 2004 odprodana,) in Luka 
Kopar Beograd (Luka Koper, 2004a, str.2). Med finančne naložbe v pridružena podjetja sodijo naložbe v lastniške deleže v: 
Intereuropi, Avtoservisu, Adriafinu, Actualu I.T., Kopinvestu in Adrii Distriparku (slednja je bila odprodana). 
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  Nerevidirani izkaz poslovnega izida Skupine Luka Koper 
(v tisoč SIT) 

1.polletje 
2004 

1.polletje 
2003

ind
04/03

1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 9.933.607 7.700.067 129
a. Prih.od prodaje storitev na domačem trgu 2.615.460 1.321.650 198
b. Prih.od prodaje storitev na tujem trgu 7.296.046 6.378.417 114
c. Prih.od prodaje blaga na domačem trgu 513 -
d. Prih.od prodaje blaga na tujem trgu 3.421 -
e. Odprava in poraba dolgoročnih rezervacij 18.167 -
2. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN STORITVE 95 109 87
3. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevrednot. posl.prihodki) 142.507 104.136 137
4. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (a+b+c) 4.088.158 2.379.078 172
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in str. materiala 637.067 444.966 -
b) Stroški porabljenega materiala    -
c) Stroški storitev 3.451.091 1.934.112 178
5. STROŠKI DELA (a+b+c) 2.618.308 2.356.348 111
a) Stroški plač 1.833.030 1.639.784 112
b) Stroški socialnih zavarovanj 380.053 356.538 107
c) Drugi stroški dela 405.225 360.026 113
6. ODPISI VREDNOSTI (a+b) 1.687.327 1.240.636 136
a) Amortizacija in prevrednotenje OS 1.658.026 1.214.932 136
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obr. sredstvih 29.301 25.704 114
7. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 383.756 382.332 100
  POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA 1.298.660 1.445.918 90
8. FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV (a+b+c) 50.125 325.126 15
c) Drugi fin.prih.iz deležev (s prevrednot.fin.prih.) 50.125 325.126 15
9. FINANČNI PRIHODKI IZ DOLGOROČNIH TERJATEV 891.177 511.299 174
c) Drugi finančni prih. iz dolgor. terjatev  891.177 511.299 174
10. FINANČNI PRIHODKI IZ KRATKOROČNIH TERJATEV 315.510 308.307 102
c) Drugi fin.prih. iz obresti in kratk.terjatev (s prevrednot.fin.prih.) 315.510 308.307 102
11. FIN.ODH. ZA ODPISE DOLGOR. IN KRATKOR. FIN.NAL. (a+b+c) 115.468 228.069 51
a) Prevredn.fin.odh. pri fin.nal. v podj. v Skupini razen v pridruženih 107.733 0 -
b) Prevredn. fin. odhodki pri fin. naložbah v pridružena podjetja 4.976 228.006 2
c) Drugi prevrednotovalni finančni odhodki 2.759 63 4.379
12. FIN. ODH. ZA OBRESTI IN IZ DRUGIH OBVEZNOSTI 310.904 273.849 114
b) Fin.odh.za obresti in iz drugih obveznosti do pridruženih podjetij 0 57.174 -
c) Drugi finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti 310.904 216.675 143
13. POSLOVNI IZID IZ RED. DELOV. (1+2+3-4-5-6-7+8+9+10-11-12) 2.129.100 2.088.732 102
14. DAVEK IZ DOBIČKA IZ REDNEGA DELOVANJA 0 0 -
15. ČISTI POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA (13-14) 2.129.100 2.088.732 102
16. IZREDNI PRIHODKI 126.515 165.136 77
17. IZREDNI ODHODKI (a+b) 54.482 47.938 114
a) Izredni odhodki brez prevrednotovalnega popravka kapitala    -
18. POSLOVNI IZID ZUNAJ REDNEGA DELOVANJA (16-17) 72.033 117.198 61
19. DAVEK IZ DOBIČKA 242.820 217.772 112
20.a Čisti poslovni izid manjšinskih lastnikov 12.957 -32.041 -40
20. ČISTI POSL. IZID OBRAČ. OBDOBJA (15+16-17-19-20.a) 1.971.270 1.956.117 101

Vir: Luka Koper, 2004a, str. 19. 
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Priloga 3 – Kazalci Skupin Intereurope in Luke Koper 

  Bilanca stanja 
(30.6.2004) (v tisoč SIT) 

Skupina LK 
(30.6.2004) 

Skupina IE 
(30.6.2004) 

Seštevek Konsol. 
popravki 

Ocena kons. 
združbe LK+IE

 SSRREEDDSSTTVVAA  7755..006611..883311 5577..221177..444422 113322..227799..227733    113322..227799..227733

A. STALNA SREDSTVA 65.524.493 40.346.633 105.871.126   105.871.126
I. Neopredmetena dolgoročna sredstva 903.973 1.617.960 2.521.933   2.521.933
II. Opredmetena osnovna sredstva 35.031.721 35.265.761 70.297.482   70.297.482
1. Zemljišča in zgradbe 25.784.180 27.497.701 53.281.881   53.281.881

2. Proizvajalne naprave in stroji 5.935.153  5.935.153   5.935.153

3. Druge naprave in oprema 790.590 5.329.179 6.119.769   6.119.769

4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo 2.521.798 2.438.881 4.960.679   4.960.679

III. Dolgoročne finančne naložbe 29.588.799 3.462.912 33.051.711   33.051.711
1. Deleži v pridruženih podjetjih 11.835.774 671.883 12.507.657 -8.674.480 3.833.177

2. Drugi dolgoročni deleži 10.650.119 1.908.665 12.558.784   12.558.784

3. Druge dolgoročne finančne terjatve 7.102.906 882.364 7.985.270   7.985.270

4. Lastni deleži    8.674.480
180 8.674.480

B. GIBLJIVA SREDSTVA 9.272.782 16.276.194 25.548.976   25.548.976
I. Zaloge 153.804 234.551 388.355   388.355
II. Poslovne terjatve 4.802.662 11.536.515 16.339.177   16.339.177
a) Dolgoročne poslovne terjatve  851.357 19.489 870.846   870.846

b) Kratkoročne poslovne terjatve 3.951.305 11.517.026 15.468.331   15.468.331

III. Kratkoročne finančne naložbe 3.545.852 2.467.710 6.013.562   6.013.562
IV. Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina 770.464 2.037.418 2.807.882   2.807.882

C. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 264.556 594.615 859.171   859.171

D. ZUNAJBILANČNA SREDSTVA 3.420.886 5.742.702 9.163.588   9.163.588
  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 75.061.831 57.217.442 132.279.273   132.279.273

A. KAPITAL 59.799.130 38.286.396 98.085.526   98.085.526
A. Kapital - večinski lastnik 59.626.772 37.486.951 97.113.723   97.113.723
I. Vpoklicani kapital 14.000.000 8.011.377 22.011.377   22.011.377
II. Kapitalske rezerve  2.039.672 2.039.672   2.039.672
III. Rezerve iz dobička 18.584.796 2.659.005 21.243.801   21.243.801
IV. Preneseni čisti poslovni izid 3.294.761 12.627.005 15.921.766   15.921.766
V. Čisti poslovni izid poslovnega obdobja 1.981.236 2.449.276 4.430.512   4.430.512
VI. Prevrednotovalni popravki kapitala 21.765.979 9.690.257 31.456.236   31.456.236
VII. Uskupinjevalni popravek kapitala  10.359 10.359   10.359
VII. Kapital manjšinskih lastnikov 172.358 799.445 971.803   971.803
B. REZERVACIJE 1.220.105 2.362.998 3.583.103   3.583.103
C. FINANČNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI 13.272.824 14.594.948 27.867.772   27.867.772
a) Dolgoročne finančne obveznosti 1.425.938 5.235.786 6.661.724   6.661.724
b) Dolgoročne poslovne obveznosti 30.005 84.441 114.446   114.446
c) Kratkoročne finančne obveznosti 7.351.333 1.231.125 8.582.458   8.582.458
d) Kratkoročne poslovne obveznosti 4.465.548 8.043.596 12.509.144   12.509.144
Č. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 769.772 1.973.100 2.742.872   2.742.872
D. ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI 3.420.886 5.742.702 9.163.588   9.163.588

Vir: Luka Koper, 2004a, str. 17; Intereuropa, 2004, str. 19. 

                                                 

180 Glej opombo 181. 
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  Izkaz poslovnega izida poslovanja 
(za 1. polletje 2004) (v tisoč SIT) 

Skupina LK 
1.poll.2004

Skupina IE 
1.poll.2004 Seštevek Konsol. 

popravki 

Ocena 
konsol. 
združbe 
LK+IE 

x2 
(letni nivo)

1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE181 9.933.607 25.571.275 35.504.882 2.980.082 32.524.800 65.049.600

2. USREDSTVENI LASTNI PROIZV. IN STORITVE 95  95   95 190

3. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevrednot. 
posl.prihodki) 142.507 427.290 569.797   569.797 1.139.594

4. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 4.088.158 17.762.841 21.850.999 2.980.082
182 18.870.917 37.741.834

5. STROŠKI DELA  2.618.308 5.138.541 7.756.849   7.756.849 15.513.698
6. ODPISI VREDNOSTI 1.687.327 1.471.745 3.159.072   3.159.072 6.318.144
7. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 383.756 253.415 637.171   637.171 1.274.342
  POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA 1.298.660 1.372.023 2.670.683   2.670.683 5.341.366

8. FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV 50.125 1.822.098 1.872.223   1.872.223 3.744.446
9. FIN. PRIHODKI IZ DOLGOR. TERJATEV 891.177 11.418 902.595   902.595 1.805.190

10. FIN. PRIHODKI IZ KRATKOR. TERJATEV 315.510 294.171 609.681   609.681 1.219.362

11. FIN.ODH. ZA ODPISE DOLGOR. IN KRATKOR. 
FIN.NAL.  115.468 158 115.626   115.626 231.252

12. FIN. ODH. ZA OBRESTI IN IZ DRUGIH OBVEZ. 310.904 239.893 550.797   550.797 1.101.594

13. POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOV. 2.129.100 3.259.659 5.388.759  5.388.759 10.777.518

14. DAVEK IZ DOBIČKA IZ REDNEGA DELOV.        
15. ČISTI POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOV. 2.129.100 3.259.659 5.388.759   5.388.759 10.777.518
16. IZREDNI PRIHODKI 126.515 33.735 160.250   160.250 320.500
17. IZREDNI ODHODKI 54.482 21.381 75.863   75.863 151.726
18. POSLOVNI IZID ZUNAJ REDNEGA DELOV. 72.033 12.354 84.387   84.387 168.774

  Celotni poslovni izid 2.201.133 3.272.013 5.473.146   5.473.146 10.946.292
19. DAVEK IZ DOBIČKA 242.820 783.386 1.026.206 41.721183 984.485 1.968.970
   Čisti posl. Izid.obdobja 1.958.313 2.488.627 4.446.940  4.488.661 8.977.322

20.a Čisti poslovni izid manjšinskih lastnikov 12.957 39.351 52.308   52.308 104.616

20. ČISTI POSL. IZID OBRAČ. OBDOBJA  1.971.270 2.449.276 4.420.546  4.462.267 8.924.534

Vir: Luka Koper, 2004a, str. 19; Intereuropa, 2004 str. 18. 

 

                                                 

181 Za potrebe grobe analize poslovanja združbe skupin Intereurope in Luke Koper in upoštevajoč, da točna oblika povezovanja 
(pripojitev, združitev) ni podana, je za potrebe izdelave konsolidiranega izkaza na tem mestu podana predpostavka, da se 23,14% 
navadnih delnic Intereurope, ki so v lasti Luke Koper, obravnava kot sklad lastnih delnic, kar je le ena od možnosti (Intereuropa, 
2004a, str. 13).  V ta namen se za omenjeni odstotek zmanjša obseg dolgoročnih finančnih naložb v pridružena podjetja in 
obenem oblikuje naložbo v sklad lastnih delnic. 

182 Za leto 1999 je podana ugotovitev, da Intereuropa opravi 35% vrednosti letnega prometa Luke Koper (Intereuropa, 2000, str. 
26). Glede na to, da je od takrat na trg t.im. »pomorske špedicije« vstopila tudi Luka Koper, je pri konsolidaciji upoštevan obseg 
medsebojnih nakupov v višini 30% trenutnega prometa Luke Koper. V ta namen so za ustrezen znesek zmanjšani prodajni 
prihodki in stroški storitev. 

183 Pri obračunu davka na dobiček je upoštevana predpostavka, da je mogoče dejavnosti, ki so vezane na medsebojne nakupe 
prenesti v Ekonomsko cono Luke Koper, kjer je znaša davek od dobička 10% (2. čl. ZEC-A). Pri izračunu je uporabljena ocena, 
da je delež dobička v prihodkih na omenjene dejavnosti 10%. Na slednji osnovi je obračunan davčni prihranek v višini razlike od 
dejanske davčne stopnje Intereurope (23,9%) na omenjenih 10%, ki veljajo v Ekonomski coni. Ker gre za relativno majhen 
znesek, je prikaz davčnega prihranka poenostavljen in v bilanci stanja izpuščen (čisti poslovni izid iz poslovnega leta oz. obdobja 
ni povečan in ustrezna obveznost ni zmanjšana, oz. niso povečana dobroimetja pri banki). Sicer pa Intereuropa ob koncih leta 
običajno dosega večje davčne olajšave, kar tudi niža možnost dodatnega davčnega prihranka. Dodaten razlog, davčni prihranek 
ni vključen v bilanco stanja gre iskati v dejstvu, da je bilanca ob polletju »napihnjena« za še neizplačane dividende, ki se 
nanašajo na dobiček iz preteklega poslovnega leta.  
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