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1  UVOD 
 

1.1 PROBLEM IN PREDMET RAZISKAVE 
 
Proces globalizacije, problemi transporta, posebej infrastrukture in suprastrukture, niso več 
stvar posameznih držav in skupnosti, kot je Evropska unija (EU), ampak zajemajo širše 
sisteme. Tržišče EU zahteva danes vseevropski nastop, kar je privedlo do razvoja evropsko 
globalnih logističnih podjetij. Spoznanje, da je logistično vprašanje osrednjega pomena 
nabave in distribucije, je privedlo do tega, da logistična podjetja želijo imeti pod kontrolo 
logistično verigo, predvsem pa njihova kritična mesta. Dejavnost evropskih globalnih 
podjetij vsebuje: evropski promet, medcelinski promet, skladiščne, pretovorne in storitve 
pakiranja, informacijske storitve, integrirane koncepte za distribucijsko logistiko, 
integrirane koncepte za nabavno logistiko ter logistično svetovanje podjetjem, ki to 
potrebujejo. 
 
Procesi, ki se odvijajo v EU, so izjemno pomembni za vse evropske države. S 
sodelovanjem v teh procesih si Slovenija odpira pot v EU, transport pa je eden od 
najpomembnejših dejavnikov v teh procesih. Gospodarska integracija, specializacija in 
delitev dela ter uvajanje novih tehnologij proizvodnje zahtevajo od transporta uspešno 
izvajanje pretoka blaga in storitev. Inovacije v razvoju transportnih sredstev, inovativne 
tehnologije, nova organiziranost in možnost komunikacij kot tudi marketinški in logistični 
pristop danes generirajo nove možnosti v izvajanju transportne dejavnosti.  
 
Povezovanje Slovenije in EU lahko zasledujemo neposredno preko povezovanj transportnih 
sistemov in posredno preko povezovanja gospodarskih in drugih subjektov. Da bi bil 
transport v čim večji meri element integracije Slovenije v EU, mora biti primerljiv 
transportu EU. Mora doseči standarde, ki so potrebni za kakovostno izvajanje te dejavnosti. 
Potrebno je upoštevati tehnično-tehnološke, organizacijske in druge dosežke, ki se 
nanašajo na nove načine proizvodnje, logistični in marketinški pristop. Integracija v 
evropski prostor ne pomeni samo odstranjevanja ovir, ampak predvsem udeležbo v 
dinamiki zaenkrat največjega in kupno najmočnejšega gospodarskega področja. Nove 
okoliščine zahtevajo od transporta v Sloveniji, da je kos vsem spremembam, zlasti pa tistim 
v EU. 
 
Pogost pojav je, da se industrijska in trgovska podjetja vedno več posvečajo osnovni 
dejavnosti v podjetju in zato prestavljajo logistične storitve na tretje osebe. Nekatera 
podjetja pa delujejo prav nasprotno in ustanavljajo transportni (logistični) oddelek v 
podjetju. Danes v svetu velja, da je uspeh v določenem podjetju odvisen od racionalizacij 
kot tudi tržnega tržnega in kooperacijskega potenciala. Globalna transportna podjetja širijo 
ponudbo svojih storitev. Posledično transportni ponudniki ustanavljajo regionalna 
skladišča, kar jim omogoča jamčiti visoko raven izvajanj dobave. To je predvsem 
pomembno pri integriranih globalnih JIT sistemih. Podjetja še premalo koristijo logistiko 
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kot vir vzdrževanja konkurenčne prednosti. Cilj evropskih globalnih podjetij je v tem, da se 
koncentrirajo na področja, kjer z dodano vrednostjo, kot je skladiščenje, vodenje zalog, 
sortiranje in prepakiranje blaga, lahko več zaslužijo.  Usmeritev logističnih podjetij je v 
tem, da imajo  glavne prometnice, ki nastopajo kot deli transportne verige pod svojim 
upravljavskim nadzorom. Na manj prometnih poteh pa stremijo k boljšemu sodelovanju s 
sodelujočimi v logistični verigi.  
 
Od ponudnikov logističnih storitev se danes zahteva, da delujejo kot logistični sistemi. Ti 
sistemi ne morejo govoriti o logistiki, a istočasno operirati z zastarelim konceptom. V 
praksi lahko nastopajo kot specialni logističarji, kot logistični partnerji  evropskih 
globalnih podjetij ali kot logistični partnerji za srednja in majhna podjetja. Nove zahteve 
kupcev so izziv, ki daje največ možnosti velikim podjetjem (mega-carriers). Poleg teh bo 
obstalo tudi nekaj manjših ponudnikov logističnih storitev. Manjši operatorji bodo lažje 
preživeli v novih pogojih kot podizvajalci ali ponudniki storitev manjšim porabnikom. 
Predvsem je to mišljeno za transportne operatorje, ki predstavljajo najmanjšo poslovno 
enoto na tržišču logističnih storitev. Največji problem logističnih operatorjev se bo čutil pri 
srednje velikih operatorjih, ki niso dovolj majhni, da nastopajo na tržišču kot podizvajalci, 
istočasno so pa premajhni, da razvijajo dodatne aktivnosti, ki so potrebne za ohranitev 
tržnega deleža. Rešitev se kaže v morebitnem združevanju s podobnimi ponudniki. 
Pomemben del logistične celote so tudi pristaniške storitve. Predvsem je to mišljeno pri 
prekomorskem prevozu blaga, kjer pristanišča prevzemajo aktivno vlogo pri pretovarjanju 
blaga.   
 
Tako ima tudi Luka Koper, d.d., izjemen pomen v transportni verigi blaga. S svojo lego v 
osrčju Evrope predstavlja južna vrata za mednarodne trgovinske tokove. Luka Koper leži 
na najkrajši transportni poti, ki povezuje trgovska središča v Srednji in Vzhodni Evropi z 
državami Sredozemlja in s tistimi onkraj Sueza. Ta dejstva botrujejo razvoju Luke Koper v 
vedno pomembnejše logistično distribucijsko središče. S celovito ponudbo kakovostnih 
osnovnih in dodatnih pristaniških storitev, potrjenih s certifikatom kakovosti ISO 9001, ter 
z ugodnostmi, ki jih nudi Ekonomska cona, Luka Koper ustvarja możnosti za poslovni 
uspeh svojih partnerjev. Pri navezovanju stikov nudi tudi logistično, marketinško, 
trgovsko, finančno, informacijsko in investicijsko podporo. 
 
Luka Koper, d.d., se po svoji organizaciji, načinu vodenja in poslovanja razlikuje od drugih 
evropskih pristanišč. Poleg nekaterih funkcij pristaniške uprave ima v rokah upravljanje, 
operativno vodenje, izvajanje in trženje osnovnih (pretovornih in skladiščnih) in dodatnih 
storitev v enajstih specializiranih terminalih. Terminali so tržno-programsko in tehnično-
tehnološko zaključeni deli podjetja in poslujejo kot profitni centri.  Strokovne službe, ki so 
organizirane v okviru pristaniške uprave, zagotavljajo enovito pripravo in izvajanje 
različnih podpornih ter razvojnih aktivnosti v drużbi. Luka Koper, d.d., je matična družba 
koncerna. Storitve, ki jih nudijo v koncernu povezane družbe, zaokrožujejo celovito 
ponudbo storitev v koprskem pristanišču. Organizacija družbe je torej zasnovana tako, da 
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zagotavlja kakovostno in učinkovito izvajanje pristaniške dejavnosti ter omogoča 
izpolnjevanje zahtev kupcev. Luka Koper se kot usmerjevalec mednarodnih trgovinskih 
tokov umešča v gospodarsko sliko občine Koper in države Slovenije kot eden 
pomembnejših gospodarskih subjektov. Razvoj pristanišča je usklajen z razvojnimi načrti 
na občinski ravni tako v prostorskem kot v gospodarskem pomenu. Luka Koper si 
prizadeva za usklajeno delovanje in razvoj vseh členov v transportni verigi od prodajalca 
do kupca ter s tem za izboljšanje konkurenčnosti severnojadranske transportne smeri. 
 
Geoprometna lega koprskega pristanišča omogoča mednarodne trgovinske tokove in je ena 
osnovnih konkurenčnih prednosti Luke Koper. Obenem je konkurenčna prednost za 
izvoznike in uvoznike iz Slovenije in iz zalednih srednjeevropskih držav. Luka Koper 
dosledno uveljavlja določila Resolucije o pomorski usmeritvi Republike Slovenije, saj je 
uresničevanje naših razvojnih usmeritev neločljivo povezano z odnosom oblastnih ustanov 
do pristaniške dejavnosti. Pomen razvojnih usmeritev je potrjen z ureditvijo koncesijskega 
razmerja in s pravočasno izvedbo državnih projektov izgradnje prometne infrastrukture, 
spodbujanja kombiniranih oblik transporta ter pridobivanja statusa pristanišča EU. 
 
Predmet raziskovanja je preučiti aktualne teoretične in  praktične institucionalne, 
gospodarske, trgovinske, prometne, pristaniške, logistične probleme, sistemsko 
enostavno formulirati rezultate raziskovanja: o pojmu, razvoju in pomembnosti 
logistike na splošno; o najvažnejših vrstah logistike, o notranjih in zunanjih 
dejavnikih od vpliva na uspešnost logističnih centrov; o stopnji razvitosti in uspešnosti 
poslovanja  storitvenega sektorja, zunanjetrgovinske menjave in prometnega sistema 
v Sloveniji . 
 
Znanstvena delovna hipoteza magistrskega dela je predlog modela preoblikovanja 
Luke Koper, d.d., v sodobni logistični center. S pomočjo ocene stopnje razvitosti in 
uspešnosti gospodarstva in prometa v RS ter oceni uspešnosti poslovanja Luke Koper, 
d.d., je mogoče predlagati model preoblikovanja Luke Koper, d.d., v sodobni 
logistični center. Na podlagi znanstvenih spoznanj o važnejših značilnostih logistike - 
upoštevajoč notranje in zunanje dejavnike, ki neposredno vplivajo na uspešnost 
poslovanja logističnih centrov - lahko predstavim temeljne predpostavke uspešnega 
upravljanja Luke Koper, d.d., kot sodobnega logističnega centra. 
 

1.2 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE 
 
Tisto, kar se pogosto zanemarja, je pomembna vloga logistike, ki mora biti visoko 
prilagodljiva  v podpori proizvodnji in logistiki. Pomanjkanje ustrezne logistične podpore 
lahko pripelje podjetja, ki delujejo na svetovnem tržišču, v nekonkurenčni položaj. Danes 
je potrebna logistika, ki sledi strategiji podjetja. Logistika je ključna sestavina strategij 
podjetij. S stališča gibanja blaga v obvladovanju prostora in časa v transportnologistični 
dejavnosti se opravljajo različne aktivnosti s področja manipuliranja z blagom kot so: 
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paketiranje, nakladanje-razkladanje, skladiščenje, zbiranje pošiljk, distribucija in transport 
ter več spremljajočih aktivnosti. Te aktivnosti zagotavljajo tokove surovin in 
polproizvodov od mesta proizvodnje surovin in polizdelkov do mesta proizvodnje končnih 
izdelkov. Podobno te aktivnosti lahko zagotavljajo tokove preko zbirnih skladišč do mesta 
končne proizvodnje ali distribucijskih skladišč, tokove gotovih proizvodov od mesta 
proizvodnje preko skladišč gotovih proizvodov in distribucijska skladišča do trgovinskih 
organizacij ali direktno do končnega kupca. Trendi transportnologistične dejavnosti so v 
smeri omogočanja, da se skozi proces integracije in koordinacije zagotovi učinkovito 
planiranje nabave, planiranje proizvodnje, naročila in planiranje prodaje, realiziranje 
parcialnih funkcij podsistema prometa in transporta, pakiranja, skladiščenja, upravljanja z 
zalogami itd. Le velike logistične organizacije s ponudbo celovite transportno logistične 
storitve so lahko v bodoče kos razvoju. Magistrsko delo se bo opiralo na teoretična 
spoznanja o logistiki. Analiziral in ocenil bom stopnjo razvitosti storitvenega sektorja, 
zunanjetrgovinsko menjavo ter uspešnost prometnega sistema RS skozi konvencionalni, 
kombinirani in multimodalni transport. Na osnovi znanstvenih dognanj logistike, ki 
vplivajo na uspešnost poslovanja logističnih centrov in stopnje razvitosti gospodarstva in 
prometa v RS ter trenutne uspešnosti poslovanja Luke Koper, d.d., bom predložil model 
preoblikovanja Luke Koper, d.d., v sodobni logistični center. Na izbranem primeru bom z 
uporabo linearnega programiranja prikazal, koliko uporaba le-tega pripomore k zmanjšanju 
stroškov prevoza. 
 
Podal bom oceno trenutnega stanja v RS, razvoj trendov transportnologistične dejavnosti v 
svetu. Odgovoril bom na vprašanje, kaj bi bilo potrebno narediti, da bi se zagotovila 
konkurenčna sposobnost transportnologistične dejavnosti v Sloveniji, na bodočem 
evropskem in svetovnem globalnem trgu. Številne raziskave so pokazale, da je učinkovita 
transportnologistična dejavnost postala motor hitrejšega gospodarskega napredka in 
civilizacijskega napredka celotne družbe. Empirično bom preveril, ali se teoretična 
spoznanja uporabljajo v praksi. 
  
Cilj raziskave je ugotoviti, kakšno mesto trenutno zaseda Luka Koper, d.d. Na kakšen 
način se mora preoblikovati? Kakšno vlogo bo prevzela Luka Koper, d.d., na lokalnem in 
širšem območju?  

1.3 OCENA DOSEDANJIH RAZISKAV 
 
Delovanje organizatorjev transporta je bilo že od samega začetka usmerjeno k logistiki. 
Tehnološki in poslovni trendi na področju logistike v svetu in v Evropi so prisili 
organizatorje transporta k uporabi logistike pri svojem delu. Internacionalizacija, uvajanje 
skupnih trgov in globalizacija poslovanja zahteva spremembe načina poslovanju. Evropska 
poslovna strategija pogojuje novo strategijo logistike v Evropi. Danes lahko zasledimo 
strateške povezave  med udeleženci v logističnih verigah. Pristanišča, blagovnotransportni 
centri, prevozniki, skladiščniki, ki nastopajo kot ponudniki logistike, se razvijajo v 
logistične dobavitelje celovitih logističnih storitev, tako v vlogi izvajalcev teh storitev 
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(tako imenovani 3PLP – third party logistics providers) na podlagi lastnih zmogljivosti, 
delno pa tudi samo v vlogi organizatorjev logistike (4PLP – fourth party logistics 
providers). Podjetja, ki se ukvarjajo z logistiko, morajo upoštevati nekatera načela pri 
svojem trženju logističnih storitev. Zniževanje logističnih stroškov, kompleksna in celovita 
logistična storitev, združevanja prevzemov logističnih podjetij, informacijske in 
komunikacijske tehnologije, avtomatizacija logističnih procesov, vseevropske zahteve, ki 
se kažejo v procesih globalizacije, varstvo okolja itd.  Logistična podjetja morajo kot 
merila uspešnosti postaviti standarde poslovanja. 
 
Pri nas lahko zasledimo tudi nekaj združevanj in prevzemov logističnih podjetij. Dober 
primer je podjetje Viator&Vektor, kjer trenutno lahko dobimo celovitejšo logistično-
transportno storitev; ponudbo špediterskih in skladiščnih storitev na eni strani (podjetje 
Vektor) s cestnoprevozniško storitvijo, ki jo ponuja novo podjetje Viator&Vektor iz 
naslova prejšnjega poslovanja podjetja Viator. Na našem področju lahko pričakujemo v 
kratkem prihode nekaterih velikih evropskih logističnih koncernov (Schenker, Danzas itd). 
Razlog prihoda bo v tem, da se bo z vključitvijo Slovenije in nekaterih drugih novih članic 
v evropski prostor združeni evropski trg povečal. Nekaj let se že govori o združitvi Luke 
Koper in Intereurope, ki bi kot združeno podjetje GLS lahko konkuriralo velikim 
evropskim koncernom, ki si bodo naš slovenski transportni trg razdelile med seboj. Do 
sedaj do združitve naših dveh podjetij (Luke  Koper in Intereurope) ni prišlo, je pa gotovo 
velika škoda, če se to ne zgodi pred vstopom Slovenije v EU.  
 
Dosedanjih raziskav glede preoblikovanja Luke Koper, d.d., v sodobni logistični center 
nisem zasledil. Narejena je bila le raziskava glede združenega podjetja GLS (Intereuropa in 
Luka), ki je prikazala komparativne prednosti združenega podjetja, vendar do združitve 
podjetij zaradi različnih razlogov ni prišlo. Z vstopom v EU bo prišlo do velikih sprememb, 
na katere se je potrebno predhodno pripraviti. Eden od morebitnih načinov prilagoditve na 
tržne razmere, ki prihajajo, je gotovo preobrazba podjetja v logistični center, ki ne bo 
ponujal le pretovorne storitve in storitve skladiščenja temveč tudi druge, dodatne storitve, 
kot so: distribucija,  embaliranje proizvodov, paletiranje ipd.          
 

1.4 ZNANSTVENE METODE 
 
Za obdelavo tematike, ki je predmet magistrske naloge, sem uporabil - v ustreznih 
kombinacijah sledeče znanstvene metode: metodo analize in sinteze, prognostično metodo, 
metodo specializacije in generalizacije, kompozicijsko metoda, metodo števil in metodo 
konpilacije. Na običajen način so citirana tuja spoznanja, stališča, mišljenja in zaključki. 
Dodatni elementi so pridobljeni na osnovi osebnih izkušenj pri opravljanju del in nalog v 
podjetju Jadroagent international, d.o.o. Koper, mednarodni pomorski agenciji in špediciji, 
ki tesno sodeluje z Luko Koper  že štirideset let,  istočasno pa tudi posredno vpliva na 
razvoj same Luke Koper, d.d.   
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1.5 STRUKTURA DELA 
 
V prvem delu, Uvodu, je predstavljen problem in predmet raziskave, namen in cilj dela.  
Podam oceno dosedanjih raziskav ter uporabljenih znanstvenih metod. Drugi del, z 
naslovom Pomembnejše značilnosti logistike, govori o pojmu logistike, razvoju logistike in 
pomembnosti, ki jo logistika trenutno ima. V nadaljevanju poglavja navajam najvažnejše 
vrste logistike. Točno opredeljujem notranje dejavnike: logistične strateške cilje, 
tehnologijo, človeški potencial, informacijsko-komunikacijski sistem in organizacijska 
kulturo v odvisnosti od vliva na uspešnost poslovanja logističnih centrov. Enako tako 
analiziram zunanje dejavnike: gospodarske, znanstveno-tehnološke, socialnokulturne in 
institucionalne v funkciji uspešnosti poslovanja logističnih centrov. 
 
V tretjem delu analiziram in ocenjujem stopnjo razvitosti in uspešnosti gospodarstva in 
prometa v Sloveniji. Natančno podajam oceno stopnje razvitosti in uspešnosti sektorja 
storitev ter oceno stopnje razvitosti zunanjetrgovinske menjave. Nadaljujem z oceno 
stopnje razvitosti in uspešnosti prometnega sistema. Posebej analiziram razvitost in 
uspešnost konvencionalnega transporta in prometa, kombiniranega in multimodalnega 
transporta. Ugotovim, da je dobro razvit kombinirani transport bistvenega pomena za 
razvoj transportnologističnih dejavnosti v RS. Poseben prostor zavzema četrti del, v 
katerem analiziram in ocenjujem stopnjo uspešnosti poslovanja Luke Koper, d.d. Še 
posebej se ustavim na dejavnostih in potencialnem razvoju Luke Koper. Natančno 
analiziram poslovanje terminalov za avtomobile, za sipke in razsute tovore, za tekoče 
tovore, generalnih tovorov ter kontejnerskega terminala. Na koncu poglavja podam oceno 
poslovanja Luke Koper kot poslovnega sistema, kjer ugotovim, da je trenutno stanje 
zadovoljivo, obstajajo pa realne možnosti za izboljšanje. 
 
Peti del natančno predstavi pojem in strukturo univerzalnega logističnega centra in 
specifičnost elementov modela Luke Koper kot logističnega centra. Natančno analiziram 
sistem logističnih terminalov in skladišč, distribucijskih centrov, logističnih trgovskih 
centrov, transportnih centrov, prostocarinskih con, carinskih skladišč ter sistemov drugih 
logističnih dejavnosti, kot so: logistična špedicija, agencija, zavarovanje, pogodbena 
kontrola in dejavnost državne uprave.  Predstavim, kako organizacija upravljanja in 
vodenja, organizacijska kultura, logistični intelektualni kapital ter integralni informacijski 
sistem vplivajo na poslovanje. V nadaljevanju poglavja testiram novi logistični model Luke 
Koper, d.d., na izbranem primeru prevoza različnega blaga. Navajam pričakovane 
sinergijske učinke implementacije modela. V šestem delu, ki preučuje upravljanje z Luko 
Koper kot logističnim centrom, analiziram strategijo in planiranje aktivnosti logističnega 
centra, organizacijo logističnega centra, upravljanje logističnih procesov, upravljanje s 
človeškimi viri, upravljanje kakovosti logističnih sistemov, upravljanje rasti in razvoja 
logističnega centra ter na koncu kontrolo aktivnosti in procesa logističnega centra. V 
zadnjem delu, Sklepu, podam sintezo rezultatov raziskovanja, s katerim je dokazana 
postavljena hipoteza. 
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2 POMEMBNEJŠE ZNAČILNOSTI LOGISTIKE 
 

2.1 POJEM, RAZVOJ IN POMEMBNOST LOGISTIKE 
 
V znanstveni in strokovni literaturi obstajajo različne razlage pojma logistike. Vse razlage 
so v osnovi pravilne zaradi različnih delitev logistike. Ta se je pričela razvijati kot del 
vojaške vede pred nekaj sto leti. O izvoru besede logistika obstaja več razlag. 
Najustreznejša izvaja ta pomen iz francoskega glagola "loger", ki pomeni nastaniti, vojaška 
veda pa je pomen tega izraza razširila ne samo na nastanitev vojske, temveč tudi na 
oskrbovanje vojske s hrano, obleko, orožjem, strelivom itd. Zapisana je bila leta 1670, in 
sicer v vojaških dokumentih Ludvika XIV. 
 
Zgodovinski razvoj sodobne podjetniške logistike lahko razdelimo na tri pomembna 
obdobja: pred letom 1950, od leta 1950 do 1970 in obdobje po letu 1970 (Ballou 1987, str. 
11). Pred letom 1950 so nekateri avtorji s področja marketinga, kot sta npr. Shaw (1912) in 
Clark (1922), poskušali definirati fizično distribucijo in kako se le-ta razlikuje od 
marketinga pri povpraševanju. Prva prava uporaba logističnih konceptov pa so dejavnosti 
vojaške logistike med drugo svetovno vojno. Na žalost je moralo preteči še nekaj let, 
preden so logističnim dejavnostim vojske sledili tudi v podjetjih. Do leta 1945 so nekatera 
podjetja svojo organiziranost že spremenila, tako da sta bili transportna in skladiščna 
dejavnost podrejeni le enemu menedžerju. Kot veda se je logistika v gospodarstvu močno 
razvila v obdobju od leta 1950 do 1970 na podlagi izkušenj, ki so jih imele ZDA z 
oskrbovanjem zaveznikov po vsem svetu, in sicer s sredstvi, ki so pospeševala hitrost in 
zaščito pošiljk (zaščitno pakiranje, palete, kontejnerji). 
 
Zlasti se je logistika pričela razvijati v šestdesetih letih prejšnjega stoletja v ZDA, ko se je 
po prejšnjem pomanjkanju blaga (trg prodajalca) začela doba nasičenosti z blagom, kar je 
zaostrilo konkurenco med podjetji (trg kupca) in iskanje prednosti pred konkurenti. Te 
prednosti pa je omogočila logistika z geslom "dostaviti blago kupcu v pravi količini, na 
pravo mesto, nepoškodovano, hitro, zanesljivo in po primerni ceni". Zasluge za razvoj 
logistične teorije v gospodarstvu običajno pripisujejo Oscarju Morgensternu, ki je leta 1955 
v Naval Research Logistics Quarterly objavil članek, v katerem poskuša sistematično 
opredeliti logistično teorijo (Oblak 1988, str. 24), in Johnu Mageeju za njegov članek The 
Logistics of Distribution, ki je bil objavljen v Harvard Business Review leta 1960. V 
sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so bila osnovna načela podjetniške logistike že 
uveljavljena in nekatera podjetja so ugotovila, da jim uvajanje teh načel v poslovanje 
prinaša določene koristi. Obdobje stagnacije in naftna kriza sta močno vplivali prav na 
logistične dejavnosti (visoke cene transporta zaradi visokih cen surove nafte, povečani 
stroški za vzdrževanje zalog), zato so jim bili v vodstvih podjetij prisiljeni posvečati večjo 
pozornost. Posledica tega je bil nastanek integralnega logističnega pristopa. Čeprav je bila 
fizična distribucija še zmeraj prevladujoča tema, so vse večji pomen pričeli pripisovati tudi 
nabavi in gospodarjenju z materiali, kar je postopoma privedlo do današnjega pojmovanja 
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podjetniške logistike, ki združuje tako gospodarjenje z materiali, distribucijo in, kakor bo 
predstavljeno v nadaljevanju, tudi dodatne dejavnosti. Strukturo logistike lahko 
razlikujemo horizontalno in vertikalno. Pri vertikalni sestavi ločimo raven menedžmenta, 
raven logistike in raven materialnega toka. Horizontalno strukturo razčlenimo v skladu s 
sistemom klasičnih funkcijskih področij na nabavno, proizvodno, distribucijsko in 
razbremenilno logistiko. Poleg teh strukturiranj je potrebno dodati, da je pri uporabi pojma 
logistika treba upoštevati tri vidike opazovanja, ki se medsebojno dopolnjujejo. Logistiko 
je mogoče opazovati kot miselnost, kot funkcijo ali kot institucijo.  
 
Razumevanje logistike kot miselnosti ima osrednji pomen in prevladuje nad drugimi 
sestavnimi deli logističnega koncepta. Medtem ko obstajajo logistične operativne funkcije, 
kot so transport, skladiščenje in pretovorne manipulacije, že dalj časa, pomeni vidik 
opazovanja logistike kot miselnosti pravo inovacijo. Podobno kot marketing in controlling 
je tudi logistika zasnova, ki temelji na teoriji sistemov in ki poskuša s celostnim 
opazovanje raznovrstnih razmerij v sistemu izboljšanja poslovne odločitve. Pri tem se 
znotraj podjetja odkrivajo konflikti ciljev med različnimi poslovnimi funkcijami, npr. med 
nabavo in proizvodnjo, med proizvodnjo in distribucijo itd. V ospredju so transportni, 
skladiščni in pretovorni sistemi in vzajemni učinki med le-temi, kakor tudi vzajemni učinki 
med temi in drugimi, zunanjimi sistemi, kot so npr. kupci, dobavitelji in okolje podjetja 
(družba, ekologija). Pri opazovanju teh povezav je z vidika podjetja posebej zanimivo 
vprašanje, kako je mogoče vplivati na zunanje sisteme oz. kako oblikovati notranje 
sisteme, da bodo doseženi cilji podjetja (zagotovitev obstoja, dobiček, varovanje okolja, 
socialna odgovornost). Logistična miselnost si zato prizadeva sodelavce in vodstvo 
spodbuditi h kooperativnemu, interdisciplinarnemu delovanju.  
 
Ugotovimo lahko, da se logistična miselnost osredotoča na dve osrednji načeli: celostnost 
in usmerjenost na kupca (servis). Logistične funkcije se nanašajo na transportne, skladiščne 
in pretovorne procese, ki premeščajo prostorske in/ali časovne disparitete. Operativnim 
nalogam je potrebno prišteti še dispozitivne in administrativne funkcije. Logistika v 
funkcijskem smislu je tako 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 in okoljem. 
 
Logistika v takem smislu je npr. transportiranje, skladiščenje, pakiranje, izbiranje vozil za 
določene transportne naloge, izbiranje lokacije skladišča, določanje ravni servisa in 
koordiniranje logističnih delnih sistemov. Pri koordinacijski funkciji logistike je potrebno 
dodati, da v teoriji še ni popolnoma enotnega stališča, kakšno vlogo ima ta funkcija, ali je 
ena izmed funkcij ali pa je osrednja funkcija, ki je samostojen sestavni del logistike. 
Koordiniranje je potrebno razumeti kot glavno nalogo vodenja podjetja. V tem smislu je ob 
upoštevanju materialnih in informacijskih tokov potrebno na eni strani oblikovati delna 
logistična področja in na drugi strani vzpostaviti povezave med temi delnimi področji in 
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drugimi področji podjetja tako, da je mogoče uresničiti celostni optimum v smislu logistike 
kot miselnosti. Potemtakem je vidik logistike kot funkcije podrejen vidiku logistike kot 
miselnosti. Tretji vidik opazovanja logistike, logistika kot institucija, se pojavi, kadar 
logistiko izenačimo s konkretno organizacijsko enoto, npr. z logističnim oddelkom 
podjetja. To pomeni, da dejavnost organiziranja, ki pripada vodstvenim nalogam, pri tem ni 
vključena. Ne glede na to pa je organizacijsko enoto, institucijo potrebno razumeti kot 
rezultat permanentnega procesa organiziranja. Zato pripada organizaciji pomembna vloga 
pri izpolnjevanju naloge koordiniranja, ker s svojo formalizirano ureditvijo (npr. plani dela, 
opisi delovnih mest), vendar tudi neformalno, lahko veliko prispeva k zagotavljanju 
usklajenega delovanja v odločujočih situacijah. Pri tem je potrebno upoštevati, da 
organizacija ni sama sebi namen, temveč se prilagaja, in s tem tudi njena oblika, ciljem 
podjetja in logističnim ciljem, oz. da jo je treba presojati po njenem prispevku k 
uresničevanju ciljev.  
 
Shema št. 1: Logistični sistem s širšega (makro) vidika. 
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Vir: Požar, 1998, str. 9 
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Vedo o logistiki v proizvodnem podjetju bi lahko definirali kot vedo, predmet katere je 
ugotavljanje, načrtovanje, krmiljenje in nadzor nad materialnimi in informacijskimi tokovi 
od dobavitelja, prek proizvodnje do končnega uporabnika oz. porabnika. (Požar 1997, str. 
2). Organizira se lahko kot del procesa posamezne dejavnosti. Ta oblika še prevladuje, ali 
pa je povezana v sistem logistične dejavnosti v podjetju in njegovih med organizacijskih 
odnosih. Logistika v proizvodnem podjetju, kakor tudi v drugih podjetjih in organizacijah, 
sodi na področje mikrologistike, logistika med organizacijami na področje metalogistike, 
logistika na določenih geografskih območjih pa na področje makrologistike.  
 
Pri makrologističnem vidiku je velik poudarek na logističnih centrih (pristanišča, terminali, 
distribucijski centri itd.), ki pomenijo vozlišča, kjer se izvrši koncentracija tovorov ali 
njihova delitev na manjše tovorke. Koncentracija manjših tovorov v večje je potrebna 
zaradi izkoristka transportnih sredstev (zlasti v železniškem, rečnem in pomorskem 
transportu) in nižjih prevoznih tarif na enoto blaga pri večjih tovorih. Nasprotno pa je 
potrebna delitev velikih tovorov na manjše zaradi dostave posameznim prejemnikom v 
manjših zahtevanih količinah, zlasti pri dostavi "do vrat". 
 
Iz sistemskega načina razmišljanja izhaja načelo, da se je potrebno pri reševanju logističnih 
problemov držati logističnega pristopa. Ta pristop pomeni, da moramo upoštevati določena 
načela, in sicer (Požar 1998, str. 13): sočasno je potrebno upoštevati celoten tok materiala 
in informacij, ne pa samo tisti del toka, ki ga natančno proučujemo. To pomeni npr., da pri 
proučevanju nabavne logistike upoštevamo tudi, kako se bo materialni in informacijski tok 
nadaljeval v notranji logistiki, ali pa celo v distribucijski in poprodajni logistiki; upoštevati 
je potrebno vpliv vseh sodelujočih subjektov v logistični verigi (dobavitelj, proizvajalec, 
trgovec, prevoznik, špediter, pristanišča, carina, porabnik idr.); upoštevati je potrebno 
interese vseh oddelkov v podjetju, ki pa so lahko konfliktni (oddelki za marketing, 
proizvodnjo, finance idr.); pri tem je potrebno doseči za podjetje najkoristnejši kompromis;  
pri reševanju problemov je potrebno pritegniti strokovnjake raznih strok (tehniki, tehnologi 
proizvodnje, tehnologi logistike, informatiki, ekonomisti, pravniki idr.); v bolj zapletenih 
primerih je potrebno pritegniti zunanje strokovnjake (svetovalna podjetja), zlasti v 
primerih, ko logistični problem zahteva znanje in izkušnje, ki jih podjetje ne premore. Pri 
vsem zgoraj povedanem pa velja splošno načelo, da so glavni cilji dobrega vodenja 
logističnih storitev: znižanje stroškov logistike, ki dosegajo včasih v podjetjih tudi trideset 
in več odstotkov prodajne cene. To dosegamo s skrajšanjem poti, s primernim znižanjem 
zalog, z naročanjem primernih količin blaga, da bi se izognili čezmernim zalogam, s 
koncentracijo tovorov, s pravilnim pakiranjem, z uvedbo ustrezne mehanizacije, s sodobno 
informacijsko tehnologijo itd.; izboljševanje kakovosti oz. izboljšanje servisa logistike pri 
klientih, kar dosegamo npr. z večjo hitrostjo in točnostjo dobav, z opravljanjem logističnih 
storitev "od vrat do vrat", z dostavo blaga ob pravem času in na pravem kraju, z veliko 
zanesljivostjo, z dostavo blaga v zahtevani obliki in nepoškodovano, s primerno ceno itd.;  
varstvo okolja; na varstvo okolja najbolj vplivajo zlasti trije elementi logistike, in sicer so 
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to pakiranje (embalaža), transport (onesnaževanje zraka in voda, hrup) in skladiščenje 
(izraba prostora).  
 
Zato se morajo logistiki nujno vključiti v prizadevanje za "zeleno logistiko" (Green 
Logistics) humanizacija dela; pri organiziranju in izvajanju logističnih dejavnosti je 
potrebno posebno pozornost posvečati ergonomiki dela in preprečevanju poklicnih bolezni. 
Med podjetji so znatne razlike v logistični vsebini, ki jo posamezno podjetje izvaja, kar je 
zelo odvisno od dejavnosti podjetja in pomena, ki ga vodstvo podjetja pripisuje logistiki. 
Obstajajo še drugi elementi podjetniške logistike, ki so primarnega pomena za doseganje 
logističnih ciljev, povezanih s stroški in servisiranjem odjemalcev, kot jih opredeljuje 
Ballou (1987, str. 7-10) in so predstavljeni tudi na shemi 2. 
 
Ključni elementi so:  vzdrževanje zalog, obdelava naročil in transport, skladiščenje, 
gospodarjenje z materiali, pakiranje, nabava, načrtovanje proizvodnje in obdelava 
informacij. 
 
Shema št. 2: Zveza med servisiranjem odjemalcev, ključnimi in spremljajočimi logističnimi 
             dejavnostmi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Ballou, 1987, str. 9 
 
V zadnjem desetletju je prišlo v gospodarstvu do preobrata, ki ga v teoriji in praksi 
imenujejo globalizacija. Ta preobrat ima svojo količinsko in prostorsko dimenzijo. 
Količinsko s tem, da so se izredno povečali blagovni tokovi. Prostorska dimenzija pa se 
kaže v širitvi blagovnih tokov ne le prek meja držav, temveč tudi prek kontinentov v 
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svetovno gospodarstvo. Globalizacijo so pospeševali čedalje večja liberalizacija 
gospodarstva in mobilnost kapitala, vse ostrejša konkurenca, razvoj komunikacij (zlasti 
prek elektronskih medijev) in razvoj transportne infrastrukture (pristanišča, letališča, 
logistični centri itd.). Globalizacija oz. širitev trga vpliva z vidika stroškov in servisa na 
razne elemente oz. podsisteme logistike. V transportu prek morja (med kontinenti) lahko 
nastajajo ogromni transportni stroški (za kopenski in morski prevoz, transportno 
zavarovanje, špedicijo, izvozno oz. uvozno dokumentacijo, pristaniški stroški itd.). Zaradi 
teh stroškov se lahko cena "Ex Works" (iz tovarne) poveča tudi za več kot trideset 
odstotkov. Upoštevati pa je treba, da transportni stroški blaga velike vrednosti (npr. 
računalniški deli) ne vplivajo tako na cene kot transportni stroški za blago nižje vrednosti 
(npr. potrošno blago za dnevno porabo). Zato blago velike vrednosti lažje prenaša visoke 
stroške za hitre prevoze (npr. z letali).  
 
Velike razdalje fizičnega prenosa blaga vplivajo tudi na stroške zalog, in sicer zalog blaga 
v prevozu, ker lahko trajajo prevozi teden dni ali več, kakor tudi zalog v zbirnih centrih, od 
koder blago razvažajo odjemalcem. Stroške zalog sestavljajo stroški za kapital, ki je vezan 
v zalogah, stroški za zavarovanje blaga, za prostor, kadre, administracijo, za skladiščno in 
transportno opremo, za energijo itd. Po raziskavah Inštituta za transport in logistiko imajo 
v slovenskih podjetjih stroški zalog največji delež v logističnih stroških (več kot 
transportni stroški), včasih več kot 50 odstotkov vseh logističnih stroškov. Nasprotno kot 
pri transportnih stroških pa so stroški zalog blaga velike vrednosti lahko za podjetje zelo 
obremenjujoči in je pogosto potrebno primerjati njihove transportne stroške in stroške 
zaloge. Včasih bo za podjetje ceneje, če naročila blaga velike vrednosti izpolni s hitrejšimi 
transportnimi sredstvi kot z velikimi zalogami v kraju odjemalca, ki bi terjale višje stroške.  
 
Globalizacija sproža tudi problem lokacije skladišč, ker je treba premagovati velike 
razdalje in se pojavi problem servisa oz. hitre dostave blaga odjemalcu. V logistični 
literaturi predlagajo oblikovanje posebne skupine v podjetju, ki naj bi proučila lokacijo 
skladišč za zadovoljitev odjemalcev z optimalnimi stroški (Požar, 2000, str. 152). Stroški 
obdelave naročil imajo v primerjavi s transportnimi stroški in stroški zalog manjši pomen, 
vendar je obdelava naročil kljub temu primarna logistična dejavnost. Njen pomen izhaja iz 
dejstva, da je čas kritični dejavnik pri dobavi proizvodov in storitev kupcem, obdelava 
naročila pa je povod za začetek odprave proizvodov kupcem. Osnovno načelo v podjetniški 
logistiki je, da je treba čim bolj izkoristiti prostor ter skrajšati poti in čas pretoka materiala. 
Čas pretoka materiala v proizvodnji je čas, ki preteče od trenutka vhoda materiala v 
proizvodni proces do trenutka, ko končni izdelek namestijo v skladišče končnih izdelkov. 
Daljši čas pretoka materiala povzroča večje zaloge pri medskladiščenju med proizvodnim 
tokom materiala, slabše izkoriščanje strojev in delovne sile, skratka večje stroške, zraven 
tega pa lahko neugodno vpliva na kakovost logističnih storitev in ugled podjetja. V 
logistični literaturi zasledimo navedbe, da je čas mirovanja materiala (medskladiščenje, 
ležanje materiala ob strojih) pogosto kar 90 odstotkov celotnega časa pretoka materiala in 
le 10 odstotkov odpade na čas proizvodnih operacij. Skladiščenje se nanaša na 
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gospodarjenje s prostorom, ki je potreben za vzdrževanje zalog. Vključuje odločitve o 
izbiri lokacije skladišč, določanju potrebnih kapacitet, razporejanju zalog (stock layout), 
obnavljanju zalog ipd. Gospodarjenje z materiali je dejavnost, ki se ukvarja z gibanjem 
proizvodov znotraj skladišča (npr. premeščanje blaga s sprejemnega mesta na mesto 
skladiščenja in z mesta skladiščenja na mesto izdaje), med skladiščem materiala in 
delovnimi mesti, med posameznimi delovnimi mesti in med delovnimi mesti in skladiščem 
končnih izdelkov.  
 
Gospodarjenje z materiali rešuje probleme v zvezi z napravami za manipulacije z blagom, 
načini komisioniranja ipd. Eden izmed logističnih ciljev je premeščanje prostora, pri čemer 
bi bilo ekonomsko racionalno, da pri tem ne bi prihajalo do nikakršnih poškodb blaga. 
Tega ni mogoče zagotoviti, zato pa poskušamo poškodbe blaga čim bolj omejiti s 
primernim pakiranjem. Ustrezno oblikovana zaščitna embalaža omogoča premeščanje blaga 
brez poškodb, hkrati pa olajšuje učinkovito skladiščenje in manipuliranje z blagom. 
Dejavnost nabavne logistike skrbi, da so potrebni materiali fizično na voljo poslovnemu 
sistemu. Nabava pa se ukvarja z izbiro nabavnih virov, s količinami, ki jih je potrebno 
nabaviti, s časovnim usklajevanjem nabav in z ustreznimi oblikami oz. vrstami potrebnega 
materiala. Nabavne odločitve s svojimi geografskimi in časovnimi dimenzijami zelo 
vplivajo na logistične stroške, zato mora nabavna logistika sodelovati pri sprejemanju 
nabavnih odločitev. Načrtovanje proizvodnje zajema odločitve o proizvodni količini ter o 
času in kraju proizvodnje. Ne nanaša se na podrobno načrtovanje proizvodnje, ki poteka 
vsak dan. Nobena logistična funkcija v podjetju ne more učinkovito delovati brez potrebnih 
informacij o stroških in učinkih, ki so nujno potrebne za planiranje in kontrolo logistične 
dejavnosti. Vzdrževanje baze podatkov za pomembne tipe informacij, npr. o lokacijah 
kupcev ali ravni zalog, zagotavlja učinkovit menedžment ključnih in spremljajočih 
dejavnosti.  
 
Inštitut za transport in logistiko Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru je 
ugotovil celotne logistične stroške v 15 slovenskih podjetjih v odstotkih od celotnih 
stroškov, ki nastanejo v podjetju (torej brez vrednosti reprodukcijskega materiala). Le-ti so 
znašali od 5 odstotkov (izdelava zdravil) do 55 odstotkov (izdelava celuloze in papirja) in 
za primerjavo 85 odstotkov v grosistični trgovini s tehničnim blagom (ITL, str. 1986).  
 
Cilji logističnega sistema, med katerimi so zagotavljanje planske preskrbe vsega 
potrebnega materiala v zahtevanih količinah in kakovosti, pravočasna dostava na zahtevana 
mesta in s tem izpolnitev pogojev za nemoteno delo v proizvodnji in drugih službah 
podjetja;  vključevanje logističnega sistema v celoten poslovni proces podjetja in z 
ustrezno notranjo organiziranostjo vseh dejavnosti zagotovitev njihovega koordiniranega 
delovanja pri opravljanju postavljenih nalog; vzdrževanje solidnih in prisrčnih odnosov z 
dobavitelji in kupci ter s tem zagotavljanje obojestranske zanesljivosti dobav;  nabava 
ustreznega materiala po čim nižjih cenah in skrb za njegovo dostavo, prevzem, skladiščenje 
in notranji transport ter distribucijo gotovih proizvodov do kupcev ob čim nižjih stroških 
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ter v skladu z njihovimi časovno in prostorsko opredeljenimi zahtevami; z urejenim 
planiranjem, evidentiranjem in celotnim administrativnim poslovanjem zagotavljanje 
zanesljivosti in točnosti logističnega sistema pri opravljanju njegovih nalog in preglednosti 
njegovega dela; tekoče obveščanje delov podjetja in drugih služb o stanju in spremembah 
na tržišču ter o celotnem zunanjem in notranjem poslovanju z materialom in proizvodi.  
 
Shema št. 3. Logistično podjetje kot arhitekt logistike  
 
 

Logistično znanje 

Logistični informacijski sistem 

Carinski terminali 

Skladiščenje in distribucija 

Cestni prevoz blaga 

Zbirni promet 

Carinski organi 

Zavarovalnice 

Inšpekcije 

Transportni terminali: 
- pristanišča 
- letališča 
- kopenski terminali 

Prevozniki : 
- cestni  
- železniški 
- ladjarji oziroma agenti 
- zračni prevozniki 

Logistične 
zmogljivosti 
logističnega podjetja 

Dobavitelj logističnih 
in spremljevalnih 

storitev 

Prodajalci blaga Kupci blaga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Jelenc, 2000, str. 4. 
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Logističnega napredka v podjetjih pa ne bo, če ne bodo podjetja v svoji vodstveni strukturi 
predvidela enotnega vodenja logistične dejavnosti. Kako to izvesti, je odvisno od velikosti 
podjetja ter narave blagovnih in informacijskih tokov podjetja. Logistična organizacija v 
podjetju je lahko dokaj preprosta s svetovalcem direktorja oz. generalnega direktorja ali pa 
bolj prefinjena s centraliziranim ali decentraliziranim vodenjem logistike (kot v razvitih 
gospodarstvih). 
 
Na področju blagovnega transporta se v svetu dogajajo številne spremembe. Značilnost se 
kaže v tem, da se iz leta v leto povečuje obseg prepeljanega blaga, kar je v neposredni 
povezavi z intenziviranjem in globalizacijo mednarodnega gospodarskega in trgovinskega 
sodelovanja. Zasledimo lahko vse večje odpravljanje političnih in administrativnih ovir za 
pretok blaga med državami. Načelo svobodne konkurence se kaže tudi na področju 
transporta kot stalno prilagajanje in zadovoljevanje kupčevih zahtev po kakovostnih, 
zanesljivih, hitrih in varnih transportnih storitvah. Organizacija in izvajanje transportnih 
storitev, ki mora upoštevati vsa navedena načela, pogojuje in zahteva preoblikovanje 
nastopajočih v sodobne organizatorje logistike. 
 
Logistična podjetja se nahajajo v precepu, in sicer zaradi strateške odločitve, ali postati 
globalni dobavitelji vseh logističnih storitev ali postati specialist za določene storitve v 
določenih tržnih nišah. Zaradi enostavnosti odjemalci logističnih storitev potrebujejo 
logistične storitve od enega logističnega podjetja, ki se zaradi zadovoljevanja široke palete 
zahtev združuje z manjšimi logističnimi podjetji-nišarji. Logistična podjetja ponujajo 
celovite logistične storitve »od vrat do vrat« in istočasno postajajo čedalje večja, nastajajo 
logistične korporacije. Veliki logistični koncerni kupujejo transportne in skladiščne 
zmogljivosti, transportne in manipulativne terminale. Ozko se povezujejo s pristanišči, 
imajo v zakupu posamezne dele železniških tras itd. S tem tvorijo globalni in logistični 
sistem.  
 
Obstajajo številne definicije pojma logistike. Posebej se logistika kot aktivnost lahko 
označi kot skupek planiranih, koordiniranih, regularnih in kontroliranih nematerialnih 
aktivnosti (t.i. funkcij, procesov, mer, poslov, operacij, del…), s katerimi se funkcionalno 
in delotvorno povezujejo vsi delni procesi prevladovanja prostorskih in časovnih 
transformacij materiala, dobrin, predmetov, polproizvodov, repromaterialov, živih živali, 
kapitala, znanj, ljudi in informacij v gotove hitre in racionalne optimalne  edinstvene 
logistične procese, tokove in pretoke materialov, kapitala, informacij od pošiljatelja (t.i. 
odpremne točke: surovinske baze, polproizvajalca, skladišča, terminala, prodajalca, 
izvoznika…) do prejemnika (t.i. sprejemne točke: polproizvajalca, skladišča, terminala, 
kupca, uvoznika, koristnika, uporabnika…). Razlog tega je, da se z minimalnimi vloženimi 
resursi in potenciali (proizvodni, ljudski, finančni…) maksimalno zadovolji zahteve tržišča 
(kupca,  uporabnika…) na osnovi nudenja tržišču optimalne rešitve pri reševanju tržnih 
zahtev v obliki konkretnih in prirejenih logističnih aktivnosti (proizvodnje, predelave, 
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obdelave, dodelave, pakiranja, označevanja, zlaganja, sortiranja, tehtanja, merjenja, 
vtovora, iztovora, pretovora, tramakov, skladiščenja, polnjenja in praznjenja kontejnerjev 
in prevoznih sredstev, transporta, fumigacij, deratizacij, dezinsekcij, špedicij, agencij, 
zavarovanj, carinjenj, kupoprodaje, distribucije, marketinga, menedžmenta, izračunov, 
financiranj, kontrolinga, spremljanja izvrševanja določenih aktivnosti, urejevanj pravno 
ekonomskih odnosov številnih sodelujočih v logističnih procesih (Zelenika, Pupavac, str. 
2001).   
 
Od  vsebine in pomena logistike kot aktivnosti je potrebno razlikovati pomen pojma 
logistike kot znanosti, ker je logistika kot znanost najvažnejša osnova za logistiko kot 
aktivnost. Logistika kot znanost je skupek interdisciplinarnih in multidisciplinarnih znanj, 
ki preučujejo in uporabljajo zakonitosti številnih in zloženih aktivnosti (funkcij, procesov, 
mer, storitev, pravil, operacij, del…), ki funkcionalno povezujejo vse delne procese 
obvladovanja prostorskih in časovnih transformacij materialov, dobrin, stvari, pol 
proizvodov, repromaterialov, živih živali, kapitala, znanj, ljudi, informacij … v gotove, 
hitre in racionalne enkratne logistične procese, tokove in pretoke materiala …, kapitala, 
znanj, informacij … od odpremne točke do točke prejema, s ciljem, da se z minimalnimi 
količinami vloženih resursov in potencialov (proizvodnih, ljudskih, finančnih…) 
maksimalno zadovoljijo zahteve tržišča (kupcev blaga, uporabnikov storitev 
uporabnikov…) na osnovi nudenja tržišču bolj učinkovite, bolj uporabne in bolj optimalne 
rešitve pri reševanju tržnih zahtev v obliki konkretnih in bolj uporabnih logističnih storitev 
znotraj konkretnih in obstoječih logističnih sistemov.    
 

2.2 NAJVAŽNEJŠE VRSTE LOGISTIKE 
 
Podsistemi logističnega sistema so: megalogistika, globalna logistika, makro-mikro-
metalogistika, inter- in intralogistika, servisna, informacijska logistika, management 
logistika, primarna, sekundarna, terciarna, kvartarna, kvintarna logistika ter logistika v 
odvisnoti od razvoja (Zelenika, Pupovac, str. 2001).  V shemi št. 4 so predstavljeni 
podsistemi logističnega sistema. 
 
Megalogistika se v ožjem smislu osredotoča na svetovne logistične pojave posameznih 
kontinentov (Evropa, Amerika, Azija itd.), na logistične pojave velikih ekonomskih 
integracij (Evropska unija itd.) in logistične pojave velikih razvitih držav (ZDA, Japonska, 
Nemčija itd.). Razvoj logistike gre v smeri vse širše uporabe logistike v profitnih in 
neprofitnih organizacijah ter v gospodarskih in negospodarskih dejavnostih. Z združitvami 
logističnih podjetij in nastajanju megalogističnih operatorjev se logistična dejavnost 
opravlja na vse širšem logističnem tržišču regionalnih in ekonomskih integracij. V širšem 
pomenu megalogistiko tvorijo svetovni pojavi, ki nastajajo, se razvijajo, spreminjajo, 
dograjujejo itd. Tako predstavljeno megalogistiko lahko pojmujemo tudi kot globalno 
logistiko. V najširšem pomenu megalogistiko sestavljajo logistični pojavi, ki so že nastali, 
ki nastajajo ali bodo nastali med planeti sončnega sistema. Takšen pristop je pripeljal do 
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multipliciranja potrebnih logističnih znanj in resursov, tako da logistične storitve lahko 
nudijo na zelo oddaljenih tržiščih, oddaljenim kupcem, ob pravem času in za sprejemljivo 
ceno. Megalogistiko lahko definiramo kot strateško usklajen skupek primernih logističnih 
aktivnosti in kot največji skupek logističnih znanj, zakonov, znanj in teorij, ki se nanašajo 
na logistične pojave velikih planetarnih in medplanetarnih prostorskih in časovnih 
dimenzij.  
 
Shema št. 4: Podsistemi logističnega sistema 
 
 

LOGISTIKA V ODVISNOSTI OD RAZVOJA 

-Državne uprave 
-Sodstva 
-Vojaška 
-Poslovnih storitev
-Zavarovalna 
-Finančna  
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-Industrijska  
-Gradbena  
-Energetska  

-Poljedelska  
-Rudarska  
-Gozdarska  
-Ribolova 

KVINTARNA 
LOGISTIKA 

KVARTARNA
LOGISTIKA 

TERCIALNA 
LOGISTIKA 

SEKUNDARNA 
LOGISTIKA 

PRIMARNA 
LOGISTIKA 

SERVISNA LOGISTIKA

INTER IN INTRALOGISTIKA
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LOGISTIČNI SISTEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Zelenika, 2001 
 
Globalna logistika zaradi neustavljivega procesa globalizacije in vse večjega umikanja 
ovir in mej pri nemotenem pretoku ljudi in blaga, storitev, znanja in kapitala ter pod vplivi 
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mednarodne konkurence omogoča podjetjem kombiniranje domačih in mednarodnih 
logističnih aktivnosti. Prav kombinacija domačih in mednarodnih logističnih aktivnosti 
omogoča uspešno opravljanje logističnih storitev znotraj globalnega logističnega sistema. 
Globalna logistika lahko definiramo kot zložen, dinamični in stohastični sistem logističnih 
pojavov, ki označujejo skupek koordiniranih, integriranih in kontroliranih globalnih 
logističnih aktivnosti, ki istočasno omogočajo sinergijsko doseganje strateških ciljev, v 
posameznih logističnih okvirih ter v okviru globalnega logističnega sistema, ki ga lahko 
imenujemo tudi planet Zemlja. 
 
Makro- mikro- metalogistika kot znanost in aktivnost je veliko ožji pojem od 
megalogistike in globalne logistike. Makrologistični sistem vsebuje dva ali več 
mikrologističnih sistemov, ki so v praksi osredotočeni na nacionalno gospodarstvo. 
Ponavadi gre za prilagajanje blagovnih tokov strukturi in značilnostmi končnih 
uporabnikov blaga in storitev znotraj narodnega gospodarstva. Makrologistika vsebuje 
logistične pojave funkcionalnih vej logistike, kot so proizvodna, trgovinska, prometna, 
špedicijska, skladiščna, zavarovalna in druge logistike. Makrologistika se ukvarja tudi s 
preučevanjem vplivov gospodarske, prometne in transportne politike posamezne države 
glede na uspešnost logističnih podjetij ter uspešnost delovanja makrologističnega sistema. 
Z mikroaspekta lahko logistiko preučujemo kot eno od poslovnih podfunkcij podjetja. 
Direkten vpliv ima na logistične pojave, s katerimi želi podjetje doseči zastavljene cilje. Pri 
mikrologistiki lahko govorimo o logistiki proizvodnje, nabave, distribucije, marketinški 
logistiki itd. Mikrologistiko pa lahko razdelimo po vejah proizvodnje, in sicer trgovinska, 
industrijska in storitvena logistika. Metalogistika kot znanost se nahaja na sredini med 
makro in mikrologistiko. Označuje notranje organizacijske sisteme, ki presegajo pravne in 
organizacijske meje posameznih nastopajočih, kot so organizacija ali institucija. 
Metalogistika poudarja partnerstvo med podjetji in delitev odgovornosti. Razvijajo se 
dolgoročni odnosi s kupci, z dobavitelji, s posredniki, s transportnimi in skladiščnimi 
podjetji  ter z vsemi logističnimi podjetji, ki lahko vplivajo na povečanje uspešnosti 
poslovanja podjetja. 
 
Inter- in intralogistika  preučujeta odnos med logističnimi subjekti. Poznamo dva tipa 
odnosa, in sicer interkompanijski odnos pri razvijanju logističnih aktivnosti (inter-firm 
logistics relations) ter intrakompanijski odnos pri razvijanju logističnih aktivnosti (intra-
firm logistics relations). Interkompanijski odnosi pri razvijanju logističnih aktivnosti 
znotraj logističnega sistema so relativno novejšega datuma. Upravljanje interlogističnih 
aktivnosti je zelo zahtevno, saj zahteva optimalno strategijo za vse nastopajoče v 
interlogističnih mrežah, ki pa se morajo zaradi sprememb iz okolja prilagajati novim 
zahtevam uporabnikov. Razvoj interlogistike je pogojen s procesi internacionalizacije 
poslovanja zaradi vse večje konkurenčnosti na trgu, razvoja transportne infrastrukture in 
suprastrukture, telekomunikacij, strateških zvez in splošne globalizacije poslovanja. 
Intralogistika kot znanost in aktivnost nastaja pri razvijanju logističnih procesov in 
logističnih pojavov, pomembnih za uspešno opravljanje inter- in intranalog posameznih 
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poslovnih funkcij. Posledično ima vpliv na tržno strategijo in poslovno politiko podjetja. 
Logistični pojavi, s katerimi se ukvarja intralogistika so omejeni na lastna interne vire, 
potenciale in sposobnosti. S svojim osredotočenjem na tokove materiala, denarja, 
informacij in ljudi znotraj podjetja, na osnovi integracije notranjih logističnih podsistema 
oz. poslovnih funkcij podjetja pomaga k optimizaciji poslovanja podjetja.  
 
Servisna logistika je sistem logističnih pojavov, ki jim je osnovni pomen nudenje 
servisnih aktivnosti na načelih uspešnosti. Vključujejo vse potrebne koordinirane in 
kontrolirane logistične aktivnosti, ki zagotavljajo končnim uporabnikom zajamčeno 
kakovost. Servisna logistika je prisotna pri računalniški industriji, industriji pisarniške 
opreme ter pri trženju storitev. Poseben prostor zaseda pri industriji letalskih motorjev, kjer 
se 90 odstotkov dohodka ustvarja s servisiranjem in zamenjavo rezervnih delov  
                        
Informacijsko logistiko lahko definiramo kot sistem logističnim pojavovv, ki označuje 
seštevek koordiniranih, integriranih in kontroliranih logističnih aktivnosti, ki omogočajo 
sistemsko in učinkovito zbiranje številnih primarnih in sekundarnih podatkov. Istočasno 
pospešujejo njihovo obdelavo, uporabo in menjavo z drugimi aktivnimi nastopajočimi v 
logistični verigi. Informacijska logistika spodbuja podjetja k uporabi računalniške in 
telekomunikacijske tehnologije, tehnologije informacijskega sistema kot so: E-mail, 
viewdata, teletekst, telefaks in VSF. Uporaba navedenih možnosti omogoča razvoj in 
uporabo sistema internih računovodstev, sistema marketing obveščanja, sistema obdelave 
tržišča in usmerjanje tokov informacij k logističnem menedžmentu, ki opravlja funkcijo 
odločanja.  
 
Menedžment logistiko lahko definiramo kot sistem logističnih fenomenov, ki označujejo 
skupek koordiniranih, integriranih in kontroliranih logističnih aktivnosti, ki omogočajo 
razvoj uspešnega sistema menedžmenta podjetja na osnovi koordinacije in kontrole 
različno oddaljenih in razdeljenih aktivnosti menedžmenta. Obenem dvigajo uspešnost 
odločitev na vseh ravneh ter omogočajo potrebno fleksibilnost pri prilagajanju tržnim 
pogojem in nenehnim spremembam v globalnem okolju. Menedžment logistika lajša 
možnost pridobivanja potrebnih menedžerskih znanj, idej in izkušenj, ki sta potrebna za 
uspešno poslovanje. Istočasno razvija potrebno organizacijo in upravljanje, ki so potrebni 
za nemoteno delovanje med horizontalnimi in vertikalnimi vezmi znotraj podjetja. 
 
Primarna logistika kot znanost in aktivnost označuje koordinirano, kontrolirano in točno 
določeno vsoto logističnih aktivnosti. Naloga primarne logistike je v tem, da pospešuje 
učinkovitost primarnih vej proizvodnje, ki so: gozdarstvo, ribištvo, poljedelstvo in 
rudarstvo. Primarna logistika je v funkciji povezovanja vseh nastopajočih, ki so vključeni v 
proces proizvodnje primarnih proizvodov. Na posreden način nastopajo tudi znanstveni 
inštituti, fakultete, podjetja, ki se ukvarjajo z izdelovanjem gnojil, semen, transportna in 
skladiščna podjetja, trgovinska podjetja itd. Najpomembnejša naloga primarne logistike je 
povezovanje direktnih in indirektnih nastopajočih v proizvodnji primarnega sektorja, pri 
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čemer pospešuje in dviguje učinkovitost proizvodnje in distribucije izdelkov (žitarice, 
sadje, zelenjava, vino, žive živali, nafta, les, rude itd.)                                  
 
Sekundarna logistika kot znanost in aktivnost označuje koordiniran, kontroliran in točno 
določen skupek logističnih aktivnosti. Njena naloga je v tem, da pospešuje učinkovitost 
predelovalne industrije, kot so: industrijska logistika, gradbena logistika ter energetska 
logistika. 
 
Terciarna logistika kot znanost in aktivnost označuje koordiniran, kontroliran in točno 
določen seštevek logističnih aktivnosti. Naloga te logistike je v tem, da pospešuje 
učinkovitost terciarnega sektorja. Predvsem je mišljeno na klasične tradicionalne 
gospodarske storitve kot so, trgovina na veliko in debelo, gostinstvo, prevozi, špedicije, 
skladiščenje in zveze. Glavna naloga je izboljšati kakovost življenja, s čimer se veča 
standard posameznika. Terciarna logistika povezuje med seboj številne materialne in 
kulturne vrednote. 
 
Kvartarna logistika kot znanost in aktivnost označuje koordiniran, kontroliran in točno 
določen skupek logističnih aktivnosti. Njena naloga je v tem, da povečuje učinkovitost vej, 
ki skrbijo za pridobivanju znanj ljudi in razvijajo kvaliteto človeških dejavnikov. Predvsem 
je to mišljeno za zdravstveno zaščito ljudi, šolanje, socialno skrbstvo intd. Kvartarna 
logistika vključuje vzgojno logistiko, komunalno logistiko, znanstveno logistiko, 
kulturnološko logistiko, socialno logistiko, stavbno logistiko in logistiko neprofitnih 
ustanov.    
 
Kvintarna logistika kot znanost in aktivnost označuje koordiniran, kontroliran in točno 
določen seštevekk logističnih aktivnosti. Naloga te logistike je v tem, da povečuje 
učinkovitost državne uprave. Kvintarna logistika sloni na informacijah. Številne dejavnosti 
kvintarnega sektorja so sestavni del logistične infrastrukure, kot so: banke, zavarovalnice, 
finančna podjetja, oglaševalske in raziskovalne agencije, računovodska podjetja. 
Poglavitna naloga kvintarnega sektorja na področju poslovnih storitev učinkovitejša poraba 
finančnega in ljudskega potenciala, vedno bolj pogosto na osnovi outsourcinga, tako da se 
številna podjetja vežejo v mreže, ki se širijo tudi v druge države. Dober primer so lahko 
rent a car podjetja.   
 

2.3 NOTRANJI DEJAVNIKI V ODVISNOSTI OD VPLIVA NA 
USPEŠNOST POSLOVANJA LOGISTIČNIH CENTROV 

 
Razvoj podjetja in njegovega okolja kažejo na spremembe dejavnikov njegove uspešnosti 
poslovanja. Trenutno največji poudarek na zemeljski obli je globalizacija, ki poudarja 
tehnološki razvoj in je v ozki povezavi s človeškim potencialom. Znanje menedžmenta in 
zaposlenih ter njihove kreativnosti pri organiziranju podjetja je pogoj  za uspešno 
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vključevanje v svetovno proizvodnjo blaga in storitev. Hitrost odziva podjetja na 
spremembe in nujno prilagajanje je nujno za uspešnost podjetja v modernem 
spreminjajočem se globalnem okolju. Najlažje se dosegajo z vgradnjo logistične koncepcije 
upravljanja podjetja. Menedžment podjetja je prisiljen analizirati in razvijati dejavnike 
uspešnosti poslovanja. Za doseganje zastavljenih ciljev, kot meril uspešnosti poslovanja, 
mora uporabljati logistično koncepcijo. Tako lahko oblikuje organizacijo, ki uspešno 
dosega zastavljene cilje podjetja. Notranji dejavniki v odvisnosti od vpliva na uspešnost 
poslovanja so: (Zekić, 2001, str. 50)  

• logistični strateški cilji, 
• logistična tehnologija, 
• logistični človeški potencial, 
• logistični informacijsko-komunikacijski sistem, 
• logistična organizacijska kultura. 

 
Moderno podjetje je dinamičen, kompleksen in stohastičen ciljni sistem, ki se s pomočjo 
samoorganizacije in kontrole prilagaja spremembam v okolju. Istočasno teži k dinamični 
optimalizaciji  delovanja z ustvarjanjem zastavljenih ciljev znotraj dopustnih okvirov 
delovanja. Logistični strateški cilji, ki usmerjajo delovanje podjetja, so dolgoročni. 
Kažejo na to, kaj si podjetje želi v bodočnosti doseči. Predstavljajo točke, k katerim je 
usmerjeno planiranje, organiziranje, upravljanje in kontroliranje. Logistika je funkcija, ki 
omogoča  podjetju povezavo z okoljem, usmerja blagovni tok ter omogoča lažjo 
prilagodljivost podjetja na spremembe v okolju. Temeljni cilj logistike je optimalna oskrba 
podjetja z materialnimi dobrinami, energijo, informacijami in z znanjem. Istočasno skrbi za 
pravočasno in kakovostno oskrbo uporabnika proizvodov  v potrebni količini, času in kraju. 
Postavljena strategija zahteva tako organizacijo podjetja, ki sloni na logistični zasnovi 
delovanja, ki lahko dosega zastavljene cilje. Logistični strateški cilji so osnova za način 
delovanja menedžmenta. So nujno potrebni dejavniki pri dinamični optimizaciji poslovanja 
podjetja. Logistika mora biti del upravljavskega  sistema, ki upravlja s količinami, časom 
in prostorom v transformacijskem procesu podjetja. Nekateri strateški cilji podjetja se ne 
morejo ovrednotiti skozi profitabilnost. Gre za stroškovni in tržni potencial, ki ga ravno 
tako lahko formuliram kot potenciale uspeha.  
 
Drugi zelo pomemben dejavnik dinamične optimizacije je logistična tehnologija. 
Predstavlja seštevek znanj, veščin in strokovnosti, združuje človeški potencial in tehnična 
sredstva v procesih prostorskega in časovnega preoblikovanja dobrin, energij, informacij in 
znanj. Natančno opredeljuje človeški potencial, materialne in informacijske resurse kot tudi 
organizacijsko strukturo, ki mora v dinamičnem okolju nastopati zelo prilagodljivo, tako da 
omogoča uspešno doseganje zastavljenih ciljev. Hiter razvoj telekomunikacij in 
informatike direktno vplivata na logistično tehnologijo. Logistični procesi postajajo  
hitrejši, enostavnejši in lažje sledljivi. Strategija razvoja je usmerjena k večji fleksibilnosti, 
ki omogoča organizaciji, da svojo strukturo in funkcije menja v skladu s spremembami 
zastavljenih ciljev. Fleksibilnost poslovanja, ki jo omogočata tehnični in tehnološki razvoj, 
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pogojuje razvoj upravljavskih, organizacijskih in informativnih metod in sredstev (Zekić, 
2000, str. 52). Integracija oskrbne verige podjetja v logistični sistem, katera dosega 
strateške cilje, sočasno omogoča uporabo logističnih tehnologij, ki vplivajo na skrajšanje 
potrebnega delovnega časa. Direktno vpliva na zmanjšanje potrebnega kapitala iz naslova 
obratnih in fiksnih sredstev, izboljšanja likvidnosti, bolj kakovostnega zadovoljevanja 
potreb uporabnikov storitev ter večji marži pri poslovanju. Tehnološki razvoj je možen 
predvsem pri uporabi logistične opreme kot tudi pri uporabi logističnih metod in 
postopkov. Zaradi tega je vloga logistične tehnologije pri optimizaciji sodobnih logističnih 
centrov izjemnega pomena.  
 
Edini dinamični element organizacije je logistični človeški potencial. Pri doseganju 
zastavljenih ciljev igra ta potencial zelo pomembno vlogo, saj je osnovni kapital logističnih 
procesov in je gonilo za uspešnost podjetja. Potencialna in obstoječa moč naravnih, 
tehničnih in informacijskih resursov, kot dejavnikov uspešnosti podjetja, je v direktni 
odvisnosti od človeških potencialov, znanja, sposobnosti uporabe slednjih pri doseganju 
zastavljenih ciljev. Izobraževanje zaposlenih in izboljševanje strukture zaposlenih je 
poglavitna naloga menedžmenta.  
 
Prilagajanje strategije in ciljev podjetja z osebnimi cilji posameznikov ima pozitiven 
učinek na motivacijo zaposlenih. Zadovoljen delavec na delovnem mestu je pri delu bolj 
zagnan in ustvarjalen.  S tem se dosegajo boljši rezultati, veča se tehnološka in ekonomska 
učinkovitost logističnega sistema. Logistični menedžment se mora zavedati lastnega 
pomena v organizaciji. Imeti mora veliko specializiranega, logističnega, ekonomskega, 
organizacijskega, tehničnega in informacijskega znanja. Z boljšim izkoristkom  logističnih 
človeških potencialov  je moč direktno vplivati na dinamično optimizacijo oziroma 
uspešnost poslovanja logističnega centra kot podjetja.  
 
Poslovanje v današnjem času zahteva, da kupca storitev obravnavamo kot izvor informacij 
in nato šele kot uporabnika. Potrebno je delati analize, ki jih lahko dobimo na osnovi 
pridobljenih informacij od uporabnika storitev. Pridobljene informacije uporabimo za bolj 
kakovostno upravljanje logistike pri ustvarjanju dodatne vrednosti proizvoda ali storitev. V 
procesu poslovnega upravljanja ima logistika vlogo zbiratelja in distributerja podatkov ter 
informacij, potrebnih za nemoten potek logistike kot tudi drugih funkcij sodobnega 
podjetja.  Logistični informacijskokomunikacijski sistem ima nalogo zbirati in obdelati 
informacije. Informacija zaseda zelo pomembno mesto v razvoju logističnega koncepta 
upravljanja podjetja. Za učinkovito upravljanje pri doseganju zastavljenih ciljev so nujno 
potrebne informacije. Na osnovi informacijskih logističnih procesov se posledično 
oblikujejo logistični upravljavski sistemi, ki usmerjajo celotno poslovanje podjetja pri 
doseganju ciljev.  
 
Upravljanje z informacijami omogoča menedžmentu osnovo za odločitve. Iz obdelave 
tržišča je možno izvleči veliko potrebnih in nepotrebnih informacij. Z izgradnjo 
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učinkovitega informacijskokomunikacijskega sistema se lahko management izogne 
prevelikem številu nepotrebnih informacij. Naloga informacijskokomunikacijskega sistema 
je, da pravočasno prenaša potrebne informacije posameznim nivojem upravljanja, oziroma 
posameznim uporabnikom, ki informacijo potrebujejo. Zato ga je potrebno graditi kot 
podsistem integralnega informacijskega sistema podjetja, kot načrtno razvito urejeno celoto 
organizacijskih pravil glede na nosilce logističnih nalog, komunikacije med njimi, metode 
in postopke obdelave in prenosa informacij za uspešno potekanje logističnih procesov v 
oskrbovalni verigi.  
 
Združevanje logističnegakomunikacijskega sistema z informacijskokomunikacijskimi 
sistemi proizvodnje, marketinga financ in drugih funkcijskih področij v upravljavski 
informacijskokomunikacijski sistem omogoča menedžmentu doseganje dinamične 
optimizacije poslovanje na osnovi kakovostnih in pravočasnih informacij o podjetju in o 
okolju. Kakovost in hitrost informacij direktno vplivata na hitrost in usklajenost logističnih 
in drugih poslovnih procesov. V današnjem času ni več možno uspešno upravljati podjetje 
brez močne informacijske podpore, ki jo omogoča logistični informacijskokomunikacijski 
sistem pri odločanju menedžmenta (Zekić, 2000, str. 54). 
 
Aktivni dejavnik dinamične optimizacije sodobnega podjetja je tudi logistična 
organizacijska kultura v pogojih, ko človeški potencial predstavlja njegov osnovni 
kapital. Logistična organizacijska kultura je prisotna pri vseh aktivnostih podjetja saj kot 
model obnašanja, prepričanj in vrednot zaposlenih vpliva na zastavljanje kot tudi doseganje 
ciljev. Organizacijska kultura podjetja razlaga, zakaj lahko premočna kultura organizacije 
ima lahko pozitiven ali tudi negativen učinek. Ponavadi identificira simbole, slogane, 
razlaga povezavo slednjih s kulturo organizacije.  
 
Opisuje različne tipe kultur, ki jih lahko srečamo v organizacijah, ter nam daje primere, 
kakšno kulturo je potrebno imeti v sorodnih podjetjih. Razlaga, kako je pomembna izbira 
in ohranjanje organizacijske kulture. Istočasno opisuje kako kulturne vrednote lahko 
vplivajo na etične navade v določeni organizaciji. Logistična organizacijska kultura je 
seštevek ključnih vrednot, prepričanja, razumevanj, domnev in norm, ki so prevzete s strani 
zaposlenih. Kultura v podjetju se prenaša na nove člane kolektiva kot vrednota.  
  
Organizacijska kultura im dve funkciji. Prva je ta, da pomaga pri notranji integraciji. 
Direktno vpliva na zaposlene, s tem da jim narekuje, kaj je znotraj delovne organizacije 
dopustno, kako se je potrebno pogovarjati, komunicirati med zaposlenimi in kako je 
potrebno spoštovati nadrejene. Druga funkcija pa razlaga, kako se je potrebno prilagajati 
okolju. Kako je potrebno sodelovati z drugimi organizacijami, kako in na kakšen način se 
je potrebno prilagoditi drugim. Močna kultura lahko pozitivno vpliva na zaposlene, jim 
daje pogum ter z njo lajša dosego zastavljenih ciljev. Kultura je pomemben člen delovne 
organizacije, saj pomaga predvsem pri izvrševanju zahtevnih nalog različnih skupin znotraj 
podjetja.  
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2.4 ZUNANJI DEJAVNIKI V FUNKCIJI USPEŠNOSTI 
POSLOVANJA LOGISTIČNIH CENTROV 

 
Logistične centre ne moremo obravnavati kot izolirane sisteme, ki poslujejo sami s seboj. 
Delujejo kot sestavni del širšega gospodarskega in družbenega sistema. Samo delovanje 
logističnih centrov ima vpliv na uspešnost celotnega družbenega sistema in na njegovo 
optimizacijo. Poleg naštetih notranjih dejavnikov, na katere lahko podjetje vpliva, so tudi 
zunanji dejavniki, ki jih mora menedžment  analizirati tako, da jih lahko uspešno vključi v 
funkcijo dinamične optimizacije in uspešnosti poslovanja podjetja, ki ga upravlja. Zunanji 
dejavniki v funkciji uspešnosti poslovanja logističnih centrov so (Zekić, 2000, str. 57): 
gospodarski, znanstveno-tehnološki, socialnokulturni in institucionalni. 
 
Na poslovanje logističnih centrov prihajajo najpomembnejši vplivi iz gospodarskega 
okolja. Ponavadi kot priložnosti ali nevarnosti, ki jih mora menedžment zaznati pri 
upravljanju dinamične optimizacije sodobnega podjetja. S svojimi dejanji lahko 
neposredno vpliva na lažje prilagajanje podjetja na te vplive. Logistični centri so zelo 
odprti sistemi. Z okolico poslovno sodelujejo, nudijo storitve manipuliranja z blagom ter 
izmenjujejo rezultate poslovanja. So porabniki energije, materialnih sredstev, znanja in 
informacij iz okolice. Uporabnikom pa tržijo svoje storitve. Osnovne povezave med 
logističnim centrom in njegovim gospodarskim okoljem se kažejo skozi logistični sistem. 
Na končni proizvod ali storitev logističnega sistema vplivajo še odjemalci, kakovost 
dobaviteljev, podizvajalcev, dostopnost, kupna moč, potrebe in zahteve odjemalcev, cena 
dela itd. Izbira dobaviteljev in podizvajalcev ima velik pomen pri kakovosti in ceni 
storitev. Razvita logistična infrastruktura v podjetju in v okolju je temelj uspeha 
logističnega delovanja logističnega centra. Za dinamično optimizacijo in uspešno 
poslovanje imajo velik pomen dostopnost, kakovost ter cena dela. Uporaba novih modernih 
strojev ter informatike omogoča zmanjšanje stroškov dela ter samo struktura dela. Vedno 
bolj pomemben postaja človeški dejavnik, ki s svojim znanjem lahko direktno vpliva na 
dinamično optimizacijo podjetja. Odjemalci storitev so najpomembnejši dejavnik logistične 
optimizacije podjetja. Osredotočenost na kupca proizvodov in storitev je temeljna 
usmeritev logistične funkcije.  
 
Znanstvenotehnološki pogoji okolja imajo ravno tako pomemben vpliv na uspešnost 
poslovanja in dinamično optimizacijo logističnih centrov. Tehnologija predstavlja skupek 
znanj in veščin. Vključuje vse tehnike, iznajdbe, neskončno količino organiziranega 
znanja, ki vpliva na način dela in razmišljanja, na proizvodnjo distribucijo in trženje blaga 
in storitev. Vpliv logistične tehnologije lahko zasledimo v razvoju novih proizvodov, novih 
resursih energije, novih načinih, metodah in tehnikah informacijskih in materialnih tokov 
ter novih storitvah. Razvoj slednjega vpliva na povečanje proizvodnega potenciala 
podjetja, širitve palete proizvodov in storitev, izboljšanje kakovosti, dviga življenjskega 
standarda ter povečanja prostega časa. Z naštetimi potencialnimi možnostmi, ki nastajajo 
zaradi uporabe logistične tehnologije, lahko menedžment uspešno dviguje raven dinamične 
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optimizacije. Današnje stanje dosežene stopnje razvoja v svetovnih merilih imenujemo 
tretja tehnološko-informativna revolucija (Pulić in Sundać, 1998, str. 61).  V takšnih 
okoljih postaja informacija zelo pomemben dejavnik uspešnosti podjetij. Razvoj vodi v 
četrto znanstveno revolucijo, kjer se proizvodni proces pretvarja v znanstveni proces. 
Znanje postaja tvorec proizvodov in storitev. Razvoj informacijskokomunikacijske 
tehnologije kot temelj razvoja logistične tehnologije menja način poslovanja podjetja pri 
sodobnih pogojih. Hitrost gibanja informacij, dobrin in ljudi je vse večja. Logistika kot 
funkcija prostorsko-časovne transformacije dobrin, energije, informacij in znanja razvija 
nove tehnologije raziskave tržišča. Istočasno razvija tudi nove tehnologije mrežne 
distribucije in upravljanja z zalogami. S temi ukrepi znižuje stroške poslovanja, veča 
zadovoljstvo odjemalcev in neposredno vpliva na dinamično optimizacijo logističnih 
centrov. Dinamična optimizacija sodobnega podjetja se lahko veča le z uspešnim 
upravljanjem logistične funkcije. 
     
Socialnokulturni pogoji okolja so začetni element logistične koncepcije, usmerjene v 
zadovoljevanje odjemalčevih potreb. So sestavni del zahtev, pričakovanj, inteligenčne 
stopnje in izobrazbe, prepričanj ter običajev ljudi v določenem okolju. Element 
socialnokulturnega okolja je tudi etično okolje, ki vključuje skupine ljudi s sprejetimi 
standardi vedenja. Logistika, usmerjena na prostorsko-časovne tokove, znotraj katere se 
vzpostavljajo najmočnejše socialne vezi v sodobnem podjetju, ki je v neposrednem stiku s 
prepričanji, željami in pričakovanji koristnikov, predstavlja najugodnejši medij za 
prilagajanje logističnega centra različnim socialnokulturnim pogoji okolja (Zekić, 2000, 
str. 61). Slabe rezultate poslovanja lahko povzroči nezadostno poznavanje sprejetih 
družbenih norm, prepričanj in vrednot določenih skupin odjemalcev s strani menedžmenta, 
katerim je usmerjeno poslovanje. Logistična usmeritev upravljanja z logističnimi centri je 
realna osnova za doseganje uspešnega sodelovanja med podjetji in okolji, kjer podjetje 
gravitira.  
 
Institucionalni okviri, ki so omejeni z distribucijo politične moči in pravnimi normami, 
definirajo splošne zakonske okvire za ustanovitev, delovanje in prenehanje delovanja 
podjetij (Buble, 1997, str. 75). Družbene zahteve, pričakovanja in pritiski velikokrat 
vplivajo na novo sprejete zakonske predpise, na način poslovanja podjetij. Država s svojo 
regulativo neposredno vpliva na poslovanje podjetij. Uporablja različne načine, kot so: 
subvencioniranje izbranih gospodarskih vej, davčne olajšave ter zaščita izbranih 
gospodarskih aktivnosti s posebnimi merami. Velikokrat se dogaja, da je država tudi 
odjemalec, kupec izdelkov oz. uporabnik storitev. Vloga države je omejiti in regulirati 
gospodarsko aktivnost. Delovanje podjetij je omejeno z zakoni in predpisi, ki ščitijo 
uporabnika, okolje, delavce ipd. Malo stvari je, ki jih lahko menedžment brez omejitve 
zakona in predpisov naredi. Zato so institucionalni okviri, kateri vplivajo na procese 
prostorsko-časovne transformacije dobrin, energije, znanja in informacij, zelo pomemben 
pogoj uspešnosti delovanja logističnega sistema.  
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3 ANALIZA IN OCENA STOPNJE RAZVITOSTI IN USPEŠNOSTI 
GOSPODARSTVA IN PROMETA V SLOVENIJI 

 

3.1 OCENA STOPNJE RAZVITOSTI IN USPEŠNOSTI SEKTORJA 
STORITEV 

 
V drugi polovici 20. stoletja je pomen storitev v družbeni reprodukciji nezadržno naraščal. 
Storitve se še posebej z višjo dinamiko rasti kažejo v državah z bolj razvitim  
gospodarstvom. Zavzemajo največji delež družbenega proizvoda in celotnega števila 
zaposlenih. Prevladujočo vlogo so storitve prevzele v poznih 80. in v začetku 90. let v 
gospodarstvih držav na prehodu in v večini dežel v razvoju. Storitveni sektor je ustvaril 
veliko novih delovnih mest. Slovenija je še vedno podpovprečno vključena v mednarodni 
pretok storitev. Predvsem zaostaja glede strukture izvoza storitev in sodobne tendence na 
področju načina izvoza storitev, ki gredo v smeri širjenja menjave s storitvami, na podlagi 
tržne prisotnosti ponudnikov storitev v drugi državi, v primerjavi s klasično trgovino čez 
mejo.  
 
V menjavi storitev je Slovenija tudi v letu 2001 opravila najpomembnejši del z državami 
EU. V pregledu, ki ga je na osnovi podatkov Banke Slovenije pripravil vladni Urad za 
makroekonomske analize v zadnji številki Ekonomskega ogledala, so države EU pri izvozu 
storitev zastopane s 65 odstotki (največ je bilo turističnih in transportnih storitev), uvoz 
storitev iz teh držav pa z dobrimi 50 odstotki (turizem, transport in poslovne storitve). 
Pomembnejši partner pri storitvah so za Slovenijo tudi države na ozemlju nekdanje 
Jugoslavije – pri izvozu z 18,6 odstotki in pri uvozu s 25,4 odstotki. Največji delež pri tem 
predstavljajo potovanja, poleg poslovnih storitev, ki so pomembne pri izvozu in uvozu. 
Slovenija dosega v storitveni bilanci s tujino presežek, ki je odraz neto prilivov  
tradicionalnih storitvenih panog turizma, transporta in gradbenih storitev. Največji odliv 
predstavljajo razne poslovne tehnične storitve, pravice, licence, računalniške in 
informacijske storitve.  
 
Tabela št. 1:  Menjava storitev s tujino, leto 2001 
  IZVOZ UVOZ 
SLO  SKUPAJ, v mio SIT 474.140 351.909 
Skupaj, v % 100,0 100,0 
EU 65,1 50,6 
EFTA 4,0 3,8 
Države nekdanje Jugoslavije 18,6 25,4 
CEFTA 4,7 5,5 
Ostalo 7,6 14,7 

Vir: UMAR, junij 2002, na osnovi predhodnih podatkov BS. 
 
Velik pomen im vključitev Slovenije v GATS (General Agreement on Trade in Services – 
Splošni sporazum o trgovini s storitvami), v skladu s katero uveljavlja načelo 
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nediskriminacije med ponudniki storitev, povečanja preglednosti pravil, ki regulirajo 
storitve doma. Istočasno urejajo postopno liberalizacijo trgovine s storitvami s tujino. 
Nepogrešljiv del gospodarske strukture vsake države so nedvomno storitve. Pri 
vključevanju v mednarodno menjavo je izjemno pomembna prepletenost storitvenega 
sektorja z drugimi gospodarskimi sektorji. Učinkovita uporaba storitev v proizvodnji blaga 
dviguje njegovo konkurenčnost in povečuje možnosti za izvoz. Slovenija mora slediti 
gibanjem, ki narekujejo razvoj storitev v naslednjem obdobju.   
 
Pozitivni saldo plačilne bilance v letu 2001 še naprej raste. Po zadnjih podatkih Banke 
Slovenije je bilo v tekočem računu plačilne bilance v prvih petih mesecih leta 2002 94 
milijonov ameriških dolarjev presežka. Na izboljšanje bilance v letu 2002 največ vpliva za 
50 odstotkov nižji blagovni primanjkljaj od lanskega v tem času, pa tudi nekoliko višji 
presežek v storitvenem delu bilance glede na leto 2001. 
 
Tabela št. 2: Izvoz in uvoz storitev RS od leta 1994 do 2001 
V mio USD 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Storitve 643,00 578,20 633,40 630,30 492,50 364,10 436,40 504,00
Izvoz storitev 1.809,10 2027,50 2.135,10 2047,50 2027,50 1899.20 1886,20 1945,00
Transport 486,70 505,30 480,70 464,50 540,00 520,60 492,40 498,00
Potovanja 913,30 1084,00 1239,80 1186,90 1088,40 953,60 960,80 994,00
Komunik. storitve 12,70 11,80 13,90 21,40 24,80 24,00 24,70 33,00
Konstruk. storitve 125,10 135,59 92,60 79,90 73,40 58,20 65,90 69,90
Finančne storitve 6,50 8,00 10,70 10,70 8,40 8,40 8,10 10,10
Inf. storitve 5,40 12.00 29,30 32,60 47,60 54,60 53,90 63,00
Licence, patetni 3,20 4,00 6,30 5,10 8,70 8,00 11,80 14,00
Ostale posl.stor. 244,80 247,10 242,40 225,60 215,80 247,60 242,69 235
Uvoz storitev -1.166,10 -1.449,40 -1.501,60 -1,417,20 -1.535,00 -1.535,10 -1.449,80 1.444,10
Transport -419,00 -436,00 -407,50 -367,30 -408,90 -378,30 -353,70 -318,00
Potovanja -389,70 -573,30 -601,60 -517,50 -558,20 -539,00 -520,70 -517,00
Komunik. storitve -5,5 -10,2 -15,10 -25,50 -29,40 -36,00 -50,90 -59,00
Konstruk. storitve -3,3 -23,50 -43,80 -52,70 -35,20 -64,20 -51,90 -45,00
Finančne storitve -12,30 -15,30 -19,50 -21,90 -32,00 -23,00 -26,30 -24,00
Inf. storitve -19,00 -27,20 -31,20 -51,10 -46,60 -52,80 -57,40 -57,00
Licence, patetni -16,20 -22,80 -26,70 -32,30 -38,60 -46,70 -49,40 -60,00
Ostale 

ritve 
-264,60 -296,50 -309,40 -297,90 -327,50 -334,40 -279,90 -300,00

posl.sto
Vir: Banka Slovenije – Podatki plačilnih bilanc od leta 1994 do 2001 
 
Za Slovenijo lahko rečemo, da je zaključila prvo fazo družbene in ekonomske preobrazbe. 
Država je imeli v 10 letih visoko gospodarsko rast – okoli 4 odstotke in relativno dobro 
socialno stabilnost. V tem času se je posodobila tudi zakonodaja. Ključnega pomena v 
bodočnosti je program razvoja, ki ga Slovenija mora doseči kot nacionalni konsenz, zato 
daje zbornica ključen poudarek na socialni sporazum med vlado, sindikati in delodajalci. 
Pri uresničevanju zastavljenih ciljev se države razlikujejo pri svoji uspešnosti. Stanje in 
trendi so v Sloveniji zelo občutljivi. Nadaljnji koraki narekujejo modrost, racionalnost, 
predvsem pa sodelovanje vseh tistih, ki vidijo Slovenijo kot čvrsto članico EU, z močnim 
kapitalom, konkurenčno delovno silo in podjetništvu prijaznim okoljem. Osnovna razvojna 
paradigma države je, da je stabilna le gospodarsko uspešna Slovenija, ki bo znala 
razporediti svoj BDP tako, da bo gospodarstvo imelo dovolj za uspešen razvoj in da bodo 
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prebivalci živeli v blaginji. Gre pa za izzive predvsem na naslednjih področjih: aktualna 
gospodarska gibanja povzročajo skrbi, v gospodarstvu so žgoči problemi rastoča inflacija, 
preveliki proračunski apetiti, plače in zaposlovanje v javnem sektorju, ki so v zadnjih dveh 
letih močno nad povprečjem gospodarstva, apetiti pa se še niso umirili,  vse skupaj pa 
negativno vpliva tudi na zahteve sindikatov v gospodarstvu.  
 
Inflacije ne povzroča več gospodarstvo, temveč so njeni vzroki predvsem v neracionalnosti 
javnega sektorja kot tudi v cenovnih pritiskih iz tujine. Slovenija ima še vedno nizko 
dodano vrednost in šibek pretok znanja iz inštitutov in univerz v gospodarstvo. Čeprav so 
cilji v strategiji gospodarskega razvoja in v državnem in razvojnem programu dobri, so 
težave z implementacijo. Gospodarstvo podpira vstop Slovenije v EU. Priložnost obstaja 
tudi na trgih jugovzhodne Evrope, kjer predstavljajo izziv predvsem dolgoročna kapitalska 
vlaganja. Antibirokratski program je v teku, temelji pa na hitrejšem prilagajanju domačega 
okolja mednarodnim standardom, vendar se zdi, da prihaja prepočasi do potrebnih 
sprememb. 
 
Ob predvideni davčni reformi je z vidika gospodarstva potrebno brezkompromisno 
upoštevati zaznave menjalnega sektorja. Izvozniki so tisti, ki so stalno prisotni na 
konkurenčnem trgu. Pričakovati je hitrejše spremembe na področju davkov, in sicer manj 
obremenitev na živo delo. Gospodarska zbornica predlaga, da bi se davčne obremenitve na 
enoto prihodka zmanjšale, a je zato v ekonomsko-socialnem svetu tudi s strani vlade 
premalo podpore. Slovenija po vrednosti izvozi že 63 odstotkov BDP. Vendar pa lahko 
ugotovimo, da tudi v sodobni ekonomiji ni prave tržne svobode in da vsakdo ščiti svoj 
interes, interes svoje države ali svoje ekonomije, svojih producentov in pri tem velikokrat 
celo obidejo načelne sporazume.   
 
Po najnovejših podatkih Banke Slovenije je bilo konec leta 2001 stanje neposrednih tujih 
naložb (NTI) v Sloveniji 3.209 milijonov USD. Naložbe iz Slovenije v druge države pa so 
ob tem času znašale  950 milijonov USD. Trend povečanja tujih naložb pri nas se 
nadaljuje.  
 

3.2 OCENA STOPNJE RAZVITOSTI ZUNANJE TRGOVINSKE 
MENJAVE 

 
Slovenija je že od svojega nastanka aktivno prisotna na mednarodnem trgu. Po 
osamosvojitvi leta 1991 je postala majhna srednjeevropska država. Na novo je oblikovala 
svoje sodelovanje s posameznimi državami, njihovimi skupnostmi, mednarodnimi 
multilateralnimi institucijami in z bivšimi jugoslovanskimi republikami. Po osamosvojitvi 
se je prodaja v republike nekdanje Jugoslavije močno zmanjšala, kjer je v manj kot dveh 
letih izgubila dve tretjini svojega tržišča. Delež trgovine z državami bivših republik je 
upadel s 70 odstotkov v osemdesetih letih na 26 odstotkov v letu  1992 in na 14,1 odstotka 
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v letu 1995. Skoraj popolna izguba nekdanjega tržišča je od Slovenije zahtevala veliko 
naporov. Izpad izvoza ni bilo moč takoj nadomestiti z izvozom na druga srednjeevropska 
tržišča. Dodaten problem je bil tudi zmanjšanje trgovanja z državami nekdanje Sovjetske 
zveze ter državami v srednji in vzhodni Evropi. Slovenska trgovina si je po upadu 
opomogla z izvozom blaga in storitev v industrializirane države, predvsem v države EU. 
Delež izvoza se je nenehno povečeval. Leta 1992 je dosegel več kot 50 odstotkov, leta 
1995 pa že 67 odstotkov. Leta 2001 je slovenski izvoz dosege 110.346 mio EUR. Od tega 
je bil izvoz v EU 62,2 odstotka. (Banka Slovenije, 2001) 
 
Slovenija ima sklenjenih precej meddržavnih sporazumov o gospodarskem in trgovinskem 
delovanju. S sporazumi je dogovorjeno, da bosta državi s svojo zakonodajo pospeševali 
trgovinsko in gospodarsko sodelovanje, podpirali sodelovanje v znanosti in tehnologiji, 
spodbujali investicije in skupna vlaganja ter težili k odpravi ovir pri pretoku blaga. 
Sporazumi so večinoma sklenjeni za obdobje od enega do pet let. Slovenija je sklenila 
veliko meddržavnih sporazumov o gospodarskem in trgovinskem sodelovanju s Hrvaško, 
Makedonijo, Avstrijo, Madžarsko, Albanijo, Rusko federacijo, Poljsko, Romunijo, 
Bolgarijo, Turčijo, Indijo, Kitajsko, Argentino intd. 
 
Leta 1994 je Slovenija postala polnopravna pogodbenica GATT-a (General Agreement on 
Tariffs and Trade – Splošni sporazum o carinah in trgovini) z uveljavitvijo Protokola o 
pristopu Slovenije h GATT-u in njemu priložene liste carinskih koncesij. S pristopom je  
sprejela določene obveznosti v zvezi s carinskimi stopnjami za industrijske in kmetijske 
proizvode. Leta 1995 (Marakeški sporazum) je Slovenija postala članica WTO (Svetovne 
trgovinske organizacije). S tem članstvom je sprejela določene obveznosti, ki zadevajo 
politiko ekonomskih odnosov s tujino. Sporazum o prosti trgovini je ponavadi prvi korak v 
oblikovanju intenzivnejšega ekonomskega integriranja. Omejuje se na prosto trgovino – 
proste izvozne in uvozne tokove blaga. S 1. julijem 1995 je začel  veljati sporazum z EFTO 
(European Free Trade Agreement – Evropski sporazum o prosti trgovini). Deklaracija 
predvideva trgovinsko, gospodarsko in znanstveno-tehnično sodelovanje ter možnost za 
postopno ustanovitev proste trgovine. Najpomembnejši partner Slovenije med  temi 
članicami je bila do leta 1995 Avstrija. Trenutni primat pa ima Švica. Glavne skupine 
proizvodov, ki jih Slovenija izvaža v EFTO, so: stavbno in drugo pohištvo, leseni 
proizvodi za gradbeništvo, montažne zgradbe, pnevmatične gume, sedeži, hladilniki ter 
papirni izdelki.  
 
Dne 25. novembra 1995 je Slovenija postala polnopravna članica CEFTE (Central Europe 
Free Trade Agreement – Srednjeevropski sporazum o prosti trgovini). CEFTA je 
pomembna za Slovenijo kot nabavno tržišče za surovine in polizdelke, izvaža pa gotove 
proizvode. Slovenija je v letu 2001 izvozila za 10.346 mio EUR blaga. Od tega največ v 
države EU, in sicer 62,2 odstotka. Pri uvozu blaga, ki je bil v letu 2001 11.341 mio EUR, je 
Slovenija uvozila 67,6 odstotka iz držav EU. Sodelovanje z EU ima zelo velik pomen za 
narodno gospodarstvo. Intenzivno politično in gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in 
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EU se je začelo aprila 1993 s Sporazumom o sodelovanju, ki je pričel veljati 1. septembra 
1993, določil pa je trgovinsko, gospodarsko, znanstveno, tehnološko in druge oblike 
sodelovanja. Navedeni sporazum je bil osnova za sklenitev Sporazuma o pridružitvi, ki sta 
ga podpisali Slovenija in EU 10. junija 1996.  
 
S 1. februarjem 1999 je Slovenija tudi pridružena članica EU in ima možnost, da postane 
polnopravna članica v prvi polovici leta 2004. Poleg sodelovanja z EFTO, CEFTO in EU 
Slovenija sodeluje tudi z nekaterimi drugimi neevropskimi integracijskimi skupinami. 
Najpomembnejše med njimi so: NAFTA, ASEAN, MERCOSUR in APEC. Do večjega 
sodelovanja Slovenije z neevropskimi regionalnimi integracijami in njihovimi 
posameznimi članicami bo prišlo predvsem s povečanjem izvoza kakovostnih proizvodov, 
večjega vključevanja v mednarodno menjavo storitev in internacionalizacijo tokov kapitala. 
Slovenija je kot evropska država tradicionalno usmerjena k razvitim tržnim gospodarstvom. 
Po osamosvojitvi in nujni preusmeritvi blagovne menjave iz držav nekdanje Jugoslavije je 
uspešno preusmerila blagovno menjavo na trge zahodnoevropskih  držav. Pri tem je na 
prvem mestu še vedno Nemčija, nato Italija, Hrvaška, Francija, Avstrija itd.  
 
Izzivi v zunanjetrgovinski politiki so zrcalna slika izzivov na področju konkurenčnosti 
slovenskega gospodarstva. Ni naključje, da strokovnjaki sposobnost države za povečanje 
življenjskega standarda in gospodarske rasti neposredno povezujejo s sposobnostjo 
izvažanja, privabljanja tujih investitorjev in strukturnega prilagajanja. Cilj politike je, da 
zagotovi podjetjem dostop do trgov, ne glede na to, ali so podjetniški interesi usmerjeni na 
regijo, skupino držav, Evropo ali globalni trg. Politika podjetjem zagotavlja, da so zahteve, 
ki jih morajo na izvoznih trgih izpolnjevati, nediskriminatorne, kolikor mogoče enostavne 
in za podjetja neobremenjujoče, ter da je na voljo učinkovit sistem reševanja problemov, ki 
pri tem nastajajo. Usmeritve zunanjetrgovinske politike temelji na temeljni predpostavki, 
da je za prihodnji dinamičen gospodarski razvoj Slovenije ena ključnih determinant prav 
rast menjave s tujino, pri čemer ostaja izvoz osnovni generator impulzov za vzdržno in 
dinamično gospodarsko rast Slovenije do vstopa v EU.  
 
Državni ukrepi za pospeševanje izvoza temeljijo na načelu dovoljenega glede Svetovne 
trgovinske organizacije (WTO) in EU, na načelu ustvarjanja ugodnih pogojev za izvozni 
prodor za vsa podjetja, skladno z njihovimi konkurenčnimi prednostmi in sposobnostmi ter 
na načelu kombiniranja različnih ukrepov za promocijo izvoza, od sklepanja sporazumov 
do iskanja sinergij med različnimi ustanovami in organizacijami na nacionalni in 
mednarodni ravni. Urad za gospodarsko promocijo in tuje investicije bo razširil ponudbo 
svojih storitev za izvoznike s kompleksnimi informacijami o izvoznih trgih in okrepil 
sistem odzivanja na tuja povpraševanja. Ker bo Slovenija s članstvom v EU v celoti 
prevzela trgovinsko politiko unije, bo težišče za spodbujanje izvoza in investicije prešlo na 
infrastrukturo in razvojne spodbude. Zato je potrebno pred vstopom okrepiti diplomatsko 
mrežo v tujini, ki podpira internacionalizacijo slovenskih podjetij. Osnovna načela pri 
razvoju mreže bodo odzivnost na potrebe gospodarstva, fleksibilnost in stroškovna 
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učinkovitost. Mreža bo pomagala v neposrednem sodelovanju z gospodarstvom iskati 
priložnosti za povečanje menjave, strateških tujih investicij in skupnih vlaganj, naložb 
slovenskih podjetij v tujini in promocijo turizma. Do vstopa Slovenije v EU je potrebno 
okrepiti mrežo z vsaj desetimi enotami za servisiranje ključnih in najbolj obetavnih trgov. 
 

3.3 OCENA STOPNJE RAZVITOSTI IN USPEŠNOSTI 
PROMETNEGA SISTEMA 

 
Pojem promet predstavlja obliko premagovanja prostora, ki se izvaja za lastne potrebe ali 
potrebe drugih.  Promet kot ekonomski termin vključuje promet vrednostnih papirjev, 
denarni promet ter blagovni promet. V širšem smislu predstavlja prenos ljudi, dobrin, vesti, 
denarja in energije (Jakomin, Zelenika, Medeot, 2002, str. 19). Transport je za razliko od 
prometa ožje opredeljen, predstavljamo ga kot dejavnost, ki se ukvarja s premeščanjem 
ljudi in blaga v geografskem prostoru. Transport nam predstavlja dejavnost, ki zajema 
široko področje, tako s tehničnega vidika kot tudi iz družbenoekonomskega vidika. Poleg 
spremembe kraja blaga transport poseduje še časovni dejavnik in druge sestavine kakovosti 
storitev, ki so odvisne od potreb in želja naročnikov. Pojem prometa je izjemno širok, tako 
da ga je potrebno obravnavati z več vidikov. Promet je izrazito kompleksen tehnični, 
tehnološki, organizacijski, ekonomski in družbeni pojav. Zaradi spoznavanja lastnosti in 
specifičnosti posameznih delov celote promet delimo na osem skupin: sredino, v kateri 
poteka, državnopravni pomen območja, prometne površine, prostorsko oddaljenost, vrste 
prometnih sredstev, predmet prometa, uporabnika prometa in tehnološko organizacijske 
oblike prometa.  
 
V odnosu na državnopravne lastnosti območja, na katerem promet poteka, promet delimo 
na notranji ali domači, mednarodni, obmejni in tranzitni. Glede na prostorsko oddaljenost 
obravnavamo promet lahko kot mestni, primestni, medkrajevni, kontinentalni in med 
kontinentalni. Glede na vrsto prometnih sredstev pa na avtomobilski, železniški, žičniški, 
cevovodni, ladijski, letalski, helikopterski in radijski. Promet lahko delimo na prometne 
panoge: cestni, železniški, rečni, jezerski, kanalski, pomorski, cevovodni, zračni ter promet 
telekomunikacij. 
 
Promet kot pojav in celoto znotraj narodnega gospodarstva, ki se ukvarja z ekonomiko in 
organizacijo prometa, lahko definiramo kot sestavljen dinamični sistem. Prometni sistem je 
torej del ekonomskega sistema ali del narodnega gospodarstva. Z mikro stališča ga lahko 
opazujemo kot slovenski prometni sistem, z makro stališča pa kot mednarodni prometni 
sistem. V nacionalnem prometnem sistemu kot podsistemu mednarodnega in transportnega 
sistema delujejo številni podsistemi, med katerimi so najpomembnejši: pomorski, 
železniški, cestni, rečno-kanalsko-jezerski, zračni, cevovodni, poštno-telekomunikacijski in 
žičničarski prometni in transportni sistemi.  
 

 31  



 

Podsistemi so v vzajemni zvezi z drugimi podsistemi, kot so npr.: zunanjetrgovinski, 
špediterski, pristaniški, carinski, bančni, sanitarni, fitosanitarni, veterinarski, 
prometnopomorsko-agentski, zavarovalniški, podsistemi izvajalcev kontrole in drugi. 
Nacionalni prometni in transportni sistem s svojim delovanjem obvladuje prostorske in 
časovne dimenzije ne samo na nacionalnem, temveč tudi na mednarodnem področju 
(Jakomin, Zelenika, Medeot, 2002, str. 40).  
 
Iz tabele št. 3 vidimo, kolikšen je tržni delež slovenskega transporta skupaj ter po 
posameznih vrstah transporta. 
 
Tabela št. 3: Transportne storitve Slovenije po vrstah transporta v letih 1998-2000 
V mio USD 1998 1999 2000 
Transport (skupaj) 948,91 898,9 846,1 
Pomorski  110,44 126,26 104,21 
Železniški  247,92 245,59 221,65 
Zračni  87,91 70,35 91,55 
Cestni  241,81 174,45 222,81 
Drugi transporti 260,84 282,25 206,41 

Vir: Banka Slovenije: Podatki plačilnih bilanc od leta 1994 do 2001 
         
Iz tabele je razvidno, da se vrednost deleža transportnih storitev v zadnjih let v RS 
zmanjšuje. Največji delež imata cestni in železniški transport, ki sta ustvarila v letu 2000  
222,81 mio USD oz. 221,65 mio USD. Kot lahko ugotovim, se je delež cestnega transporta 
nesorazmerno povečal v primerjavi z železniškim, ki je padel. Enako se je zmanjšal tudi 
pomorski transport s 126,26 mio USD na 104,21 mio USD v letu 2000.   
 

3.3.1 RAZVITOST IN USPEŠNOST KONVENCIONALNEGA TRANSPORTA IN 
PROMETA 

 
O konvencionalnem prevozu in transportu lahko govorimo pri premeščanju ali prenosu 
predmetov prevoza z enega na drugo mesto izključno s prevoznim sredstvom ene veje 
prevoza. V praksi gre za prevoz s kamionom, letalom, ladjo, ali vagonom. Za 
konvencionalni prevoz je značilno, da poteka na osnovi enega dogovora o prevozu, 
uporablja se le en tovorni list. Tak prevoz ponavadi organizira le en organizator, ponavadi 
špediter. Konvencionalni prevoz je lahko nacionalni in mednarodni. V praksi prevladuje 
konvencionalni prevoz blaga na paletah in v kontejnerjih.  
 
S pojavom in hitrim razvojem modernih transportnih tehnologij, kot so: paletizacija, 
kontejnerizacija, RO-RO, LO-LO, FO-FO, HUCKEPACK in BIMODALNE transportne 
tehnologije, je konvencionalni prevoz blaga začel izgubljati na svojem pomenu. V 
današnjem času prevladujejo multimodalni in kombinirani transport. Konvencionalni 
prevoz bo kljub svoji izgubi primata še vedno prisoten v prometnem in gospodarskem 
sistemu.  
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Da bi boljše razumeli, zakaj je konvencionalni transport prisoten v tolikšni meri v RS, je 
potrebno analizirati železniški in cestni promet, ki pogojujeta uporabo le-teh. Prometni 
sistem v Evropi temelji na načelih izenačitve pogojev poslovanja vseh prometnih panog na 
trgu prometnih storitev. V evropsko prometno mrežo je vključeno 20.000 km železniških 
prog, 18.000 km cest, 38 letališč, 13 pomorskih pristanišč in 49 rečnih pristanišč. Vse 
skupaj je povezano z desetimi panevropskimi koridorji. Železniška infrastruktura je 
temelj izenačevanja znotraj EU. Ta želi v okviru transevropske transportne mreže 
povezati srednjeevropske železnice z vzhodno evropskimi železnicami. Namen je 
predvsem v tem, da se izboljšajo informacijske tehnologije, ki bi lahko olajšale 
spremljanje blaga, medsebojno komuniciranje ter organizacijo transportov. Največji 
problem je še vedno v različnih širinah tirov, ki so bile nekoč predvsem na vzhodu , kot 
posledica obrambnih strategij pred zahodom. Tako je potrebno vagone, ki prispejo iz 
Evrope, pretovarjati na druge vagone in obratno. 
 
 Slovenija je zaradi svojega zemljepisnega položaja neposredno povezana z evropskim 
prometnim sistemom. Slovenske železnice to dejstvo pri oblikovanju in razvoju svoje 
infrastrukture nikakor ne smejo zanemarjati. Prevozna politika v EU zahteva prilagoditev 
slovenskega transportnega gospodarstva novim razmeram. To je istočasno pogoj, ki ga 
postavlja EU za enakopravno vključitev Slovenije v evropski prometni sistem. Ob dejstvu, 
da delež mednarodnega transporta po slovenskih železnicah presega 80 odstotkov in da je 
soodvisnost železnic po Evropi pogoj za uspešen prevoz blaga po železnici, je nujno da se 
nacionalna železnica čim prej razvije in približa stopnjam razvitosti železnic držav članic 
EU.   
 
Strategija razvoja evropske železniške infrastrukture, glavnih prevoznih smeri, železniških 
koridorjev, železniške infrastrukturne mreže, katere deli so tudi nekatere proge slovenskih 
železnic, lahko zasledimo v nekaterih evropskih dokumentih, ki so jih izdelali v 
Mednarodni železniški uniji – UIC, Skupnosti evropskih železnic – GEB in Ekonomski 
komisiji Združenih narodov – AGC. Položaj Slovenije po osamosvojitvi je narekoval 
zasnovo razvoja prometnega sistema. Istočasno narekuje zasnovo prometnega omrežja ter 
znotraj tega tudi zasnovo železniškega omrežja. Država mora zagotoviti razmere za skladen 
gospodarski in prostorski razvoj RS ter dobre prometne povezave s sosednjimi državami. 
Pri posodobitvi in razvoju železniške infrastrukture gre za tri različne sklope, katerih 
izvedba mora biti usklajena s standardi, ki jih UIC predpisuje. Gre predvsem za obnovo 
obstoječih prog, dograditev ter gradnje prog za visoke hitrosti. Najbolj žgoč problem, ki je 
v tesni povezavi z Luko Koper, je izgradnja drugega tira Koper-Divača, ki je istočasno 
sestavni del V. koridorja. Obstaja velika nevarnost izgradnje nove proge Milano-Benetke-
Trst-Ljubljana, ki bi lahko izključila Luko Koper s petega koridorja in istočasno zavrle 
izgradnjo drugega tira na relaciji Koper-Divača. Luka Koper in Luka Trst pa bi bili 
povezani z železniškimi tiri po obali. Z vidika kakovosti transporta je dobro organiziran 
železniški transport precej neodvisen od vremenskih vplivov in zaradi tega relativno točen. 
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Zaradi tega lahko štejemo železnico za razmeroma hitro in varno vrsto prevoza ter pri 
večjih količinah blaga in daljših razdaljah tudi zelo ekonomično. Pozitivni dejavnik 
kakovosti železniškega transporta je velika zanesljivost, ki jo zagotavljata način poslovanja 
(javnost prevoza, vozni red), in pa razmeroma gosta mreža prog in postaj. Negativen vpliv 
na okolje je v železniškem transportu najmanjši. Primerjava specifičnega oddajanja 
škodljivih snovi v zrak, merjena z dejavnikom toksičnosti, pokaže da tovornjak onesnaži 
30-krat bolj, kot če isti tovor pelje vlak. Dejavniki toksičnosti znašajo: za železnico 1, za 
rečno plovbo 3,2, za osebni avto 8,3 in tovorni avto 30. Tudi primerjava specifične porabe 
energije za enoto prepeljanega tovora pokaže podobno, saj porabi železnica 1, rečna plovba 
2, osebni avto 3,5 in tovorni avto 8,7 enot energije. Pomanjkljivosti železniškega transporta 
se kažejo v manjši dostopnosti do pošiljateljev oz. prejemnikov blaga ter s tem tudi manjšo 
pogostnost. Z izgradnjo industrijskih tirov pa se dostopnost železnice lahko bistveno 
izboljša. V zvezi s pomanjkljivostmi železniškega prevoza posebej izstopa slaba struktura 
časa glede na delež dejanskega prevoza ter glede na druge operacije, kot so čakanje na 
natovarjanje in raztovarjanje blaga, čakanje v odpravnih in namembnih postajah ter 
zadrževanje v tehničnih postajah. 
 
Na osnovi izkušenj lahko ocenim, da se v klasičnem železniškem prevozu pošiljka 
dejansko prevaža povprečno le 20 odstotkov celotnega časa, ostalih 80 odstotkov časa pa se 
porabi za druge, predvsem začetno-končne operacije. Z uporabo sodobnih sredstev 
integralnega transporta je možno delež dejanskega prevoza povečati s sedanjih 20 
odstotkov najmanj na polovico. Ponudbo Slovenskih železnic v tovornem prometu 
sestavljajo prevozi vagonskih in malih pošiljk. V okviru ponudbe prevoza vagonskih 
pošiljk nudijo kupcem prevoz posamičnih vagonov in kompletov vlakov tako v klasičnem 
kot v kombiniranem načinu. Leta 2001 je bilo po železnici prepeljanih 14,92 mio ton blaga, 
kar je za 0,3 odstotka več od predvidene količine. Opravljeno delo, izraženo v neto tonskih 
kilometrih, je bilo za 0,1 odstotka oziroma 2,7 mio NTKM manjše, kot je bilo načrtovano. 
Transportni prihodki so bili za 0,8 odstotka oziroma za 183,8 mio tolarjev večji od 
pričakovanih.  
 
Za potrebe slovenskega gospodarstva je bilo prepeljanih 54,3 odstotka vsega prepeljanega 
blaga oziroma 8,08 mio ton. Dokončanje del na železniški infrastrukturi, upočasnitev 
izgradnje avtocestnega križa, postopno zapiranje rudnika Trbovlje ter zmanjšanje posevkov 
sladkorne pese v Sloveniji so poglavitni vzroki za 16odstotkov zmanjšanje obsega 
prepeljanega blaga v notranjem prometu v primerjavi z letom 2000. Poslovna enota 
Tovorni promet Slovenskih železnic se je v letu 2001 prizadevala povečati prevoze po V. 
koridorju. Leta 2001 so začeli z vpeljevanjem integriranega informacijskega sistema Sap in 
modul Sd, ki bo v celoti informacijsko podprl vse aktivnosti – od povpraševanja po 
prevozih do izstavitve faktur in jih povezal  z drugimi funkcijami podjetja. Prav tako so 
pripravljene podlage za razvoj elektronskega tovornega lista ter uveljavitev elektronske 
izmenjave podatkov s strankami in železniškimi upravami.    
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Slovenija daje prednost izgradnji avtocest v primerjavi z železnico. Tako nacionalni 
program predvideva izgradnjo avtocestnega sistema v dolžini 499,3 km, od tega 386 km 
novih avtocest in drugih avtocestnih povezav v smeri vzhod-zahod in 113 km v smeri sever 
- jug. Ob sprejemu nacionalnega programa in ob sprejemu sprememb  in dopolnitev 
nacionalnega programa za izgradnjo avtocest v RS (Uradni list RS, št.41/98) je določen 
datum dokončanja izgradenj, ki naj bi bil v letih 2006-2007. Čimprejšnja izgradnja V. 
cestnega koridorja predstavlja uresničitev osrednjega strateškega cilja Slovenije pri 
izvajanju nacionalnega programa. Prednosti cestnega transporta v primerjavi z drugimi 
prometnimi vejami so predvsem v dostopnosti, hitrosti, rednosti in pogostosti. Med njegove 
primerjalne pomanjkljivosti pa lahko štejemo: stroške transporta na večjih razdaljah, 
točnost, ki je v precejšnji meri odvisna od vremenskih, podnebnih in drugih razmer v 
cestnem prometu, in varnost, ki je v cestnem prometu 24-krat slabša kot na železnici. 
Dostopnost cestnega transporta, ki je njegova najpomembnejša prednost, se izraža skozi 
izredno gostoto cestne mreže. To omogoča, da se blago prepelje »od vrat do vrat«. Zaradi 
tega odpadejo vsa vmesna pretovarjanja, s čimer se poveča hitrost in zmanjšajo stroški; 
zmanjšajo se tudi možnosti poškodovanja blaga, tatvin in izgub. Druga pomembna prednost 
cestnega transporta je njegova velika hitrost, ne pa samo zaradi tehnične hitrosti, ampak 
predvsem zaradi komercialne (potovalne) hitrosti blaga, ki znaša v povprečju 40 km/h. 
Cestni transport je ekonomično uporabljati predvsem na krajše razdalje pri prevozih 
kosovnega blaga, ki s svojo vrednostjo prenesejo višje stroške. 
 
Obstajajo pomembne razlike med cestnim in železniškim transportom, ki neposredno 
vplivajo na izbiro in uporabo transportnih sredstev. Emisija škodljivih snovi je v 
železniškem prometu 38-krat manjša kot v  cestnem. Poraba prostora je ob enaki 
propustnosti v železniškem prometu do trikrat manjša kot na avtocesti. Prevelikem hrupu 
cestnega prometa je izpostavljenih 63 odstotkov prebivalcev, železniškemu pa samo 6 
odstotkov.  
 
Varnost v železniškem prometu je 24-krat večja v primerjavi z cestnim. Po slovenskih 
cestah vozi 2.900 domačih avtobusov in okoli 65.000 tovornih vozil, ob tem pa vsako leto 
še okoli 200.000 tujih tovornjakov. Gledano v celoti pri cestnem tovornem prometu so 
stroški 20-krat večji, v cestnem potniškem prometu pa 17-krat večji, kot pri železniškem. V 
železniškem tovornem prometu se na enoto dela porabi 8,7-krat manj energije kot v 
cestnem. Po podatkih švicarskega inštituta Prognos AG se v prometu porabi 23 odstotkov 
vse energije, 50 odstotkov vseh emisij v okolje pa odpade na promet. Sedanje relativno 
slabo stanje prometa, ki ga prikazuje prometna politika, sprejeta v državnem zboru RS, 
kaže na nujnost takojšnjih ukrepov, saj je razmerje med količino prepeljanega tovora po 
cesti in železnici 71:29 v korist cest. Razmerje med opravljenim transportnim delom, pri 
katerem je upoštevana količina in razdalja prevoza (v tonskih kilometrih) na cesti in 
železnici, pa 48:52, pri čemer niso upoštevani prevozi za lastne potrebe, ki bi znatno 
povečali delež prevozov, opravljenih po cestah. Povečanje propustnosti in skrajšanje 
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potovalnega časa na poti skozi Slovenijo ima bistven pomen pri konvencionalnem prevozu 
blaga tako po železnici kot tudi cesti.          
 

3.3.2 RAZVITOST IN USPEŠNOST KOMBINIRANEGA TRANSPORTA IN 
PROMETA 

 
Kombinirani transport se pojavi takrat, ko opravljamo prevoz blaga s prevoznimi sredstvi 
različnih vrst transporta. Pri taki vrsti transporta nastopata najmanj dva transportna 
sredstva, blago je potrebno pretovoriti z enega na drugo prometno sredstvo. Za kombinirani 
transport je značilno, da sklenemo toliko pogodb o prevozu, kolikor transportnih vej ali 
sredstev  sodeluje. Celoten transportni proces lahko organizira en ali več izvajalcev 
transporta. Pri kombiniranem lahko izdamo toliko spremnih listin, kolikor je sklenjenih 
pogodb o prevozu. Hiter razvoj gospodarstva v drugi polovici 20. stoletja je povzročil 
tehnološko revolucijo, ki je pogojevala pojav integralnega transporta. Ta je v bistvu 
sodobnejša oblika kombiniranega transporta, za katerega je značilno, da je med tovorom in 
tovornim prostorom vozila nekaj vmesnega. To je lahko kontejner ali paleta, s čimer 
odpade neposreden stik z blagom. Uporabniki storitev zahtevajo vedno boljšo kakovost 
transportnih storitev, ki se izraža v večji hitrosti, neprekinjenosti in večji prožnosti 
transporta, kakovosti manipulacij ter sprejemljivih stroškov transporta.  
 
Po razpadu nekdanje Jugoslavije se je težišče z osi sever-jug prevesilo na os vzhod-zahod. 
Slovenija se je morala prilagoditi novim razmeram. Spremembe se zahtevale hitre ukrepe 
glede zagotavljanja možnosti za ohranitev in vključitev Slovenije v evropski prometni 
sistem. Sklenila je sporazum z EU, tako da se je enakopravno vključila v razvoj in 
posodobitev prometne infrastrukture. Kot sestavni del  mednarodnega omrežja v Sloveniji 
za mednarodni kombinirani transport so opredeljene štiri železniške proge.  
 
Tabela št. 4: Mednarodne »E« železniške zveze v Sloveniji 
PROGA                                            SMER – LINIJA 
E 65               Gdyana - Dunaj - Jesenice - Ljubljana - Ilirska Bistrica - Reka 
E 67               Bruck a.d. Mur - Graz - Šentilj - Maribor - Pragersko - Zidani Most 
E 69               Budimpešta - Kotoriba - Pragersko - Z. Most - LJ - Pivka - Divača - Koper     
E 70              Pariz - Milano - Trst -Sežana - Zidani Most - Zagreb - Beograd - Ankara                      
Vir: EURO STAT, Traffic enviroment, may 2000 
 
Slovenske železnice (SŽ) ne razpolagajo s specialnimi vagoni, ki so namenjeni prevozu 
cestnih tovornih vozil in polpriklopnikov. SŽ razpolagajo le s plato vagoni, ki jih lahko 
uporabljamo pri prevozu kontejnerjev. V slovenskem prostoru je glavni organizator oprtnih 
prevozov Adria kombi, za katero je značilno, da se ukvarja s potujočimi avtocestami, tako 
imenovani spremljani promet. Skupaj z Ökombijem vzdržujejo tri pare oprtnih vlakov na 
dan, ki vozijo od Ljubljane do Salzburga, s Hungarokombijem pa en par vlakov na relaciji 
Sežana – Szeged.  
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Poleg navedene dejavnosti se Adria kombi ukvarja z organizacijo in prevozi kontejnerjev, 
zamenljivih tovorišč in polprikolic, tako imenovani nespremljani promet. Terminali za 
manipulacije z zamenljivimi tovorišči so istočasno tudi terminali za kontejnerski transport. 
Najpomembnejši terminal v kombiniranem transportu v Sloveniji je v Kopru. Predstavlja 
začetno in končno kopensko terminalno postajo pretovarjanje blaga, prispelega ali 
odpravljenega s proge AGTC-EGP (Budimpešta – Kotoriba – Pragersko – Zidani Most – 
Ljubljana – Pivka – Divača – Koper). 
 
V Ljubljani se križata dva transevropska koridorja. V. koridor iz smeri Sežane proti 
Mariboru in X. iz smeri Karavanke proti Obrežju. Poleg prometnih poti so pomembne 
sestavine transportnih koridorjev terminali, ki jih uporabljajo kot prostor, kjer se opravljajo 
pretovorne transportne operacije. Obenem so lahko prostor, kjer izmenjavo blaga 
opravljajo med koridorji in regijami, ter prostor, kjer menjajo transportno sredstvo, in 
prostor za urejanje carinskih zadev. Terminali imajo tri osnovne funkcije: priključevanje 
slovenskega gospodarstva na glavne evropske poti, pomen okolja zaradi zagotavljanja 
možnosti administrativnega urejanja načina transporta čez Slovenijo (kombinirani 
transport: tovornjak – vlak) in skrajševanje poti in časa v blagovnem prometu med 
slovenskimi regijami in Evropo in s tem zmanjšanje transportnih stroškov in povečanjem 
konkurenčnosti gospodarstva (Vmesno poročilo, V. in X. TEN transportni koridor na 
območju Slovenije, Fag, 1999, str. 33).  
 
V Sloveniji imamo terminal v Ljubljani, ki leži na obeh koridorjih, terminala Maribor in 
Celje pa V. koridorju. Slovenski terminali so povezani v mrežo s terminali v sosednjih 
državah. Evropski transportni trg se nenehno razvija in širi. Blagovna menjava med 
državami raste in posledično povpraševanje po transportnih storitvah. Posodobitev 
infrastrukture znotraj EU je nujna. Slovenija mora z vstopom v EU posodobiti 
infrastrukturo.  
 
Med srednjo in vzhodno Evropo se odpirajo nove prometne poti za kombinirani transport. 
Veliko državnih podjetij, ki so bili nekdaj izključno monopolisti pri prevozih blaga, se je 
preoblikovalo. Nastala so nova špediterska in prevozna podjetja, ki so razširila ponudbo na 
tržišču. Predvsem je preoblikovanje šlo v smeri povečanja cestnih prevozov na račun 
izpada prevozov po železnici.  Odgovor železnice je organizacija oprtnih prevozov. Porast 
kombiniranega transporta posledično zahteva vlaganje v infrastrukturo, hitrejšo prepustnost 
terminalov, večjo nosilnost vozil, gradnjo novih predorov,  nakup novih vagonov itd.     
 
Delež kombiniranega transporta pri prevozu tovora po Sloveniji dosega le 0,8 odstotka. V 
strukturi kombiniranega transporta predstavlja spremljani kombinirani transport (oprtni 
vlaki tehnike A) tretjino in nespremljani kombinirani prevoz (kontejnerski in oprtni tehniki 
B in C) dve tretjini celotnega kombiniranega transporta. Pri tem ima pomembno vlogo 
Luka Koper, saj se preko nje opravlja 90 odstotkov celotnega slovenskega prekomorskega 
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prometa. Skoraj 90 odstotkov celotnega notranjega prevoza tovora se opravi po cestah, pri 
čemer je notranji kombinirani transport zanemarljiv. Dve tretjini mednarodnega tovornega 
prometa pomeni cestni prevoz, pri čemer je 18% celotnega blaga, prepeljanega po cestah, 
mednarodni blagovni promet. Ena tretjina mednarodnega blagovnega prometa poteka po 
železnici, kjer pa je le 8,5 odstotni delež kombiniranega transporta. Podobno stanje kažejo 
podatki EU, kjer znaša povprečna letna stopnja rasti celotnega tovornega prometa od leta 
1990 2,3 odstotka. Največji tržni delež ima cestni transport 73,4 odstotka, železniški pa le 
18,6 odstotka. Prevoz tovora po cesti se še naprej veča, prevoz tovora po železnici pa 
zmanjšuje. V Sloveniji je bilo v letu 2001 v kombiniranem transportu prepeljanih 1,73 mio 
ton blaga. Načrtovani cilji za leto 2001 so bili preseženi za 4,1 odstotka, rezultati za leto 
2000 pa za 5,8 odstotka. Skoraj polovica blaga je bila prepeljana v spremljanem oprtnem 
prometu (49,3%), druga polovica blaga pa sestavljata kontejnerski  promet (39,8%) in 
nespremljani oprtni promet (l0,9%). V notranjem prometu in pristaniškem tranzitu 
nespremljanega oprtnega prometa ni. V drugih vrstah prometa pa je bilo prepeljanih 188 
tisoč ton, kar je za odstotek več kot leta 2000.  
 
Tabela št. 5:  Prepeljano blago v kombiniranem transportu v RS 
  2000 2001 Index 
KOMBINIRANI 
TRANSPORT       
        
Prepeljano blago v (000 ton) 1.630,3 1.725,5 105,8 
notranji promet 0,8 0,1 12,5 
mednarodni promet 1.629 1.725,4 105,9 
- uvoz 600,5 655,0 109,1 
- izvoz 579,4 583,7 100,7 
- kopenski tranzit 54,9 45,5 82,8 
- pristaniški tranzit 394,7 441,2 111,8 
      
Prepeljano ITE (v ITE) 84.318 86.945 103,1 
notranji promet 222 49 22,1 
mednarodni promet 84.096 86.896 103,3 
- uvoz 26.408 27.459 104,0 
- izvoz 28.347 26.459 104,0 
- kopenski tranzit 3.718 3.851 103,6 
- pristaniški tranzit 25.623 28.714 112,1 

Vir: Statistika Banke Slovenije, 2001 
 
Spremljani promet, imenovan tudi potujoča avtocesta, je oblika kombiniranega transporta, 
ko gre za prevoz kompletnih tovornjakov, vlačilcev s prikolicami in tovornjakov s 
prikolicami. Za prevoz uporabljajo posebne vagone s kolesi majhnega premera. Vozila 
natovorijo tako, da vozniki sami zapeljejo vozila preko posebne nakladalne rampe na 
vagone, vozniki pa nato spremljajo svoja vozila z istim vlakom v posebnem vagonu. Adria 
kombi skupaj z avstrijskim podjetjem Ökombi opravlja takšen prevoz dnevno s tremi pari 
vlakov na relaciji Ljubljana - Salzburg, skupaj z madžarskim Hungarokombijem pa z enim 
vlakom dnevno na relaciji Sežana - Szeged. 
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Nespremljani promet je področje kombiniranega transporta, ki mu v zadnjih letih posvečajo 
vedno večjo pozornost. Pri tem gre za prevoz kontejnerjev, zamenljivih tovorišč in 
polprikolic z vlaki in tovornjaki. Po železnici prepeljejo transportne enote z blagom do 
pretovornih terminalov, od koder jih cestna vozila prepeljejo do prejemnika blaga. 
Izhodiščni terminali so: Koper Luka, Ljubljana KT, Maribor Tezno KT in Celje  KT. Adria 
kombi pa lahko opravi naročene prevoze do namembnih krajev v srednji Evropi, v Avstriji, 
Italiji, na Slovaškem, Češkem in na Madžarskem v 48 do 72 urah. Povsod po svetu 
pripisujejo kombinirani obliki transporta vse večji pomen, saj ponuja večjo možnost izbire 
oblike in vrste prevoza ter veliko načinov pakiranja in zlaganja blaga. Še posebej je 
potrebno poudariti ekološke prednosti kombiniranega transporta, s katerim železnice 
prispevajo k manjšemu onesnaževanju okolja in k večji varnosti v prometu. Enako tako 
pomemben dejavnik je poraba energije, ki je v železniškem prometu precej manjša v 
primerjavi s cestnim. Uporaba kombiniranega transporta v bodočnosti bo zagotovo igrala 
bolj pomembno vlogo, kot jo danes.  
 
Prednosti s stališča cestnih prevoznikov, ki ji kombinirani transport lahko nudi, so: 
prihranki stroškov za pogonsko gorivo, pri rezervnih delih za vlečna vozila in prikolice, 
prihranki v investicijskem in preventivnem vzdrževanju, v nadomestilih za vožnjo in 
odmor voznika, nočno delo za voznike odpade. Prednosti železnice pa se kažejo v 
pridobivanju dodatnih tovorov, ki so se prej prevažali po cesti s cestnimi prevoznimi 
sredstvi, posebej na dolgih relacijah, in vračanje dela obsega železniškega prometa, ki ga je 
v preteklosti prevzel cestni promet. Poleg prednosti so tudi slabosti, ki jih je potrebno v 
praksi odpraviti. Predvsem se kaže problem kombiniranega transporta v tem, da praviloma 
podaljšuje relacijo prevoza od pošiljatelja do prejemnika tovora. Istočasno nastajajo 
dopolnilni stroški, ki nastajajo zaradi zamenjave transportnih sredstev. Infrastruktura 
cestnih vozil in terminalov, kjer se blago pretovarja z enega prevoznega sredstva na drugo, 
kot tudi infrastruktura železniških vagonov mora biti usklajena  med seboj, kar povzroča 
dodatna vlaganja. Skratka lahko ugotovim, da im kombinirani transport vsekakor realne 
možnosti razvoja v bodočnosti. Trenutno sicer ni prisoten v zadostni meri, toda možnosti 
so, da bi do povečanja tudi prišlo. 
  
3.3.3 RAZVITOST IN USPEŠNOST MULTIMODALNEGA TRANSPORTA IN 

PROMETA 
 
Mednarodni multimodalni transport zaradi svoje zahtevnosti in pomena v nacionalnem in 
mednarodnem gospodarskem sistemu je obsežen, sestavljen sistem, ki deluje enotno v 
dinamičnem in stohastičnem okolju. Ta transport pomeni prevoz blaga iz ene države z 
uporabo najmanj dveh ali več prevoznih sredstev na temelju enotnega dogovora o prevozu. 
Za prevoz je izdana le ena prevozna listina, in sicer s strani enega transportnega nosilca. 
Organizator multimodalnega transporta je vsaka oseba, ki sklene pogodbo o tem prevozu in 
prevzame odgovornost za izvedbo le-tega kot prevoznik ali organizator transporta. Celotno 
transportno dejanje izvaja ali organizira en sam transportni nosilec. Multimodalni transport 
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je enoten, dinamičen in soodvisen sistem. Uspešno vključuje množico medsebojno 
povezanih prometnotehnoloških aktivnosti, neposrednih udeležencev, tehničnih sredstev ter 
tehnoloških postopkov. Najpomembnejše značilnosti multimodalnega transporta so: cilj, 
aktivnosti, struktura, vhodne in izhodne spremenljivke, okolje, pravila obnašanja, enotnost, 
dinamičnost, možnost upravljanja itd. Osnovni cilj multimodalnega transporta zagotoviti 
strokovno, hitro, varno, kakovostno in ekonomično manipuliranje in prevoz blaga od 
proizvajalca iz ene države do uporabnika v drugo državo. Za celoten potek skrbi le en 
organizator, ki ga v praksi imenujemo tudi organizator ali podjetnik multimodalnega 
transporta. Sistem mednarodnega multimodalnega transporta je temelj za učinkoviti 
delovanje nacionalnega in mednarodnega transportnega sistema. 
 
V mednarodnem multimodalnem transportu je eden od osnovnih problemov zaradi velikega 
števila nastopajočih v njemu ravno izbira operatorja prevoza, t.i. organizatorja, 
koordinatorja in izvršitelja celotne palete storitev v prevoznem procesu. Če se analizirajo 
funkcije vseh sodelujočih v multimodalnem prevozu, lahko zaključimo, da mednarodni 
špediter lahko prevzema in se razvija v sodobnega organizatorja multimodalnega transporta 
(MTO). S tem ima možnost izdaje prevoznega dokumenta FIATA-tovornega lista za 
multimodalni transport (eng. FIATA Multimodal Transport Bill of Lading – FBL). I izdajo 
slednje prevzema obvezo, da bo izvršil oz. organiziral mednarodni multimodalni prevoz 
blaga. Špediter v tem primeru prevzema odgovornost za celoten potek prevozne poti od 
pošiljatelja do prejemnika. V Sloveniji multimodalni transport ni prisoten v tolikšni meri, 
kot bi lahko bil. Uvozniki, izvozniki in tranziterji se odločajo največkrat za izbranega 
lokalnega špediterja pri začetku prevoza, izbranega prevoznika, izbranega pristaniškega 
agenta in ladjarja ter izbranega špediterja in prevoznika na destinaciji. V Sloveniji zato po 
moji oceni primanjkuje pravih MTO, ki bi s svojim znanjem lahko zadovoljevali zahteve 
kupcev in prodajalcev, prevzemali pravo vlogo MTO, ki prevzema odgovornost za izvedbo 
kompletnega prevoza na relaciji od pošiljatelja do prejemnika.   
 

3.3.4 BLAGOVNI TOKOVI 
 
Najvišja intenzivnost blagovnih tokov poteka preko V. in X. transportnega koridorja. Še 
posebno V. koridor je bil v zadnjih letih intenzivnejši zaradi vojne na Balkanu. Po politični 
umiritvi na jugu Evrope se čuti povečanje obsega prometa, in sicer v smeri sever – jug.  Pri 
analizi blagovnih tokov v mednarodnem transportu lahko ugotovimo, da je prisoten velik 
delež cestnega transporta v primerjavi z železniškim. Po podatkih Ministrstva za promet 
(Napovedi prometa v prihodnje in možne posledice, 2002) se opravi približno dve tretjini 
mednarodnega blagovnega prevoza po cesti, mednarodni blagovni transport pa predstavlja 
18 odstotkov blaga, prepeljanega po slovenskih cestah. Tranzitni blagovni transport ima 
večji delež železnice, in sicer 60 odstotkov v primerjavi s cesto. Mednarodnih blagovnih 
tokovi, iz Italije, Madžarske, Avstrije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Črna gore, 
Slovaške in Češke potekajo preko Kopra, vendar v premajhni količini. 
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Tabela št. 6: Cestna razdalja v km do pristanišč  
Mesta/pristanišča Koper Hamburg Roterdam Antwerpen 
Prag 794 km 1.400 km 2.000 km 1.200 km 
Bratislava 539 km 1.200 km 1.250 km 1.000 km 
Budimpešta 678 km 1.350 km 1.400 km 1.350 km 
Zagreb 240 km 1.250 km 1.300 km 1.300 km 
Beograd 632 km 1.650 km 1.700 km 1.650 km 
Dunaj 480 km 1.100 km 1.200 km 1.100 km 

Vir: Interno gradivo Luke Koper 
 
Iz tabele št. 6 lahko ugotovim, da je Luka Koper geografsko bližja navedenim mestom in 
da samo zaradi slabše cestne in železniške povezave ter same cene transporta na celi 
relaciji prodajalec-kupec blago ne potuje čez slovensko pristanišče. V večini primerov vodi 
transportna pot preko Hamburga, Roterdama, Antwerpna ali drugega vsekakor geografsko 
bolj oddaljenega pristanišča v primerjavi z Luko Koper. Pri analizi posameznih držav lahko 
ugotovim, da pri izvozu iz Hrvaške blagovni tokovi potekajo primarno po cesti, pri uvozu 
pa je uporaba ceste v primerjavi z železnico podobna. Pri Madžarski je podobno. Bosna in 
Hercegovina ter Srbija in Črna Gora praktično ne uporabljajo železniškega transporta, ki je 
posledično zaradi vojne tudi v relativno slabem stanju in je praktično neuporaben. 
Transport poteka predvsem po cesti. Iz Češke in Slovaške prevladuje železniški transport.    
 
Tabela št. 7: Delež pretovora v % po državah v letu 2001 
Države Delež v %
Slovenija 34,2
Avstrija 24,8
Italija 10,3
Madžarska 4,8
Slovaška 2,5
Hrvaška 1,7
Srbija in Črna gora 1,4
Češka 1,3
Nemčija 1,1
Druge 17,9

Vir: Interno gradivo Luke Koper 
 
Iz analize deleža pretovorjenega blaga po državah lahko ugotovim, da v Luki Koper, d.d., 
največji delež pretovora ima Slovenija (34,2%), nato Avstrija (24,8%), Italija (10,3%), 
Madžarska (4,8%), Slovaška (2,5%), Hrvaška (1,7%) itd. Na osnovi predstavljenih razdalji 
(tabela št. 6) lahko sklepam, da bo Luka Koper po vstopu v EU vsekakor imela 
komparativne prednosti pred drugimi evropskimi pristanišči, predvsem zaradi najkrajše 
razdalje. S kakovostno izboljšavo železniške in cestne povezave in izboljšanjem logistične 
ponudbe, ki bo poskrbela za skrajšanje prevoznega časa ter konkurenčne cene, lahko realno 
pričakujemo povečanje količine pretovorjenega blaga.    
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4 ANALIZA IN OCENA USPEŠNOSTI POSLOVANJA LUKE 
KOPER, D.D. 

 

4.1 USTANOVITEV, DEJAVNOST IN RAZVOJ LUKE KOPER 
 
Koper je bil zaradi svoje ugodne geografske lege v svoji zgodovini pomembno križišče 
pomorskih in kopnih trgovskih poti. Veljal je za pomembno pomorsko središče, predvsem 
med petstoletno vladavino Benetk. Sledila je stoletna vladavina Avstro-Ogrske in za tem 
tridesetletna vladavina Italije. Po drugi svetovni vojni je Koper pripadel Jugoslaviji in z 
osamosvojitvijo leta 1991 Sloveniji. Sloves pomorskega mesta se mu je povrnil z 
uveljavitvijo Luke Koper v mednarodnih pomorskih transportnih tokovih. Pristanišče je 
bilo ustanovljeno 23. maja 1957. Le dobro leto po ustanovitvi je 7. decembra 1958 ob obali 
koprskega pristanišča, ki je takrat merila le 135 metrov, pristala prva čezoceanska ladja 
Gorica. Že v prvem letu delovanja koprskega pristanišča je bilo pretovorjenih 58.000 ton 
različnega blaga, predvsem za potrebe slovenskega in jugoslovanskega trga. 
 
Najpomembnejše prelomnice v razvoju pristanišča so (Interno gradivo Luke Koper):  
 
1963 pridobitev statusa proste carinske cone 
1967 železniška povezava Kopra z zaledjem 
1974 vzpostavitev prve redne kontejnerske linije za Sredozemlje 
1979 izgradnja kontejnerskega terminala 
1984 izgradnja terminala za razsute tovore 
1988 izgradnja silosa za žito 
1996 izgradnja terminala za avtomobile, privatizacija podjetja v Luko Koper d.d. 
1998 izgradnja živinskega terminala in centra za ravnanje z odpadki 
1999 izgradnja garažne hiše s kapaciteto 3.350 avtomobilov 
2001 intenzivna gradnja na II. pomolu 
 
Luka Koper leži na najkrajši transportni poti, ki povezuje Srednjo in Vzhodno Evropo z 
državami Sredozemlja, Bližnjega, Srednjega ter preko Sueškega prekopa Daljnega vzhoda. 
S svojimi storitvami pokriva območje z velikim ekonomskim potencialom. Le-to vključuje 
države, ki so oziroma bodo v bližnji prihodnosti članice velikih evropskih in tudi svetovnih 
gospodarskih integracij, in sicer Slovenija, Avstrija, Madžarska, Nemčija, Češka, Slovaška, 
Poljska, Italija in druge. Srednja ter Vzhodna Evropa predstavljata za Luko Koper bogato 
zaledje, s katerim ga povezujejo dobre logistične in telekomunikacijske povezave. 
 
Luka Koper se kot usmerjevalec mednarodnih trgovinskih tokov umešča v gospodarsko 
sliko občine Koper in države Slovenije kot eden pomembnejših gospodarskih subjektov. 
Razvoj pristanišča je usklajen z razvojnimi načrti na občinski ravni tako v prostorskem kot 
v gospodarskem pomenu. Dejavnosti Luke Koper bodo prispevale k mednarodnemu 
uveljavljanju mesta Koper in širšega okolja. 
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Geoprometna lega koprskega pristanišča omogoča mednarodne trgovinske tokove in je ena 
osnovnih konkurenčnih prednosti Luke Koper. Obenem je konkurenčna prednost za 
izvoznike in uvoznike iz Slovenije in iz zalednih srednjeevropskih držav. Luka Koper 
pričakuje dosledno uveljavljanje določil Resolucije o pomorski usmeritvi Republike 
Slovenije, saj je uresničevanje razvojnih usmeritev neločljivo povezano z odnosom 
oblastnih ustanov do pristaniške dejavnosti. Pomen razvojnih usmeritev mora biti potrjen z 
ureditvijo koncesijskega razmerja in s pravočasno izvedbo državnih projektov izgradnje 
prometne infrastrukture, spodbujanja kombiniranih oblik transporta, pridobivanja statusa 
pristanišča EU. 
 
Luka Koper, d.d., ima v rokah upravljanje, operativno vodenje, izvajanje in trženje 
osnovnih (pretovornih in skladiščnih) in dodatnih storitev v enajstih specializiranih 
terminalih. Terminali so tržno-programsko in tehnično-tehnološko zaključeni deli podjetja 
in poslujejo kot profitni centri. Strokovne službe, ki so organizirane v okviru pristaniške 
uprave, zagotavljajo enovito pripravo in izvajanje različnih podpornih ter razvojnih 
aktivnosti v družbi. Luka Koper, d.d., je matična družba koncerna. Storitve, ki jih nudijo v 
koncernu povezane družbe, zaokrožujejo celovito ponudbo storitev v koprskem pristanišču. 
 
Shema št. 5: Organiziranost družbe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

terminal za 
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Vir: Interni akti Luke Koper 
 
Osnovna zmogljivost Luke Koper je večnamensko pristanišče, opremljeno in usposobljeno 
za pretovor vseh vrst blaga. Z univerzalno ponudbo storitev zagotavlja hitro prilagajanje 
željam in potrebam strank (Interni akti Luke Koper): 
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• razpoložljiva površina: 16.000.000 m2 
• vsa površina v uporabi: 4.737.000m2 
• površina pokritih skladišč: 313.000 m2 
• površina odprtih skladišč: 966.000 m2 
• rezervoarji: 53.000 m3 
• silosi (enkratna kapaciteta): 81.000 ton 
• dolžina obale: 2.578 m 
• število privezov: 23 
• največja globina morja: -18 m   

 
Osnovna pristaniška dejavnost vključuje naslednje storitve: pretovor, skladiščenje, vleka, 
privez in odvez ladij. Ta dejavnost se izvaja v enajstih specializiranih terminalih, ki so 
opremljeni za izvajanje pretovora in skladiščenja vseh blagovnih skupin: generalni tovori, 
kontejnerji, tekoči tovori, vozila, sipki in razsuti tovori.  
 
Organizacija družbe je torej zasnovana tako, da zagotavlja kakovostno in učinkovito 
izvajanje pristaniške dejavnosti ter omogoča izpolnjevanje zahtev kupcev. Kakovostne 
storitve so pogoj za dolgoročno uspešno trženje, pridobivanje kupcev, njihovo zadovoljstvo 
in zaupanje. Zato si vsi zaposleni v procesu izvajanja pristaniških storitev prizadevajo za 
pravočasno izvajanje storitev brez napak, po konkurenčnih cenah in s polno odgovornostjo 
glede škodljivih stranskih vplivov na okolje. Vse poslovne funkcije v družbi so 
organizirane tako, da zagotavljajo kakovostno izvajanje storitev pretovarjanja in 
skladiščenja blaga v skladu s standardi in izpolnjujejo zahteve kupcev storitev. Le s 
kakovostjo, celovitostjo ponudbe, produktivnostjo, ustreznimi cenami in smotrnim 
ravnanjem z okoljem lahko pristanišče izboljšuje konkurenčnost ter zagotavlja koristi 
strankam, delničarjem in zaposlenim z izboljšanjem življenjskih in gospodarskih razmer v 
širši skupnosti. Luka Koper ima ISO certifikat 9001 in 14001.  
 
Luka Koper aktivno in na enakopravnih osnovah sodeluje z drugimi pristanišči severnega 
Jadrana. Cilj stabilne rasti in dolgoročne dobičkonosnosti uresničuje z vodenjem 
poslovanja, ki zagotavlja odgovornost vseh zaposlenih za ustrezno donosnost angažiranih 
sredstev. Vodenje poslovanja ocenjuje na osnovi dobičkonosnosti poslovanja, ki se odraža 
tudi v tržni vrednosti delnic in ki  zagotavlja nenehno rast podjetja. Vodenje poslovanja je 
usmerjeno k rasti deleža storitev z večjo dodano vrednostjo v celotni dejavnosti. Dejavniki 
konkurenčnosti storitev Luke Koper so kakovost, celovitost ponudbe, logistični 
menedžment, produktivnost in cene. Ukrepi finančne politike so orodje za zagotavljanje 
likvidnosti, plačilne sposobnosti in zmanjševanje deviznih tveganj (odločitve o ukrepih 
Luka Koper sprejema z vidika družbe kot celote). Luka Koper deli ustvarjeni dobiček v 
razmerju: največ 60 odstotkov ustvarjenega čistega dobička se razdeli delničarjem v obliki 
dividend, vsaj 40 odstotkov ustvarjenega čistega dobička se nameni za financiranje 
razvojnih naložbenih projektov. 
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Osnovni elementi oblikovanja notranje organizacijske strukture je uprava družbe, ki je 
istočasno usmerjevalec razvoja. Njena vloga se osredotoča predvsem na zagotavljanje 
optimalnih pogojev za delovanje profitnih centrov in družbe v celoti. Profitni centri 
dobivajo pomembnejšo vlogo in postajajo vedno bolje usposobljeni za aktivno in usklajeno 
nastopanje na trgu. Strokovne službe so nosilci razvoja družbe. Enovita priprava in 
izvajanje podpornih in razvojnih aktivnosti zagotavljata večjo koncentracijo potrebnih 
znanj in večjo racionalnost izvedbe. Načela organizacijskega razvoja Luke Koper so: vsaka 
poslovna funkcija ima ustvarjalno vlogo, znanje in fleksibilnost organizacije za uspešno 
prilagajanje tržnim in drugim spremembam v okolju, načela učeče se organizacije in 
ravnovesje med funkcijsko opredeljenimi področji in delovnimi nalogami. Del poslovnega 
sistema koncerna Luka Koper so Luka Koper, d.d., (matična družba) in odvisne družbe: 
Adria-Tow, Atnet, Inpo, Pristan in T.I.C.T.,  s.p.a. (Interni akti Luke Koper). 
 
Adria-Tow opravlja vleko ladij v Luki Koper in Ladjedelnici Izola. Poleg osnovne 
dejavnosti vleke ladij nudi Adria-Tow tudi dodatne storitve, kot so: oskrba ladij na sidrišču 
z vodo, dostava manjših tovorov na ladje in z njih, druge asistence ladjam (reševanje in 
nudenje pomoči), opravljanje agencijskih storitev, vezanih na vleko ladij. Adria-Tow 
upravlja s tremi vlačilci: Wotan, Sirius in Maks. Vsi so opremljeni z opremo za gašenje 
ladij in pristaniških objektov. Za večje ladje lahko Adria-Tow organizira dodatne vlačilce. 
 
Atnet, d.o.o., je specializiran ponudnik B2B elektronskega poslovanja. Skrbi za 
elektronsko povezavo med uporabniki Luke Koper, carino, železnico ter pristaniščem. 
 
Luka Koper INPO, d.o.o., je invalidsko podjetje, ki zaposluje 220 delavcev, od tega 170 
invalidov 2. in 3. stopnje. Luka Koper je 100-odstotni lastnik podjetja. Dejavnost podjetja 
je zelo kompleksna in obsega: strojne instalacije, elektroinstalacije, splošno vzdrževalna, 
proizvodno storitvena, maritimna in komunalna dejavnost ter kompostiranje in upravljanje 
kamionskega terminala.  
 
Luka Koper Pristan, d. o. o., je hčerinsko podjetje Luke Koper, d. d., ki je s svojo 
dejavnostjo poseglo na področje turizma. Ponudbo sestavljajo: Garni Hotel Pristan****, 
večnamenska dvorana in prenočišče Prisoje. 
 
T.I.C.T.,  s.p.a. , Luka Koper, d.d., v Trstu s tujimi partnerji ustanovila podjetje T.I.C.T., 
s.p.a., Trieste International Container Terminal, ki je februarja 2001 prevzelo v upravljanje 
VII. pomol.  
 
Osnovni kapital Luke Koper, d.d., sestavlja 14.000.000 delnic. 6.860.000 delnic ali 49 
odstotkov je prednostnih participativnih delnic, ki so v lasti Republike Slovenije. 
Nominalna vrednost delnice je 1.000 tolarjev. Na organiziranem trgu Ljubljanske borze se 
trguje s 7.140.000 rednimi delnicami Luke Koper, d.d., ki imajo oznako LKPG.  
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Tabela št. 8: Deset največjih delničarjev na dan 31.12.2002 
Število delnic Delež v % 

Republika Slovenija 7.140.000 51 
Slovenska odškodninska družba, d.d. 1.091.319 7,83 
Občina Koper 928.480 6,63 
Kapitalska družba, d.d. 726.784 5,19 
ID Infond, d.d. 334.243 2,38 
ID Kmečka družba, d.d. 178.672 1,27 
KD Investments, d.d., VS Galileo 170.748 1,21 
Megafin, d.d. 129.572 0,92 
Triglav steber I PD d.d. 120.658 0,86 
Zavarovalnica triglav d.d. 110.335 0,78 
Vir: Interni akti Luke Koper 
 
Usklajeno se razvija izvajalni, poslovni in upravljalni podsistem, tako da njihova celota 
zagotavlja odzivnost, razpoložljivost, zanesljivost, in uporabnost podatkov ter prožnost in 
strateško usmerjenost informacijskega sistema. Individualne informacijske enote se 
povezujejo v celovit sistem (informacije stranki, ažurne povratne informacije o dogajanjih 
na tržišču, racionalen pretok informacij znotraj družbe). Prostorski razvoj Luke Koper sledi 
okvirom, ki so začrtani v dokumentu Prostorsko ureditveni pogoji. Prostorski razvoj je 
usklajen s tržnim razvojem družbe in bo obenem materialna podlaga za uresničevanje 
tržnih in poslovnih ciljev.  
 
Republika Slovenija kot lastnik javnega dobra v pristanišču zagotavlja razvoj pristaniške 
infrastrukture, ki je potrebna za nemoteno uresničevanje razvojnih načrtov edinega 
slovenskega pristanišča. Luka Koper kot koncesionar skrbi za vzdrževanje osnovne 
pristaniške infrastrukture, ki sodi v kategorijo javnega dobra (obale, plovne poti).   

4.2 POSLOVANJE AVTOMOBILSKEGA TERMINALA 
 
Luka Koper je usposobljena za pretovor avtomobilov v uvozni in izvozni smeri. Poleg 
hitrega in kakovostnega pretovora avtomobilov nudi skladiščenje na asfaltiranih, 
nadzorovanih, ograjenih in ponoči osvetljenih površinah. Celovit video sistem omogoča 
varovanje 24 ur na dan, se pravi celoten čas zadrževanja avtomobilov v pristanišču. 
Operativno delo na terminalu je v celoti računalniško podprto. Do skladiščnih površin sta 
speljana dva železniška tira z rampami. V sodobno opremljenih delavnicah opravljajo po 
potrebi še dekonzervacijo in konzervacijo vozil, PDI-nulti servis, dodatno opremljanje 
vozil po želji kupcev, razna popravila - mehanska, ličarska, avtopleskarska (vseh vrst 
poškodb, ki lahko nastanejo pri tovrstnem transportu).  
 
V neposredni bližini terminala so zaprta skladišča z možnostjo skladiščenja rezervnih 
delov, demontažo in pakiranje avtomobilskih delov. Terminal razpolaga z garažno hišo z 
enkratno kapaciteto 3.350 avtomobilov (Interni akti Luke Koper): 

• dolžina obale: 500 m 
• globina morja: - 12 m 
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• število privezov: 5 
• razkladalne rampe: 4 
• vagonske nakladalne rampe: 5 
• enkratna kapaciteta skladiščenja: 37.000 avtomobilov 

 
Tabela št. 9: Poslovanje avtomobilskega terminala v letih 1997-2002 

Leto Natovor Raztovor 
Skupaj 

1997 61.340 135.899 197.239
1998 72.372 145.518 217.890
1999 77.871 219.633 297.504
2000 111.412 93.614 205.026
2001 41.892 85.872 127.764
2002 36.951 87.024 123.975

štev.vozil 

Vir: Interni akti Luke Koper, 2003 
 
Tabela št. 10:  SWOT analiza avtomobilskega terminala Luke Koper 
PREDNOSTI: SLABOSTI: 
- Veliki skladiščni prostori 
- Usposobljenost delavcev 
- Kakovostna infrastruktura 

- Luka Koper nima statusa evropskega 
pristanišča 

- Slaba povezava z zaledjem (železnica, 
cesta 

PRILOŽNOSTI: NEVARNOSTI: 
- S pridobitvijo statusa evropskega 

pristanišča realno povečanje  
- Nudenje dodatnih logističnih storitev 

pri distribuciji blaga 

- Konkurenca drugih terminalov 
 

 
Trenutna izkoriščenost avtomobilskega terminala ni dovolj velika. Največji problem se 
kaže v  tem, da Luka Koper nima statusa evropskega pristanišča in s tem nima možnosti 
sprejema vozil, ki so namenjeni v EU. Prepoved prevoza vozil v EU preko Luke Koper je 
bil sprejet s strani EU v letu 2001, tako da je prišlo do drastičnega zmanjšanja števila vozil.  
V tabeli št. 9 je predstavljeno poslovanje avtomobilskega terminala v zadnjih letih. 
 
Iz SWOT analize za avtomobilski terminal lahko ugotovim, da ni problem v infrastrukturi 
ali usposobljenosti delavcev. Največji problem je to, da RS ni v EU in posledično so se 
blagovni tokovi preusmerili v druga evropska pristanišča. S sprejemom v EU bo Luka 
Koper glede možnosti povečanja prometa z vozili zopet močno pridobila.  
  

4.3 POSLOVANJE TERMINALOV ZA SIPKE IN RAZSUTE TOVORE 
 
Mehanizacija ter usposobljena ekipa zagotavljata dokaj kvaliteten, varen in hiter pretovor 
razsutega tovora. Količina pretovorjenega tovora je na tem terminalu v stalnem porastu.  
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Poleg pretovornih storitev opravljajo na terminalu Luka Koper, d.d., tudi dodatne storitve, 
kot so sejanje, mešanje in drobljenje premoga. Nakladalna postaja na terminalu omogoča 
železniško tehtanje tovorov v vagonih (Interni akti Luke Koper). 

• dolžina obale: 400 m 
• globina morja: - 18 m 
• število privezov: 2 
• skladiščne površine: 700.000 t 

 
Na terminalu za sipke tovore obstajajo možnosti za skladiščenje in distribucijo sipkih 
tovorov, kot so soja, žito, sladkor, sol, boksit, fosfati, gnojila, kalcinirana soda, perlit ipd. 
Terminal za sipke tovore omogoča strankam hitre, zanesljive in kakovostne storitve, 
možnost natančnega trgovskega tehtanja, simultano razkladanje tovora z ladje v skladišče 
ter natovora iz skladišča na prevozno sredstvo (vagon, tovornjak). Poleg kvalitetnega 
opravljanja osnovnih storitev pretovora in skladiščenja je možno na terminalu v skladu z 
zahtevami strank opravljati tudi dodatne storitve, kot so uvrečevanje, mešanje, separacija, 
drobljenje, kontrola, fumigacija in drugo (Interni akti Luke Koper). 

• dolžina obale: 522 m 
• globina morja: - 6 do -13,5m 
• število privezov: 3 
• število nakladalnih tirov: 8 
• kamionska tehtnica: 1 
• kapaciteta razkladanja: 6.000 mt na dan 
• kapaciteta zaprtih skladišč:  
• za sojo, koruzo in druga żita: 55.000 mt 
• za minerale, sol, sladkor, fosfate, perlit, boraks, sodo: 70.000 mt 
• kapaciteta odprtih skladišč: 40.000 mt 

 
Tabela št. 11: Poslovanje terminalov za sipke in razsute tovore v letih 1997-2002 

Leto 
Natovor v Raztovor v 

Skupaj v tonah 
1997 620.483 3.439.380 4.059.863 
1998 1.546.006 3.793.118 5.339.124 
1999 1.313.981 3.470.763 4.784.744 
2000 1.251.448 4.189.850 5.441.298 
2001 1.214.493 4.247.867 5.462.360 
2002 892.357 4.073.710 4.966.066 

tonah tonah 

Vir: Interni akti Luke Koper, 2003 
 
Terminal za sipke tovore omogoča raztovor šest ladij tipa bulk carrier ali single decker od 
1.000 do 60.000 mt. Vsi nakladalno-razkladalni sistemi so računalniško vodeni.V skladišču 
za gnojila obstaja možnost uvrečevanja v vreče od 50 do 500 kg, v skladišču za sojo pa 
možnost uvrečevanja v vreče od 10 do 50 kg. Iz tabele št.11 lahko razberemo, kako se je 
promet v zadnjih letih gibalal. Kot lahko iz statističnih podatkov ugotovimo, je poslovanje 
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terminalov za sipke in razsute tovore v zadnjih letih nekako konstanten. Največji problem 
se kaže v morebitnem problemu pretovora tovrstnega blaga (premoga) glede onesnaževanje 
okolja in morebitnega pritiska okoljevarstvenikov. Možnost nadaljnjega povečanja 
količine pretovorjenega blaga obstaja. Potrebno bo zadovoljiti  vse večje ekološke 
zahteve pri pretovarjanju in transportu tovrstnega blaga. Z izboljšanjem povezave (cestne 
in železniške) se odpirajo dodatne možnosti pri nudenju hitrejših transportnih storitev. 
Poslovanje lahko ocenim kot relativno uspešno z realno možnostjo povečanja.  
 
Tabela št. 12: SWOT analiza terminalov za sipke in razsute tovore 
PREDNOSTI: SLABOSTI: 
- Kakovostna infrastruktura 
- Veliki skladiščni prostori 
- Specializacija in usposobljenost 

zaposlenih 
 

- Blago onesnažuje okolje 
- Luka Koper nima statusa evropskega 

pristanišča 
- Slaba povezava z zaledjem (železnica, 

cesta) 
PRILOŽNOSTI: NEVARNOSTI: 
- S pridobitvijo statusa evropskega 

pristanišča realno povečanje  
- Nudenje dodatnih logističnih storitev 

pri distribuciji blaga 

- Vse večje ekološke zahteve pri 
pretovarjanju in transportu tovrstnega 
blaga 

 
 

4.4 POSLOVANJE TERMINALOV ZA TEKOČE TOVORE 
 
V sklop tekočih tovorov sodi več moderno opremljenih in specializiranih terminalov za 
kemikalije, fosforno kislino, rastlinska olja, palmino olje, vino in sokove, lateks, naftne 
derivate. Ti terminali se stalno posodabljajo in širijo. Na terminalih poleg osnovnih 
pristaniških dejavnosti pretovora in skladiščenja izvajajo dodatne storitve, kot so mešanje, 
polnjenje sodov ipd. Posebno skrb se posveča varovanju okolja, posodobitvi in vpeljavi 
čistih ter varnih tehnologij. 
 
V okviru tega terminala sodi tudi privez za tankerje z nafto in derivati. Privez je lociran na 
drugem pomolu, ki je prek produktovoda povezan z bližnjimi rezervoarskimi kapacitetami 
za nafto in naftne derivate.  
Terminal za kemikalije in Terminal za fosforno kislino (Interni akti Luke Koper): 

• število privezov: 1 
• dolžina obale: 170 m 
• globina morja: - 12 m 
• skladiščne kapacitete za kemikalije: 17.000 m3 
• skladiščne kapacitete za fosforno kislino: 7.500 m3 

Terminal za rastlinska olja in Terminal za palmino olje: 
• število privezov: 1 
• dolžina obale: 200 m 
• globina morja: - 14 m 
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• skladiščne kapacitete za rastlinska olja: 20.000 m3 
• skladiščne kapacitete za palmino olje: 5.000 m3 

Terminal za vino in Terminal za lateks: 
• število privezov: 1 
• dolžina obale: 200 m 
• globina morja: - 12 m 
• skladiščne kapacitete za vino: 2.930 m3 
• skladiščne kapacitete za lateks: 1.200 m3 

 
Tabela št. 13: Poslovanje terminalov za tekoče tovore v letih 1997-2002 

Leto 
Natovor v Raztovor v 

Skupaj v tonah 
1997 19.320 1.519.618 1.538.938 
1998 7.432 1.599.828 1.607.260 
1999 29.130 1.689.167 1.718.297 
2000 3.726 1.930.904 1.934.630 
2001 17.225 1.880.866 1.898.091 
2002 43.448 1.848.494 1.891.942 

tonah tonah 

Vir: Interni akti Luke Koper, 2003 
 
Poslovanje terminala za tekoče tovore je predvsem usmerjeno na sprejem in skladiščenje 
naftnih derivatov, ki prihajajo z ladjami v Luko Koper. Poslovanje lahko ocenim kot ne 
preveč uspešno z realno možnostjo povečanja.  
 
Tabela št. 14: SWOT analiza terminalov za tekoče tovore 
PREDNOSTI: SLABOSTI: 
- Specializacija in usposobljenost 

zaposlenih 
- Kakovostna infrastruktura 
 

- Slabša povezava z zaledjem (železnica, 
cesta) 

- Nizek gaz za velike ladje 

PRILOŽNOSTI: NEVARNOSTI: 
- Možnost povečanja skladiščnih 

kapacitet in s tem možnost povečanja 
količine pretovora 

- Vse večje ekološke zahteve pri 
pretovarjanju in transportu tovrstnega 
blaga 

 
 
Velik problem je relativna omejenost pri sprejemu velikih tankerskih ladij. Slabša 
povezanost z zaledjem (cestna, železniška) delno omejuje razvoj. Z odpravo navedenih 
pomanjkljivosti se realno lahko pričakuje povečanje količine pretovorjenega blaga. 
Poslovanje trenutno ni na pričakovani ravni. Z nudenjem dodatnih storitev (distribucija 
blaga ali kaj podobnega)  bi lahko pritegnili  večje število komitentov.    
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4.5 POSLOVANJE TERMINALA ZA GENERALNE TOVORE 
 
Specializiranost ljudi in naprav za manipuliranje z generalnimi tovori (kava, riž, sladkor, 
bombaž, kovinski in nekovinski izdelki, papir in celuloza, leseni izdelki, idr.) je na tem 
terminalu že tradicionalna. Delovne izkušnje, poznavanje zahtev blaga in želja strank je 
pripeljalo do koncentracije generalnega tovora v Koper v domačem in tranzitnem prometu. 
Ponudba pretovora in skladiščenja se dopolnjuje z raznimi drugimi storitvami 
(označevanje, uvrečevanje, tehtanje, čiščenje, vzorkovanje, pakiranje, poliranje, 
paletiranje, ovijanje paletnega blaga in druga dopolnilna dela) (Interni akti Luke Koper).  

• dolžina obale: 833 m 
• globina morja: 6 - 10 m  
• število privezov: 6 
• večnamenska pokrita skladišča: 154.000 m2 
• specializirano skladišče za kože ali ribjo moko: 1.800 m2 

 
Tabela št. 15: Poslovanje terminala za generalne tovore v letih 1997-2002 

Leto 
Natovor v Raztovor v 

Skupaj v tonah 
1997 514.418 145.000 659.418 
1998 451.753 146.235 597.988 
1999 456.752 135.157 591.909 
2000 573.723 125.308 699.031 
2001 679.342 137.612 816.954 
2002 1.031.445 113.969 1.145.414 

tonah tonah 

Vir: Interni akti Luke Koper, 2003 
 
Tabela št. 16: SWOT analiza terminala za generalne tovore 
PREDNOSTI: SLABOSTI: 
- Kakovostna infrastruktura 
- Veliki skladiščni prostori 
- Specializacija in usposobljenost 

zaposlenih 
 

- Nevaren IMCO tovor ne smejo 
prekladati v Luki Koper 

- Luka Koper nima statusa evropskega 
pristanišča 

- Slaba povezava z zaledjem (železnica 
PRILOŽNOSTI: NEVARNOSTI: 
- Možnost fizične distribucije blaga 
- S pridobitvijo statusa evropskega 

pristanišča realno povečanje  
- Nudenje dodatnih logističnih storitev 

pri distribuciji blaga 

- Vse večje ekološke zahteve pri 
pretovarjanju in transportu tovrstnega 
blaga 

- Sprostitev drugih skladiščnih prostorov 
(Sežana itd.) 

 
Terminal za generalne tovore je vsekakor najbolj donosen terminal v sklopu Luke Koper. S 
pretovorjeno količino 0,81 mio ton raznovrstnega blaga ustvarja daleč največji prihodek. 
Morebitni razvoj se kaže v možnosti razširitve skladiščnih kapacitet ter v nudenju fizične 
distribucije blaga, dodatnih pretovornih storitev, kot so: prepakiranje, markiranje itd. Iz 

 51  



 

SWOT analize lahko razberem, da z nudenjem dodatnih logističnih storitev pri distribuciji, 
predelavi in dodelavi blaga, realno obstaja možnost povečanja količine pretovorjenega 
blaga. Na blagovne tokove ne vplivajo samo dobra pristaniška infrastruktura, temveč tudi 
povezava s prodajalci in kupci blaga, agenti, ladjarji, špediterji, prevozniki, ki posredno 
lahko vplivajo na izbiro Luke Koper, d.d., kot kraja, kjer bodo blago pretovarjali. Z redno 
udeležbo na mednarodnih sejmih in predstavitvijo možnosti, kjer se v večini primerov tudi 
trguje z generalnim blagom, ter z neposrednimi stiki z vsemi prej neštetimi subjekti lahko 
neposredno vplivajo na dvig količine blaga, ki lahko pride v Luko Koper. 
 

4.6 POSLOVANJE KONTEJNERSKEGA IN RO-RO TERMINALA 
 
Terminal je opremljen z obalnimi kontejnerskimi dvigali in s številno premično 
mehanizacijo. Usposobljen je za vse vrste manipulacij z navadnimi, frigo, zbirnimi in 
drugimi specialnimi kontejnerji. Na terminalu opravljajo poleg pretovora kontejnerjev tudi 
razne dopolnilne storitve, kot so: polnjenje in praznjenje kontejnerjev, dezinfekcija, 
kemično čiščenje kontejnerjev ter čiščenje kontejnerjev s paro, popravila kontejnerjev in 
druga dela na kontejnerjih. Na tem terminalu je možno tudi servisiranje frigo kontejnerjev, 
tako da so uporabnikom na voljo naslednje storitve (Interni akti Luke Koper): 24-urni 
monitoring stanja frigo kontejnerjev, kar vključuje trikrat dnevno pregled temperature, 
poleg popravljanja kontejnerjev tudi servisiranje in popravljanje elektro instalacij frigo 
kontejnerjev, montaža / demontaža gen-setov, popravila in servisiranje gen-setov, polnjenje 
s plinom in gorivom, PTI ali pre-trip inspection kontejnerjev in gen-setov in dobava 
potrebnih nadomestnih delov. 
 
Poleg tega je terminal usposobljen za manipuliranje s projektnimi tovori in za pretovor 
težkih tovorov do 50 ton. Luka Koper opravlja tudi pretovor plovil. Pretovoru vozil so 
namenjene tri RO-RO zapornice, njihovemu skladiščenju pa 8 ha površin v neposrednem 
zaledju obale ter 200 parkirnih mest na kamionskem parkirišču ob vhodu v pristanišče 
(Interni akti Luke Koper). 

• površina terminala: 25 ha 
• dolžina obale: 500 m 
• število privezov za kontejnerske ladje: 3 
• za RO-RO ladje: 3 
• globina morja: -12 m 
• kapaciteta skladiščenja: 11.500 TEU 
• električni priključki za frigo kontejnerje: 175 

 
Kontejnerski terminal je po razpadu Jugoslavije največ izgubil. Koper je bil največje 
Jugoslovansko pristanišče in je praktično ves tovor v kontejnerjih iz skupne države 
pretovarjal skozi Koper. Preusmeritev na druga tržišča kot so Madžarska, Avstrija, Češka 
in druga ter sklenitev dolgoročnih pogodb z večjimi ladjarji (MEARSK SEA LAND, ZIM, 

 52  



 

NORASIA itd.), ki so dvignili kakovost pomorskih prevozov, je neposredno vplivalo na 
dvig števila pretovorjenih TEU, ki je v letu 2002 preseglo magično mejo od 100.000 TEU.  
 
Tabela št. 17: Poslovanje kontejnerskega terminala v letih 1997-2002 

Leto 

Natovor 
kontejnerjev  

Raztovor 
kontejnerjev  

Skupaj natovor 

 (v TEU) 
1997 36.051 30.818 66.869 
1998 37.752 35.074 72.826 
1999 41.401 36.803 78.204 
2000 46.279 40.400 86.679 
2001 48.571 44.616 93.187 
2002 58.135 56.729 114.864 

in raztovor  
(v TEU) (v TEU) 

Vir: Interni akti Luke Koper, 2003 
 
Iz tabele št. 17 lahko vidimo, da se trend porasta količine pretovorjenih kontejnerjev iz leta 
v leto povečuje. V letu 2002 je kontejnerski terminal pretovoril skoraj 115.000 TEU, kar pa 
še vedno zaostaja za možnostjo obstoječega terminala, ki lahko pretovori približno 200.000 
TEU na leto.  
 
Tabela št. 18: SWOT analiza kontejnerskega terminala  
PREDNOSTI: SLABOSTI: 
- Veliko število ladjarjev prihaja v Luko 

Koper 
- Specializacija in usposobljenost 

zaposlenih 
- V pristanišču ni stavk zaposlenih 
- Bližina Balkanskih držav 
 

- Luka Koper nima statusa evropskega 
pristanišča 

- Slaba povezava z zaledjem (železnica, 
cesta) 

- Premajhen ugrez za velike kontejnerske 
ladje  

- Zastarela dvigala 
PRILOŽNOSTI: NEVARNOSTI: 
- Možnost organizacije in nudenja 

- S pridobitvijo statusa evropskega 
pristanišča realno povečanje  

- Možnost prostorske razširitve terminala

- Bližina pristanišč Trsta in Reke 
- Železniška povezava med 

pristaniščema Koper in Trst ter 
posledična specializacija pristanišč 
(Trst bi prevzela pretovor blaga v 
kontejnerjih, Koper pa razsuti tovor) 

kombiniranih prevozov  

 
 
Iz SWOT analize lahko povzamem, da bo Luka Koper s pridobitvijo statusa evropskega 
pristanišča močno pridobila. S poglabljanjem ugreza bo to pristanišče lahko sprejemalo 
tudi večje kontejnerske ladje, ki trenutno opravljajo prevoze preko večjih evropskih 
pristanišč (Hamburg, Roterdam, Benetke, itd.). Priložnost Luke Koper se kaže tudi v tem, 
da s povezovanjem z notranjimi – kopenskimi terminali nudi kombinirane transporte do 
notranjih terminalov, oz. prevzema blago v Ljubljani, Mariboru, Dunaju,Budimpešti ipd. 
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4.7 OCENA POSLOVANJA LUKE KOPER KOT POSLOVNEGA  
SISTEMA 

 
Leto 2001 je bilo za Luko Koper, d.d., dinamično in uspešno. Kljub manj ugodnim tržnim 
razmeram je preseglo rekorden pretovor iz predhodnega leta. Pretovorilo je 9,35 milijona 
ton blaga, kar je za 32 tisoč ton več kot leta 2000. Prihodki iz poslovanja so na ravni 12,8 
milijarde tolarjev, čisti dobiček v vrednosti 3,6 milijarde tolarjev pa je bil za dobrih 25 
odstotkov višji kot v letu poprej. V poslovnem letu 2001 je dosežen 7,3 odstotno donosnost 
na lastniški kapital, kar je za 12 odstotkov več kot leta 2000 (Poročilo o poslovanju Luke 
Koper d.d. v letu 2001). 
 
Družba TICT, ki je v 49-odstotnem lastništvu Luke Koper, d.d., je pridobila tridesetletno 
koncesijo za upravljanje kontejnerskega terminala v tržaškem pristanišču. Ta poslovni 
projekt bo pripomogel k uveljavitvi južne transportne poti pri prevozu kontejnerjev v osrčje 
Evrope, Luki Koper, d.d., pa z internacionalizacijo poslovanja odprl dodatne možnosti za 
uresničevanje dolgoročnih strateških načrtov. Leto 2001 sta z vidika vpliva na izkaze 
poslovanja zaznamovala predvsem dva poslovna dogodka, in sicer uskladitev vrednosti 
nekaterih nepremičnin in infrastrukture ter odprodaja 79.704 delnic Banke Koper.  
 
Knjigovodsko vrednost osnovnih sredstev je bila usklajena z nižjo cenitveno vrednostjo. 
Omenjena operacija je bila opravljena v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi, 
njen učinek se v bilanci stanja kaže v zmanjšani neodpisani vrednosti osnovnih sredstev, v 
izkazu uspeha pa v povečanju stroška amortizacije za 5,3 milijarde tolarjev. Vpliv dodatne 
amortizacije je edini razlog, da je poslovni del izkaza uspeha negativen. Z odprodajo 
79.704 delnic Banke Koper je ustvarjen kapitalski dobiček v višini 6,73 milijarde tolarjev. 
Finančna sredstva, pridobljena s to transakcijo, bodo namenjena razvoju osnovne 
dejavnosti in doseganju strateških ciljev.  
 
Izboljšave na vseh poslovnih področjih so stalnica delovanja Luke Koper, ki skrbi za 
dolgoročno uspešno rast in za učinkovit ter konkurenčen način poslovanja. Usklajenost 
poslovnih aktivnosti se redno meri s samoocenjevanjem po zahtevah evropskega modela 
poslovne odličnosti EFQM. V letu 2001 je podjetje za prepoznaven napredek pri uvajanju 
modela poslovne odličnosti prejelo diplomo za posebne dosežke.  
 
V letu 2002 je Luka Koper načrtovala 9,7 milijona ton pretovora in 13,8 milijarde tolarjev 
prihodkov iz poslovanja. Največjo rast tržnih rezultatov pričakuje pri pretovoru žit, 
kontejnerjev in tekočih tovorov. Najpomembnejše tržišče je tržišče Slovenije. Pomembna 
so tudi tranzitna tržišča Avstrije, Madžarske, Italije, Češke, Slovaške in Nemčije, vse bolj 
pa tudi območja nekdanje Jugoslavije. Med najpomembnejšimi nalogami na področju 
trženja bo uresničevanje projekta razvoja v logistično središče. Tržni položaj Luke Koper 
bo v bodoče odvisen tudi od kakovosti infrastrukturnih povezav ter z njimi povezanih 
transportnih in logističnih storitev. Nadaljevalo se bo povezovanje Kopra s slovenskim in 

 54  



 

evropskim avtocestnim omrežjem in začetek konkretnih aktivnosti za izgradnjo drugega 
železniškega tira Koper – Divača.  
 
V letu 2001 je bilo z delnico LKPG opravljenih 3.031 poslov, pri čemer je lastništvo 
zamenjalo 1.078.193 delnic ali 7,7 odstotka vseh delnic oz. 15,1 odstotka navadnih delnic. 
Celotni promet z delnico, vključno s svežnji, je znašal 3,241 milijarde tolarjev. Najvišji 
doseženi transakcijski tečaj je bil 3.425 tolarjev, najnižji pa 2.701 tolarjev. V prvi polovici 
leta 2002 je Luka Koper večino poslovnih aktivnosti usmerjali k nadaljnji krepitvi tržnega 
položaja in k izboljševanju kakovosti storitev.  
 
Z družbo BLG Automobile Logistics GmbH je Luka Koper konec maja podpisala pismo o 
nameri za ustanovitev skupne družbe za razvoj, upravljanje in vodenje avtomobilskega 
terminala v koprskem pristanišču. V posodabljanje in povečevanje zmogljivosti je bilo 
vloženih 1,9 milijarde tolarjev. Največja projekta sta bila izgradnja 10.800 m2 
večnamenskih skladišč in nove obale na pomolu II.  
 
Luka Koper je v letu 2002 pretovorila 9,4 milijonov ton oziroma 1 odstotek več kot v 
enakem obdobju lani. Povečan obseg dela je predvsem na področjih pretovora generalnih 
tovorov, lesa in kontejnerjev. Poslovni prihodki v prvi polovici leta 2002 v višini 6,4 
milijarde tolarjev so na ravni prvega polletja 2001. V skladu s slovenskimi računovodskimi 
standardi se je Luka Koper odločila za prevrednotenje nekaterih skupin osnovnih sredstev 
zaradi njihove oslabitve. V izkazu poslovnega izida tako Luka Koper izkazuje 1,8 milijarde 
tolarjev prevrednotenih poslovnih odhodkov v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi. 
 
Tabela  št. 19: Pomembni kazalci poslovanja družbe 
Leto 1997 1998 1999 2000 2001 
Prihodki iz poslovanja (v mio SIT) 9.871 11.212 12.043 12.739 12.851
Pretovor (v mio ton) 7,2 8,6 8,3 9,3 9,35
Kapital (v mio SIT) 33.482 37.411 41.783 47.151 62.666
Donosnost kapitala (v%) 6,8 6,8 6,8 6,5 7,29
EPS (v mio SIT) 142,6 162,3 191,6 207,2 259,9
Dodana vrednost na zaposlenega (v 
000) SIT 10.404 11.523 12.494 13.679 13.121
Število zaposlenih 851 630 631 632 633
Vir: Poročilo Luke Koper o poslovanju v letu 2001 
 
V prvem polletju 2002 je Luka Koper dosegla celoten dobiček v višini 3,7 milijarde 
tolarjev, kar je 68 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju. Na doseženih rezultatih 
slonijo tudi pričakovanja o uspešnem nadaljevanju in zaključku tekočega poslovnega leta.  
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5 PREDLOG MODELA PREOBLIKOVANJA LUKE KOPER, D.D., 
V MODERNI LOGISTIČNI CENTER 

 
Pri izdelavi modela transformacije Luke Koper, d.d., lahko opredelim in analiziram 
relevantne elemente modela. Istočasno odgovarjam na sledeča zastavljena vprašanja: 
 
Kaj vse je potrebno definirati v okviru univerzalnega ter modela preoblikovanja Luke 
Koper, d.d., v sodobni logistični center? 
Kateri elementi sestavljajo model?  
 
Model preoblikovanja Luke Koper d.d. v sodobni logistični center upošteva soodvisnost 
posameznih elementov modela, ki vplivajo na logistični center in nastopajo kot samostojne 
enote. V celoti pa sestavljajo enoten model in v skladu s postavljeno hipotezo magistrskega 
dela skupaj pozitivno vplivajo na uspešno preoblikovanje Luke Koper, d.d., v sodobni 
logistični center. Med elemente modela prištevam sledeče elemente: 

• sistem logističnih skladišč, 
• sistem logističnih distribucijskih centrov, 
• sistem logističnih terminalov, 
• sistem logističnih trgovskih centrov, 
• sistem logističnih transportnih centrov, 
• sistem logističnih carinskih skladišč, 
• sistem drugih logističnih dejavnosti, 
• organizacija upravljanja in vodenje, 
• organizacijska kultura, 
• logistični intelektualni kapital in 
• integralni informacijski sistem. 

 
Analiza posameznih dejavnikov ter njihovih vplivov nakazuje medsebojno povezanost 
elementov. Predstavljeni elementi skozi predstavljeni model prikazujejo sodobni logistični 
center, ki potrjuje postavljeno hipotezo magistrskega dela, da je preoblikovanje Luke 
Koper, d.d., v sodobni logistični center njena edina prava pot razvoja. Skozi natančno 
analizirane elemente modela predstavljam temeljne predpostavke uspešnega upravljanja 
Luke Koper, d.d., kot sodobnega logističnega centra.  
 
Sodoben logistični center, ki bo primerno organiziran s sodobnim informacijskim 
sistemom, podprt z vsemi naštetimi elementi modela, bo na področju severnega Jadrana 
lahko postal vodilni na svojem prostoru. Uspešno upravljanje podjetja v današnjem času ni 
več možno na osnovi izkušenj in občutka vodilnih. Upravljanje podjetja zahteva uporabo 
znanosti o upravljanju. Obstajajo tudi drugačni modeli, s katerimi lahko simuliramo 
rezultate odločanj. Na osnovi takih rezultatov lahko uspešno prilagajamo način upravljanja. 
Razumevanje sodobnega podjetja, kot dinamičnega, kompleksnega, stohastičnega in ciljno 
usmerjenega sistema, je osnova izgradnje kateregakoli modela upravljanja podjetja. 
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Osredotočenost na tokove, kot osnova logistične koncepcije upravljanja podjetja, sestavlja 
bistvo predlaganega modela dinamične optimizacije poslovanja sodobnega podjetja.  
Usmerjenost k ciljem, dinamičen in sistemsko predlagan logistični model sloni na tem, da 
ni cilj optimizirati stanje podjetja ali dobiček. Poglavitni cilj je optimizirati fleksibilnost in 
prilagodljivost kot pokazatelje njegove dinamične optimizacije poslovanja. Predlagani 
logistični model je enostaven za uporabo, dostopen je za softwersko uporabo, usmerjen je k 
uspehu, ki je temelj dinamične optimizacije poslovanja.     
 

5.1 POJEM IN STRUKTURA UNIVERZALNEGA LOGISTIČNEGA 
CENTRA 
 
Razvoj okrožja, kot posledica znanstveno tehnološkega razvoja neposredno vpliva na 
spremembe dejavnikov uspešnosti poslovanja. Istočasno vpliva na spremembe značilnosti 
delovanja in razvoja podjetij. Tradicionalne dejavnike proizvodnje, kot so zemlja, delo in 
kapital ter dodana vrednost, zamenjujejo sodobni dejavniki razvoja, kot so informacije, 
prostor in čas, komunikacije, znanje in podjetniško upravljanje, ki ustvarjajo vrednost 
proizvodov in storitev ter samega podjetja. Značilnosti sodobnih dejavnikov uspešnosti 
poslovanja in razvoja podjetja poudarjajo ljudske potenciale in logistiko. Predstavljajo jih 
kot dinamične elemente in vezi sistema upravljanja dinamične optimizacije poslovanja 
sodobnega podjetja. Hitrost v poslovnih procesih tehnološko izenačene osnovne 
proizvodnje ter stopnja izpolnjevanja vse večjih zahtev potrošnikov postaja odločilen 
dejavnik strateške prednosti in uspešnosti poslovanja podjetja. 
 
Delovanje podjetij je usmerjeno na dinamiko in tokove, ki integrirajo in ciljno usmerjajo 
vse aktivnosti sodobnega podjetja  v smeri zadovoljevanja potreb koristnikov. Logistika, 
kot funkcija prostorske in časovne transformacije dobrin, energije, informacij in znanja v 
transformacijskem procesu, osredotočena k zadovoljevanju potreb koristnika, postaja 
infrastruktura oz. medij upravljanja dinamične optimizacije poslovanja podjetja. Holistični 
pristop in delovanje, ki je usmerjeno na tokove, tvori bistvo logistične filozofije in 
istočasno osnovo logistične koncepcije upravljanja. Reševanje problemov uspešnosti, ki jo 
lahko z drugimi besedami imenujemo tudi dinamična optimizacija poslovanja podjetja v 
sodobnem okolju, postavlja zahtevo po zamenjavi obstoječih struktur z novimi. Obstoječe 
racionalno, mehanizirano, linearno, vzročno ter posledično razumevanje je potrebno 
zamenjati s holističnim, organskim sistemskim pristopom, če hočemo uspešno optimizirati 
poslovanje podjetja v sodobnih pogojih, kjer so prisotne nepričakovane spremembe. 
 
Logistične spremenljivke in ljudski potencial v osnovi tega pristopa tvorijo možno 
nezanesljivost delovanja ekonomskih in vseh človeških sistemov. Holistični pristop, 
usmerjen na tokove, poudarja nelinearno dinamiko ter odvisnost vseh dejavnikov in 
procesa podjetja. Sinergija, kot osnova obstoja vsake organizacije, kaže na to, da se 
optimizacija poslovanja ne da ustvariti le z optimizacijo poslovanja njegovih sestavnih 
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podsistemov. Podjetje je namreč več kot seštevek lastnih podsistemov, tako da je potrebno 
istočasno optimizirati podsisteme ter odnose med njimi oz. logistični medsistem. 
Upravljanje z vezmi med podsistemi, s ciljem  doseči čim večjo dinamično optimizacijo 
poslovanja, je bistvo. Logistika usklajuje in oskrbuje posamezne dele podjetja z inputi, od 
njih pa prevzema izhodne odgovore v času in prostoru, skladno z cilji. Ponavadi so ti cilji 
optimalna oskrba uporabnikov storitev. Mrežno logistično delovanje zahteva spremembe 
pri razvrščanju stroškov ter zamenjavo pokazateljev uspešnosti poslovanja. Uspešno 
podjetje ustvarja vrednost za odjemalce, zaposlene, družbo in lastnike. Če je cilj poslovanja 
uspešnost, potem je potreben pokazatelj le-tega. Da bi podjetje ustvarjalo cilje posameznih 
interesnih skupin, je nujno, da ustvarja dodano vrednost. Upravljanje podjetjem s ciljem 
ustvarjanja dodane vrednost zahteva določene pokazatelje, ki posledično usmerjajo 
poslovanje k dinamični optimizaciji poslovanja.  
 
Logistični centri so stohastični makro kompleksi sestavljeni iz specializiranih in 
univerzalnih skladišč, terminalov vseh vrst, carinskih con, blagovnotransportnih centrov, 
blagovnodistribucijskih  in blagovnotrgovinskih centrov. To pomeni, da se logistični center 
lahko preučuje kot zloženi, dinamični in stohastični sistem, ki ga sestavljajo sledeči 
podsistemi (Zelenika, 2001, str. 233): 

• skladišč, 
• terminalov, 
• carinskih skladišč, 
• prostih con, 
• blagovno transportnih centrov, 
• distribucijskih centrov, 
• trgovskih centrov in 
• drugi logistični podsistemi. 

 
Logistični centri se med seboj razlikujejo, tako da nekateri logistični centri nimajo vseh 
naštetih podsistemov. Nekateri od naštetih so lahko mikro, drugi makro; nekateri izvršujejo 
svoje temeljne funkcije, drugi pa le nekatere funkcije. Struktura logističnega centra je 
fleksibilna. Zahteve tržišča narekujejo obliko in zahtevajo stalno prilagajanje. Logistični 
centri so locirani na gravitacijskem območju večjega števila velikih in srednje velikih 
industrijskih centrov, velikih in srednje velikih mest ali regij. Takšni centri so ponavadi 
nacionalni, kar ne pomeni, da ne oskrbujejo tudi blagovnodistribucijske in 
blagovnotrgovinske centre v tujini glede na bližine le-teh. 
 
Sodobni logistični centri so s transportnimi in prometnimi infrastrukturnimi objekti dobro 
povezani (prometnice, koridorji, smeri) z vsemi aktivnimi členi logističnih makro, mikro 
sistemov in njenih gravitacijskih območji.  Upravljati z logističnimi verigami, kar počnejo 
sodelujoči v logističnem sistemu gravitacijskega območja določenega logističnega centra, 
ki oskrbuje določeni center, ni enostavno, ker gre za zelo sestavljene poslovne odnose 
dislociranih številnih gospodarskih subjektov. Enako tako je zelo zahtevno upravljanje z 
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logističnimi oskrbovalnimi verigami, ki delujejo znotraj logističnega centra, a upravljajo 
blagovne tokove  in fizično distribucijo. 
 
Delovanje logističnih centrov je pogojeno z velikim številom dejavnikom. Poleg objektov, 
naprav, skladiščnih prostorov ter transportne in prometne infrastrukture imajo zelo velik 
pomen tudi sredstva za delo, kot so: transportna sredstva, pretovorna mehanizacija, 
hardveri itd. V centrih delujejo finančne, carinske, veterinarske, fitosanitarne, sanitarne in 
druge institucije, ki morajo imeti svojo specifično funkcionalno infrastrukturo. 
Organizacija dela, upravljanja in vodenja v logističnih centrih je posebno zahtevna, ker 
praviloma v njih deluje deset in več sistemov z zelo različnimi zvrstmi delovanja: 
proizvodnim, skladiščnim, trgovskim, distribucijskim, transportnim, finančnim, 
špediterskim, turističnim, obrtniškim, carinskim itd. Vsak sistem in vsaka zvrst delovanja 
znotraj logističnega centra ima lastne organizacijske in poslovne specifičnosti, ki morajo 
funkcionalno narediti kompatibilne in komplementarne z drugimi sistemi in njihovimi 
aktivnostmi izbranega centra, kot sistema višjega reda (Zelenika, 2001, str. 235). 
 
Logistične centre lahko pojmujemo kot sestavljene, dinamične in stohastične sisteme v 
katerih je izjemnega pomena človeški potencial. Predvsem na menedžerje, specialiste, 
strokovnjake, tehnično in administrativno osebje, brez katerih ne bi sistemi optimalno 
delovali. Takšnim zahtevam moramo posvetiti posebno skrb glede izobraževanja in 
motiviranja zaposlenih. Logistika kot funkcija prostorsko-časovnega preoblikovanja 
dobrin, energije, informacij in znanja med podjetjem in njegovim okoljem skozi 
preoblikovalne procese podjetja je najprimernejše sredstvo za upravljanje dinamične 
optimizacije poslovanja. Zato logistični model povezuje interese kupcev skozi dodano 
vrednost, interese delavcev skozi prejemke, interese podjetja skozi poslovni uspeh, interese 
države skozi plačilo davka ter interese lastnikov, ki se kaže kot stopnja donosnosti na 
vloženi kapital.  
 
Logistični procesi so že zdavnaj presegli samo skladiščenje in prevoze, zato velika podjetja 
za opravljanje teh nalog iščejo zunanje strokovnjake, izvajalce logističnih storitev. Naloga 
logistike je naročniku pripeljati blago pravočasno in v pravi količini. Seveda pa gre pri tem 
za več kot le za fizični prevoz blaga, saj logistična veriga obsega številne člene, med 
drugim tudi z njo povezano informacijsko tehnologijo. Poleg tega se logistika v 
gospodarskem razvoju nenehno spreminja. V sodobnem gospodarstvu postaja čedalje bolj 
dejavnik konkurenčnosti tako za trgovino kot za industrijo. Zahteve do logistike so se v 
državah EU in v tranzicijskih državah v zadnjih letih zelo spremenile. Naročene količine 
pošiljk postajajo čedalje manjše, razpoložljivost do blaga pa čedalje pomembnejša. Tako 
zahtevne naloge je mogoče izvajati le z upravljanjem logističnih procesov, ki presegajo 
samo skladiščenje in prevoz. V zapletenem položaju podjetja čedalje pogosteje iščejo 
specialiste za tako imenovano najemanje tujih storitev (outsourcing), ki bi jim lahko 
zaupali svojo logistiko. Moderno logistično podjetje ponuja dva osnovna modela 
pogodbene logistike - tako imenovani upravljavski model in model celovitih storitev 
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Shema št. 6: Struktura logističnega centra kot sistema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Zelenika, 2001 
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Pri upravljavskem modelu gre glede na zapletenost prevzetih nalog za zagotavljanje 
strokovnega znanja in upravljavskih storitev, medtem ko infrastrukturo prispeva naročnik. 
Pri modelu celovitih storitev pa gre za ustanovitev posebne družbe z lastnim vodstvom, ki 
prevzame tudi osebje in/ali nepremičnine, ali v te vlaga ter tako da na voljo celotno 
logistično infrastrukturo. Na začetku logističnega projekta praviloma izpeljejo obsežno 
analizo dejanskega stanja. Natančno določijo pričakovane storitve, ravno tako pa tudi 
stroške teh storitev v poslovnem letu. Določen obračunski način (tako imenovani »open 
book«) zagotavlja usklajenost proračuna, ugotavljanje podatkov o stroških in fiksno ali 
spremenljivo plačilo za manadžerje, ki vsebuje tudi dodatek za uspešnost.  
 
Sprotno poročanje naročnikom omogoča spremljanje proračuna in pomembnejših 
kazalnikov uspeha in kakovosti. Preglednost in zaupanje sta pomembni sestavini načela 
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tako imenovanih »odprtih knjig«, ki temelji na dolgoročnih partnerstvih. Prednost za 
naročnike je v tem, da je v vsakem trenutku mogoč vpogled v logistično poslovanje. 
Merjenje uspeha poteka s primerjalnim preverjanjem (benchmarkingom) na podlagi 
ključnih kazalnikov uspeha, ki so specifični za panogo. Posledica tega sta boljša kakovost 
in večji nadzor nad logističnimi funkcijami, ki podjetju prinašata boljšo preglednost in 
vodljivost. To je za naročnika velika prednost, saj podjetja na podlagi svojih notranjih 
obračunskih struktur navadno niso natančno seznanjena z dejanskimi stroški logistike. Za 
vzpostavitev celostnega sistema in čim bolj racionalno upravljanje logistike morata 
trgovina in proizvodnja tesno sodelovati. Zato ima nevtralen model najemanja tujih storitev 
povezovalno funkcijo med industrijo in trgovino, ki obema partnerjema prinaša prednosti. 
Logistično podjetje mora svojim naročnikom ponujati po meri narejen logistični sistem, ki 
obsega celotno dobavno verigo od izdelovalca do podružnic trgovinskih podjetij; po želji 
opravljati tudi predprodajne storitve, kot so nadzor kakovosti, označevanje cen, 
elektronsko zavarovanje blaga, pakiranje in plemenitenje. Za prevoz uporablja tako 
medregionalne kot lokalne železniške in cestne poti.  
 
Pri skladiščenju in prevozu je za vsak distribucijski center potrebno izdelati individualno 
prilagojene koncepte. Medtem ko je pri logističnih procesih znotraj podjetja komajda 
mogoče natančno ugotoviti izdatke za skladiščenje, pa že omenjena filozofija »odprtih 
knjig« omogoča podroben pregled celotnih stroškov skladiščenja, komisioniranja in 
distribucije. Ker je treba v poslovalnice trgovinskih verig prepeljati čedalje manjše količine 
blaga, sodita dobava ob pravem času in upravljanje skladiščnih vmesnikov k prednostnim 
logističnim nalogam. Poleg upravljanja zalog blaga opravlja logistično podjetje tudi 
elektronsko zajemanje in prenašanje podatkov. Odločilnega pomena za uspešno najemanje 
logističnih tujih storitev je tesna povezanost z infrastrukturo informacijske tehnologije 
naročnika.  
 
Za sodobno upravljanje logističnih procesov je namreč nujno tudi upravljanje logističnih 
informacij. Tovrstni preskušeni modeli segajo od uporabe in prilagajanja naročnikovega 
sistema za elektronsko obdelavo podatkov pa vse do vzpostavitve popolnoma novih 
sistemov informacijske tehnologije. Druga pomembna storitev je svetovanje za 
vzpostavitev distribucijskih konceptov in upravljanje dobaviteljskih verig. Pri tem podjetje 
ne sodeluje le kot načrtovalec, temveč tudi kot uporabnik in ima zato tudi stvaren pristop k 
vsej problematiki podjetja. Pri načrtovanju k ponudbi sodijo izdelovanje mednarodnih in 
lokalnih distribucijskih konceptov, načrtovanje in simulacija proizvodnih lokacij, 
načrtovanje razporeditve in sistema, načrtovanje prometa in celoten projektni menedžment 
za rekonstrukcije in novogradnje. Zahteve do logistike so se v zadnjih letih zelo 
spremenile: uvožene pošiljke postajajo čedalje manjše, dostopnost do blaga pa je čedalje 
pomembnejša. Veliko prihodnost imajo po meri narejeni logistični sistemi, ki obsegajo 
celotno dobaviteljsko verigo. 
 

 61  



 

5.2 SPECIFIČNOST ELEMENTOV MODELA LUKE KOPER, D.D., 
KOT  LOGISTIČNEGA CENTRA 

 
Kot sem že v prejšnjem poglavju napisal, je logistični center stohastični makro kompleks 
sestavljen iz specializiranih in univerzalnih skladišč, terminalov vseh vrst, carinskih con, 
blagovnotransportnih, blagovnodistribucijskih  in blagovnotrgovinskih centrov. To pomeni, 
da se logistični center lahko preučuje kot sestavljeni, dinamični in stohastični sistem, ki ga 
sestavljajo različni podsistemi. V nadaljevanju poglavja bom obdelal vse elemente, ki jih 
lahko imenujemo tudi podsisteme sodobnega logističnega centra: 

• sistem logističnih skladišč, 
• sistem logističnih distribucijskih centrov, 
• sistem logističnih terminalov, 
• sistem logističnih trgovskih centrov, 
• sistem logističnih transportnih centrov, 
• sistem logističnih carinskih skladišč, 
• sistem drugih logističnih dejavnosti, 
• organizacija upravljanja in vodenje, 
• organizacijska kultura, 
• logistični intelektualni kapital in 
• integralni informacijski sistem. 

 

5.2.1 SISTEM LOGISTIČNIH SKLADIŠČ 
 
Osnovna naloga skladiščne dejavnosti je sprejemanje, varovanje in izdajanje blaga. Poleg 
navedenih nalog izvajajo v skladiščih še dodatna opravila, kot so: vodenje in urejanje 
dokumentacije glede sprejetega, hranjenega in izdanega blaga, namestitev blaga v 
skladišča ter morebitna dodatna dela. Skladiščne dejavnosti lahko pojmujemo kot 
premagovanje časovne razlike med časom prispetja blaga in časom odpreme blaga. Pri 
hrambi mora blago ohraniti količinsko in kakovostno zahtevane standarde. Lahko 
pokvarljivo blago se mora hraniti v kondicioniranih skladiščih, nepokvarljivo pa se lahko 
skladišči samo pod nadstrešnico itd. Zaradi čim bolj ekonomičnega poslovanja morajo 
imeti skladišča ustrezno lokacijo v podjetju (bližina razkladalnih ramp, specializiranih 
privezov itd.). Sama skladišča morajo biti zgrajena po predpisanih standardih (velikost, 
višina, zračnost, svetlost itd) in tako, da omogočajo čim krajše transportne poti, čim manj 
nepotrebnih premeščanj in drugih manipulacij.  
 
Koprsko pristanišče s svojimi skladiščnimi kapacitetami sodi med največje ponudnike 
specializiranih skladiščnih kapacitet v Sloveniji. Distribucijske storitve pogojujejo razvoj 
skladišč in skladiščne tehnologije. Nekoč je bilo to pristanišče le majhen ponudnik 
pretovornih in skladiščnih storitev. Danes ima 313.000 m2 pokritih skladišč ter 966.000 m2 
odprtih skladišč. Zaradi  možnosti nadaljnjega prostorskega širjenja Luke in zaradi zahtev 
tržišča po skladiščnih prostorih bo potrebno nujno vlagati v posodabljanje obstoječih 
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skladiščnih prostorov kot tudi izgradnjo novih, specializiranih skladišč. V bodoče si bo 
Luka Koper prizadevala prevzemati poleg klasičnega skladiščenja še dodatna logistična 
dela. Predvsem je to mišljeno na upravljanje zalog, komisioniranje, distribucijo do kupcev 
in druge dodatne storitve. Odjemalci bodo lahko zadovoljevali svoje potrebe po 
logističnem skladiščenju blaga na območju Luke Koper. Pristanišče bo obenem prevzelo 
izvedbo celovitih logističnih storitev v celotnem procesu fizičnega pretoka blaga. 
 
Globalizacija pogojuje in obenem narekuje hiter razvoj pri logističnih podjetjih. Spoznanje 
je, da se veliko stroškov lahko prihrani prav pri stroških logistike, zato so nosilci teh 
funkcij pred pomembnim izzivom. Znotraj Luke Koper se hitro prilagajajo na področju 
kadrovskega usposabljanja, opremljenosti skladišč in informatike. Obstaja realna 
nevarnost, da bodo z vstopom Slovenije v EU logistični posredniki iz zahodne Evrope 
začeli svoj know-how tržiti v Sloveniji. Distribucijsko logistiko lahko imenujemo tudi 
fizična distribucija. 
 
Na osnovi izkušenj lahko ocenim skladišča Luke Koper kot relativno urejena (ocena 7 na 
lestvici od 1 do10). Vsekakor se vidi napredek izpred nekaj let, ko smo lahko zasledili 
neurejena, nepospravljena in umazana skladišča, za razliko od danes, ko se to praviloma ne 
dogaja. Z vlaganjem v skladiščno infrastrukturo, predvsem mislim na posodobitev 
obstoječe opreme (nove police, ki segajo višje v višino in s tem omogočajo količinsko 
večjo in boljšo možnost skladiščenja),  bo lahko pristanišče v prihodnosti lahko sledila 
trendom zahtev tržišča. Pri nudenju distribucijskih storitev skladiščenja bo potrebno 
investirati v sodobnejšo skladiščno infrastrukturo, tako da bi v nekaj letih prišli na višjo 
kakovostno raven. Prostorska omejenost zaledja Luko Koper ne pesti, tako da obstaja 
realna možnost, da se lahko skladiščni prostori povečajo za 30-40 odstotkov. Obstoječi pa s 
posodobitvijo ter posledično z dvigom kakovosti bodo lahko sprejeli 10-15 odstotkov več 
blaga v obstoječih skladiščnih površinah.    
 

5.2.2 SISTEM  LOGISTIČNIH DISTRIBUCIJSKIH CENTROV 
 
Distribucijska logistika predstavlja tok gotovih proizvodov od proizvajalca oziroma 
prodajalca do končnih potrošnikov tako da pride proizvod do potrošnika v zahtevani 
količini in kakovosti, ob pravem času in kraju, nepoškodovano in z optimalnimi stroški. V 
okvir delovanja distribucijske logistike štejemo skladiščenje gotovih proizvodov, zunanji 
transport, manipulativne operacije itd. Temeljni cilj fizične distribucije je dobaviti blago 
kupcem v zahtevani količini, kakovosti in pravem času. Na kakovost fizične distribucije pa 
vplivajo dejavniki, kot so: dobavni čas, zanesljivost dobave, kakovost in informacijski 
sistem. Podjetja, ki uporabljajo logistične storitve skladiščenja, pretovarjanja in distribucije 
blaga, se zavedajo problemov in pomena logistike. Zato gradijo lastna skladišča ali se 
odločajo za najemanje teh storitev. Luka Koper se mora s ponudbo distribucijskih storitev 
približati svojim koristnikom storitev. S povečanjem ponudbe storitev in sicer z 
distribucijo, se lahko vzpostavijo še globlje poslovne vezi z uporabniki. Luka Koper ima 
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realne možnosti nuditi storitve distribucijske logistike. V bližini so veliki trgovski centri, ki 
imajo vsi po vrsti svoje distribucijske centre dislocirane najmanj 100 km stran.  
 
Z vključevanjem podizvajalcev, kot so prevozniška podjetja, ki lahko prevzamejo skrb za 
distribucijsko dostavo poleg specializiranih distribucijskih skladišč, ki jih bo imela Luka 
Koper, d.d., ter špediterjev, ki bodo opravljali dnevno ali tedensko carinjenje blaga, bodo 
vsekakor obstajale velike možnosti pridobitve novih poslov. Ocenjujem, da bi bile potrebe 
po dodatnih kapacitetah specializiranih skladiščih, in sicer 30 odstotkov. Donosnost teh 
dodatnih skladišč pa bi bila v povprečju 40 odstotkov večja od obstoječih.         
  

5.2.3 SISTEM LOGISTIČNIH TERMINALOV 
 
Kot sem že prej navedel, ima Luka Koper razdeljeno poslovanje po specializiranih 
terminalih. Na kontejnerskem terminalu opravljajo prekladanje in skladiščenje kontejnejev, 
na terminalu za razsuti tovor razsuti tovor, na terminalu za generalni tovor izvajajo 
prekladanje in skladiščenje generalnih tovorov. Luka Koper zaenkrat operira le z nekaj 
specializiranimi terminali znotraj lege koprskega pristanišča. Delo je po posameznih 
terminalih dobro organizirano, se pa Luka Koper nagiba k ponujanju celovitih logističnih 
storitev. Obstajajo le delne omejitve poslovanja, kot so delno zastarela infrastruktura, ki jo 
bo potreba zaradi konkurenčnosti, hitrosti in večje učinkovitosti nadomestiti z novejšimi.  
 
Luka Koper, d.d., mora zemljepisno razširiti območje delovanja. Predvsem mislim na 
najem, zakup ali nakup terminalov po Sloveniji (Ljubljana, Maribor, Celje) ali tudi drugih 
bližnjih državah (Madžarski, Hrvaški, Češki, Bosni, Italiji, Avstriji itd.). S tem bi lahko z 
dobro organizacijo kombiniranega transporta prodajala svoje prevozne storitve iz t.i. luke 
Ljubljane, Maribora, Celja in drugih mest, namesto samo iz Luke Koper. To bi bil za 
uporabnike transportnih storitev gotovo bolj sprejemljiv način od sedanjega, ko morajo 
sprva uporabiti lokalnega špediterja za carinjenje blaga, nato špediterja v Luki Koper, 
agenta v Luki Koper ter ladjarja, ki blago prepelje v namembno pristanišče. Skratka z 
uporabo dodatnih terminalov, ki niso prostorsko na območju Luke Koper, bi se lahko 
neposredno približala odjemalcem, ki so trenutno precej prostorsko odmaknjeni.  
 
Ocenjujem, da bi lahko Luka Koper, d.d., s trženjem svojih uslug preko navedenih 
terminalov lahko realno pridobila del prekomorskih tovorov (25 odstotkov več), kateri 
prihajajo fizično preko zahodnih pristanišč, kot so Roterdam, Hamburg, končna ali začetna 
destinacija je pa Ljubljana, Maribor, Budimpešta, Dunaj, Zagreb, Beograd itd. 
 

5.2.4 SISTEM LOGISTIČNIH TRGOVSKIH CENTROV 
 
Zmotno je mnenje, da bodo sedanji veletrgovci uspeli postavljati distribucijsko-logistične 
centre, ki bi lahko v interesu zniževanja stroškov opravljali naloge povezovalne logistične 
verige na poti od proizvajalca do kupca. Dokončna vzpostavitev logističnih verig bo 
namreč privedla do zmanjševanja in upadanja pomena veletrgovine, saj bodo povezave med 
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proizvajalci in kupci zaradi zniževanja nabavnih cena neposredne, pri čemer bodo 
logistične verige odigrale odločujočo vlogo. Povezovalne verige med proizvajalcem in 
kupcem torej ne poznajo posrednikov, kar je njihova velika prednost. Zaradi takšnega 
poslovanja in prilagajanja novim razmeram (trgovanje prek interneta) bo prišlo do naravne 
izključitve tistih, ki v verigi zaradi stroškov, ki jih povzročajo, ne bodo več potrebni. 
Pojavljala se bodo distribucijska središča namesto bleščečih trgovin. Trgovci, ki zdaj 
pospešeno vlagajo predvsem v trgovske centre in bleščeče trgovine, se bodo morali zaradi 
nenehnega zniževanja stroškov lotiti urejanja celovite logistike. Najpomembnejša naloga 
bo vlagati v sisteme za računalniško podporo in optimizacijo dela, ki najhitreje vračajo 
naloženi denar. Optimizacija te dejavnosti pa je mogoča le takrat, ko je zagotovljeno 
sledenje in nadzor nad transportom in skladiščenjem izdelkov. Dostopnost do izdelkov se 
bo zaradi trgovine na internetu še povečala. Širitev tega poslovanja bo omogočala logistika, 
ki bo morala zagotoviti shranjevanje izdelkov in njihovo dostavo do končnega porabnika.  
 
Logistični distribucijski centri se bodo preoblikovali in trgu ponudili nove storitve, ki bodo 
omogočile dostavo izdelkov, naročenih prek interneta, na dom. Izdelki, ki bodo najbolj 
izpostavljeni trgovanju prek interneta in za katere bo treba oblikovati nove logistične 
programe, so bela tehnika, pohištvo, notranja oprema, orodja in športna oprema. Posebni 
logistični programi bodo potrebni za izdelke široke potrošnje, ki se nakupujejo v mesečnem 
ciklusu in za katere bo naročanje lahko potekalo avtomatsko prek interneta. Logistični in 
distribucijski centri bodo postali središča, ki bodo opravljala tudi komisioniranje za 
določen nabor izdelkov. Popolno računalniško vodenje dela v takih centrih bo omogočalo 
zadovoljivo hitrost, zanesljivost in nadzor nad pošiljkami. Za nenehen nadzor nad stroški 
bo skrbel program za sprotno sledenje nastalih stroškov po vsaki opravljeni logistični 
operaciji. Uvajanje optimizacij v distribucijskih središčih bo stalnica, ki bo stremela po 
boljšem delovanju logistike. Vsi izvori stroškov bodo nenehno nadzorovani in podvrženi 
ukrepom za njihovo zmanjševanje. Avtomatizirana in računalniško vodena distribucijska 
skladišča oziroma logistična središča bodo nadomestila bogato opremljene trgovine v 
najdražjih delih mesta.  
 
Avtomatizacija distribucijskih centrov bo od proizvajalca izdelkov zahtevala mnogo več 
logističnih podatkov o izdelkih, ki so potrebni za optimizacijo na njegovi logistični poti. 
Vsak izdelek bo moral biti opremljen z veliko podatkov, kot so njegove dimenzije (globina, 
širina in višina), datum proizvodnje, serija, temperature hranjenja, in z drugimi 
pomembnimi podatki, ki so potrebni za učinkovito logistiko. Zapisi na izdelkih, ki bodo 
zapuščali proizvajalca, bodo morali biti označeni s standardno črtno kodo. Koda bo 
omogočala avtomatski prenos podatkov, ki so s črtno kodo zapisani na nalepki. Prenos teh 
podatkov se bodo opravljali s pomočjo čitalca črtne kode, ki jih bo avtomatsko pošiljal v 
računalniško voden nadzorni sistem za upravljanje logistike v distribucijskem centru. Tako 
organizirani distribucijski centri bodo ponudili nove storitve. Poleg tega, da bodo 
omogočali pripravo blaga za dostavo na police trgovskih verig, tudi takšne, s katerimi so se 
včasih ukvarjali proizvajalci, prodajalci in drugi, zdaj pa bodo združene v logistično-
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distribucijskem centru. Tako bodo lahko opravljali montažo izdelkov pri končnem kupcu, 
iz sklopov sestavljali nove izdelke in po navodilih opravljali različna kompletiranja. Tudi 
vračanje rabljenih izdelkov in njihova reciklaža za izdelavo novih surovin bo postala nova 
logistična storitev. V skladišču podjetja, ki se bodo odločila za sodelovanje v logistični 
povezavi, se bo lahko primerilo, da bodo shranjeni tudi izdelki medsebojnih konkurentov. 
Podobne spremembe se že desetletja dogajajo v avtomobilski industriji. Vzpostavitev 
logističnih verig in trgovanje prek interneta bo bistveno zmanjšala pomen veletrgovine, saj 
se bodo proizvajalci in kupci zaradi zniževanja cen povezali neposredno. Tukaj se poraja 
realna možnost Luke Koper, da bodo z nudenjem storitev skladiščenja in distribucije 
trgovskega blaga, ki ga se lahko pripravijo za prodajo, označijo s potrebnimi kodami in 
embalirajo ter dostavijo direktno do kupcev. 
 
Ocenjujem, da ima Luka Koper veliko možnost nudenja take vrste storitev, ki bo 
vključevala ne samo skladiščne in pretovorne storitve, temveč vse potrebne dodatne 
storitve na blagu (prepakiranje, označevanje, tehtanje, dostavo itd.), ki bi lahko realno 
prinesle višjo donosnost na skladiščni prostor v višini 40 odstotkov od obstoječe. 
  

5.2.5 SISTEM LOGISTIČNIH TRANSPORTNIH CENTROV 
 
Če je dobra logistika po definiciji takšna, da omogoča dostavo blaga do kupca takrat, ko to 
želi kupec, in sicer tako, da je to najcenejše za podjetje, torej brez velikih stroškov 
transporta ali predragih zalog, potem sta racionalizacija in optimizacija logistike nujni. Z 
dobro logistiko in možnimi prihranki si lahko trgovci ohranijo marže, ki so zaradi velike 
konkurence v upadanju. Transport, skladiščenje in informacijska podpora so procesi, ki 
potekajo v ozadju, preden izdelek prispe na polico v trgovino. Tekmovalnost se zato seli v 
logistiko in tako logistični centri dobivajo vedno večjo vlogo. 
 
Primer vzpostavljanja in razvoja omrežja transportne logistike je družba Deutsche Paket 
Dienst (DPD). Podjetje ni nastalo kot omrežje podružnic velikega koncerna, temveč kot 
posledica sodelovanja srednje velikih špediterskih podjetij, ki so daljnovidno predvidela 
nadaljnji razvoj transportnih trgov in rešitve za prihodnost videli v strateško povezanih 
omrežjih. Partnerji v okviru tega omrežja so v delo vložili svoje poznavanje krajevnega 
trga in dolgoročno vzpostavljene zveze z naročniki in njihovimi strankami. Krajevne in 
dvostranske povezave so združili v široko razpredena operativna omrežja, ki so že od vsega 
začetka svojim naročnikom zmogla ponuditi enotno raven storitev.  
 
S tem so si pridobili dokajšnje tržne deleže in postali med zasebnimi ponudniki vodilni na 
trgu. Omrežje DPD je sestavljeno iz več ravni. Prva je operativna raven, na kateri 
pogodbeno delujejo enakopravni in samostojni partnerji. Skupno vzdrževano poslovno 
središče skrbi za usklajevanje procesov, pa tudi za obračun plačila storitev. Poleg tega 
upravlja infrastrukturo v obliki omrežnih vozlišč. V nadaljnjem razvoju je prevzemalo 
čedalje več nalog, na primer razvoj novih storitev, zagotavljanje kakovosti in vzpostavitev 
informacijskega sistema.  
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Druga raven sta prometni in pretovorni sistem. Za zelo posrečeno se je izkazala 
vzpostavitev skladnega logističnega sistema, katerega hrbtenico tvorijo glavno in področna 
skladišča, pa tudi zmogljivo načrtovanje prometa. Temelj uspeha dobrega 
transportnologističnega omrežja je nenazadnje obvladovanje stroškov s prožnimi in hitro 
odzivajočimi se sistemskimi strukturami, kakor tudi z optimalnim umeščanjem, velikostjo 
in tehnično opremljenostjo pretovornih obratov. Tretja raven je informacijska logistika. 
Kar je bilo še pred več kot desetimi leti sprva le računalniško podprto zasledovanje 
paketov, se je zdaj razvilo v vseobsegajoč Digital European Logistic Information System 
(Delis). Z zajemanjem, prenašanjem in združevanjem več kot treh milijonov podatkovnih 
zapisov na dan v osrednjo banko podatkov sodi Delis prav gotovo med največje in najbolj 
zapletene sisteme svoje vrste v Evropi. V tem sistemu so na voljo izčrpne informacije 
celotne evropske organizacije DPD. Predvsem pa lahko naročniki prikličejo na zaslon 
podatke in dokaze o vročitvi svojih paketov, ki so jih zaupali DPD, in jih vključijo v svoje 
informacijske sisteme. Najpozneje z evropeizacijo se je moralo omrežje DPD prilagoditi 
novim razmeram. Po eni strani je bilo treba pridobiti sposobne partnerje v  
posameznih, na novo osvojenih evropskih regijah, in s tem širiti omrežje, po drugi strani pa 
je bilo treba paziti, da se niso izgubile v preteklosti pridobljene vrednote, kot so sistemsko 
znanje in blagovna znamka.  
 
Poleg tega so se večale zahteve do načrtovalnega in vodstvenega sistema. Rešitev je bila 
franšizni sistem, v katerem sta jasno razmejena strateško vodenje in operativno poslovanje. 
Z razširitvijo svojega omrežja v Evropo je DPD kot partner gospodarstvu pripomogel, da si 
lahko industrija in trgovina svojo logistiko organizirata neodvisno od meja. Prihodnost 
prevozne logistike je v strateško povezanih omrežjih, ki lahko naročnikom ponudijo enotno 
raven storitev. Transport, skladiščenje in informacijska podpora so procesi, ki potekajo v 
ozadju, preden izdelek prispe na polico v trgovino. Tekmovalnost se zato seli v logistiko in 
tako logistični centri dobivajo vedno večjo vlogo. Z dobro organizacijo, z uporabo 
kakovostnih podizvajalcev (prevozniki, špediterji itd.) bo lahko Luka Koper konkurirala na 
tržišču logistike transporta in to ne samo pri pristaniškem pretovoru, temveč tudi pri sami 
distribuciji blaga.    
 

5.2.6 SISTEM LOGISTIČNIH CARINSKIH SKLADIŠČ 
 
Carinsko skladišče je lahko katerikoli prostor, ki ga odobri carinski organ in je pod 
njegovim nadzorom, v katerem se lahko skladišči carinsko blago s predpisanimi pogoji. 
Ločimo javna  (carinska) in zasebna skladišča. Bistvenega pomena pa je glede na carinski 
postopek, ali je skladišče zaprto (carinsko skladišče) ali zaprto. Pri carinskem skladišču je 
značilno, da je ob njem podan večji carinski promet s carinskim blagom, glede katerega je 
potrebno ravnanje carinskih organov.  V Sloveniji imamo predpisane štiri vrste skladišč, tip 
A, B, C in tip D. 
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Sistem logističnih carinskih skladišč je na prostoru Luke Koper voden in nadzorovan s 
strani Carinske izpostave Luke Koper (6044) in Uprave RS. V skladiščih blago skladiščijo, 
pretovarjajo, izvajajo dodatna dela, kot so prepakiranje, embaliranje, označevanje itd. 
Evidenco o prispelem in odpremljenem blagu vodi Luka Koper. Vsako blago se oštevilčijo 
z vhodno številko, ki je preko računalniško zastavljenega programa zapisana in jo lahko 
uporablja špediter – oseba, ki razpolaga z blagom, kontrolira pa carinski organ. Za 
sprostitev blaga v RS je potrebno blago uvozno ocariniti. Pravilno izpolnjena carinska 
deklaracija skupaj s potrebnimi listinami (faktura o blagu z vrednostjo blaga itd.) se fizično 
priložijo in predajo carinski izpostavi Luke Koper, ki dokumente sprejme, blago pregleda 
in sprosti blago v prosti tok. S tem se carinski nadzor nad blagom zaključi.   
 
Vstopiti v sistem logističnega carinskega skladišča v Luki Koper za stranko trenutno ni 
možen, tako da je potrebno voditi dodatno evidenco s strani uvoznika ali izvoznika.  Luka 
Koper bi lahko pri carinskih organih pridobila poseben carinski status, ki omogoča, da bi 
za blago, namenjeno slovenskem tržišču, vodila evidenco ter bi zaradi poenostavitve 
postopkov ter zmanjšanja potrebnega časa za carinske postopke (izvoz, uvoz). Poseben 
status pomeni, da bi za carinsko blago vlagali dokumente tedensko ali celo mesečno. Lahko 
se zamislimo, kakšna bi to bila komparativna prednost pred vsemi drugimi špediterji, ki za 
stranke morajo vlagati carinske dokumente pred prevzemom blaga oz. vlagati dokumente, 
ko je blago na vozilo, kar zahteva izgubo časa (v povprečju 3 do 4 ure pri carinskem 
postopku).  
 

5.2.7 SISTEM DRUGIH LOGISTIČNIH DEJAVNOSTI 
 
Vsekakor obstajajo tudi druge logistične dejavnosti, kot so: 

• logistična špedicija, 
• logistična agencija, 
• logistično zavarovanje, 
• logistična pogodbena kontrola in 
• logistična dejavnost državne uprave. 

 
Pri vsaki dejavnosti obstajajo določene specifičnosti, na primer pri špediciji Luka Koper 
trenutno sodeluje s približno 50 špediterji, ki so tudi fizično povezani v računalniški 
sistem, ki omogoča neposredno sodelovanje z Luko Koper. Špedicije skrbijo za različne 
vrste tovorov v povezavi z določenimi strankami oz. s strankami, ki so jim zaupali izvedbo 
posla. Na območju Luke Koper delujejo pomorske agencije, ki ponujajo agentsko storitev 
sprejema, oskrbe ladij itd. 
 
Na območju Luke Koper je približno 20 pomorskih agencij, ki zastopajo svojega ladjarja. 
Luka Koper ima veliko možnost razširitve svojega poslovanja tudi glede direktne povezave 
s strankami (izvozniki, uvozniki), kot tudi z ladjarji, ki s svojimi ladjami prihajajo v Luko 
Koper. Luka Koper, d.d., bo morala nuditi storitve, katere nudijo trenutno agenti, 
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špediterji, prevozniki, zavarovalnice itd. Najlažja pot bi bila s prevzemi ali pripojitvami 
takih podjetij h koprskemu pristanišču, ki bi tudi imele interes, kajti Luka Koper, d.d., kot 
logistični center, zagotavlja veliko količino dela. Sam obstoj takih podjetij s pripojitvami k 
pristanišču ne bi bil ogrožen. Druga podjetja (agencije, špedicije, prevozniki itd.) pa bi 
začela izgubljati konkurenčni boj s pripojenimi podjetji k Luki Koper, ki bi bile pri izvoru 
informacij in bi jih vsekakor Luka Koper, d.d., kot logistični center, tržila pod svojim 
imenom.        
 
5.2.8 ORGANIZACIJA UPRAVLJANJA IN VODENJA 
 
Organizacija logističnega centra bi morala biti narejena po vzoru sodobnih logističnih 
centrov. Poleg obstoječih terminalov bi morala imeti izdelano bolj učinkovito službo 
marketinga, ki ne bi ponujala le pretovor in skladiščenje blaga na prostoru Luke Koper, 
d.d., temveč tudi storitve, ki bi vključevala dodatna dela, distribucijo, carinske postopke, 
špediterska, agentska dela itd. Moral bi nastati izjemno močan center vodenja, ki bi 
spremljal blagovne trende na slovenskem, evropskem in svetovnem tržišču. Prostora bo za 
veliko potrebnih strokovnjakov, ki jih lahko Luka Koper d.d. dobi na tržišču špediterjev, 
agentov, železničarjev, terminalistov, prevoznikov, carine itd.   
 

5.2.9 ORGANIZACIJSKA KULTURA 
 
Organizacijska kultura postaja aktivni dejavnik dinamične optimizacije sodobnega podjetja 
v pogojih, ko človeški potencial predstavlja njegov osnovni kapital. Logistična 
organizacijska kultura je prisotna pri vseh aktivnostih podjetja kot model obnašanja, 
prepričanj in vrednot zaposlenih, ter vpliva na zastavljanje kot tudi doseganje ciljev.      
 
Zakaj ima lahko premočna kultura organizacije lahko pozitiven ali tudi negativen učinek? 
Odgovor nato nam daje organizacijska kultura, ki ponavadi identificira simbole, slogane, 
razlaga povezavo slednjih s kulturo organizacije. Opisuje različne tipe kultur, ki jih lahko 
srečamo v organizacijah, ter nam daje primere, kakšno kulturo je potrebno imeti v sorodnih 
podjetjih. Razlaga, kako je pomembna izbira in ohranjanje organizacijske kulture. 
Istočasno opisuje, kako kulturne vrednote lahko vplivajo na etične navade v določeni 
organizaciji. Logistična organizacijska kultura je seštevek ključnih vrednot, prepričanj, 
razumevanj, domnev in norm, ki so prevzete s strani zaposlenih.  
 
Kultura v podjetju se prenaša na nove člane kolektiva kot vrednota. Lahko jo  razdelimo na 
vidne, izražene vrednote in prepričanja ter globoko zasidrane. Kultura pomaga pri notranji 
integraciji. Neposredno vpliva na zaposlene s tem, da jim narekuje kaj je znotraj delovne 
organizacije dopustno, kako se je potrebno pogovarjati, komunicirati med zaposlenimi in 
kako je potrebno spoštovati nadrejene. 
 
Organizacijska kultura vpliva na obnašanje in delo zaposlenih na več načinov. Na poslovno 
okolje, kjer se organizacijska kultura dobro ujema s strategijo podjetja, se pojavijo 
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neformalna pravila o vodenju posla, ter kako se kaj dela. Močno strateško podporna 
organizacijska kultura motivira ljudi, da sodelujejo in opravljajo svoje delo v skladu s 
strategijo podjetja. Razvijejo se struktura, sistem vrednotenja, standardi, v katerih zaposleni 
delujejo. Taka kultura pospešuje in omogoča, da se zaposleni identificirajo z vizijo, strategijo 
in cilji podjetja. Vsa ta dejstva omogočajo, da se zaposleni počutijo koristne za podjetje. 
 
Da bi preprečili nezdravo organizacijsko kulturo, mora vodstvo ves čas procesa zaposlene 
seznanjati z novimi nalogami in novo strategijo, pripeljati nove menedžere od zunaj, 
spoznavati z novo tehnologijo in odpirati nove obrate. Hitro prilagajanje organizacijske 
kulture v poslovnem okolju je dolgoročno za podjetje zelo pomembno. V prilagojeni 
organizacijski kulturi imajo zaposleni občutek zaupanja, da podjetje lahko rešuje 
kakršnekoli probleme in zahteve, ki prihajajo iz okolja, in so visoko inovativni, 
eksperimentirajo in so pripravljeni na spremembo strategija s ciljem, da zadovoljijo kupce, 
delničarje. V taki organizacijski kulturi je podjetništvo nagrajeno, menedžeri so odprti za 
nove ideje, razvijajo nove produkte. Vodstvo je odprto za spremembe ne zaradi tega, ker so 
potrebne, ampak zato, ker jih oni ustvarjajo – »doing the right thing» sistem! Luka Koper, 
d.d., mora upoštevati vse navedene ugotovitve glede lastne organizacijske kulture, s katero 
lahko neposredno vpliva na uspešnost poslovanja.  
 
5.2.10 LOGISTIČNI INTELEKTUALNI KAPITAL 
 
Strategi gospodarskega razvoja napovedujejo, da bodo za obvladovanje bodočih problemov 
na področju logistike odločujoči ljudje in njihova znanja. Med konkurenti ne bo več 
skrivnosti, ki bi izvirale iz tehničnih in tehnoloških skrivnosti. Prednosti, ki se bodo 
uveljavile zdaj na eni in zdaj v drugi sredini, bodo v kratkem času izginjale. Največji 
manevrski prostor in potencial se bo pojavil pri izkoriščenih in še neizkoriščenih 
zmožnostih, ki jih skriva človek. Ti se pri človeku odražajo kot sposobnost, znanje, 
spretnost in osebnostne lastnosti. Sposobnost se lahko opredeli kot človekov potencial za 
razvoj določenih zmožnosti, ki se izražajo predvsem v kombinaciji z znanjem. Znanje so 
človekove zmožnosti, ki mu omogočajo reševanje določenih problemov. Ob pomoči 
sposobnosti lahko človek znanje kumulira in rešuje probleme s še neznanimi rešitvami. 
Spretnost se v glavnem nanaša na motorične sposobnosti in omogoča človeku hitro in 
učinkovito reagiranje na probleme.  
 
Osebnostne lastnosti pa so vse človekove vrline, ki same po sebi niso nujne pri reševanju 
problemov, dajejo pa osebno obeležje. Na nekatere od naštetih potencialov ne moremo 
vplivati, saj gre za ljudi, ki so že oblikovani. Z modeli ravnanja s človeškimi viri pa lahko 
vplivamo na želene učinke. Največji vpliv imamo lahko na znanje. Temu moramo posvetiti 
vso skrb in zagotoviti, da bodo nova znanja pripeljala do uresničitve postavljenih ciljev. 
Načrtovanje človeških virov mora biti že od vsega začetka v neposredni povezavi s 
strategijo logističnega operaterja. Že ob snovanju te strategije logističnega operaterja 
moramo načrtovati tudi strategijo razvoja kadrov, ki bodo pripeljali dejavnost logističnega 
podjetja do želenih uspehov. 
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5.2.11 INTEGRALNI INFORMACIJSKI SISTEM 
 
Logistika brez uporabe informacijske tehnologije ne bi bila mogoča. Informacijski in 
materialni tokovi so med seboj povezani. Pred nekaj desetletjih je bil pogost pojav, da so 
vse logistične storitve izvajali na enem mestu. V zadnjem času pa potekata racionalizacija 
logističnih procesov in elektronsko povezovanje logističnih podjetij z zunanjim svetom.  
Mnenja  strokovnjakov so, da pri tem ni odločilna transportna storitev kot taka, ampak 
nadzor nad celotno dobavno verigo kot celovitim procesom. Za to pa je potrebna prav 
informacijska tehnologija.  
 
Tako se dobavna struktura premika od transportne k informacijski logistiki. Informacijski 
logisti nadzorujejo celotno dostavno verigo, torej blagovne, informacijske in denarne 
tokove podjetja. Povpraševanje po teh storitvah narašča, saj je konkurenčnost logista 
odvisna od sposobnosti popolnega nadzora vseh procesov. Pri tem je vezni člen med 
nakupom, skladiščenjem, proizvodnjo in distribucijo informacijska tehnologija. Za 
učinkovit nadzor in organizacijo teh modulov in s tem celotne dostavne verige do 
potankosti pa je potrebno določeno, skozi dolga leta pridobljeno znanje.  
 
Zaradi deregulacije transportnega trga ima pošiljatelj skoraj neomejene možnosti pri izbiri 
prevoznikov in prevoznih storitev glede na logistične potrebe. Rezultat so bistveno bolj 
racionalne dostavne verige. Z deregulacijo pa se je položaj moči od prevoznikov premaknil 
k pošiljatelju, podobno kot se je trg prodaje preobrazil v trg nakupa. Ta je tudi osnova za 
novo logistično smer, tako imenovani najem storitev (outsourcing). Pogost pojav je, da se 
celotna logistika zaupa zunanjim neodvisnim partnerjem. To zahteva naložbe v sodobne 
informacijske tehnologije, s katerimi podjetja lahko kadarkoli dobijo vse poslovno 
pomembne informacije iz transportne verige. Pri tem ima pomembno vlogo internet, ki 
omogoča nadzor nad produktivnostjo in izboljšuje sodelovanje udeležencev v dostavni 
verigi, hkrati pa lahko občutno zmanjšuje stroške.  
 
Prevozniki in logisti so iz zunanjih ponudnikov postali e-business-fulfilment partnerji. 
Središče te preobrazbe so informacije, ki morajo biti prek omrežja vedno na voljo. 
Raziskave so pokazale, da prejmejo transportna podjetja, ki so s strankami elektronsko 
povezana, več tovora in so z njimi poslovno povezana dalj časa. Z informatizacijo pa 
logistična podjetja niso samo elektronsko povezana s svojimi strankami, ampak jim je ta v 
pomoč pri povečevanju naročil.  
 
Za logistične centre postaja vedno bolj pomembno, da lahko nadzorujejo globalno dostavno 
verigo svojih strank. To pa ni mogoče brez informacijske tehnologije. Zato lahko tisti, ki 
ne vlagajo v to področje, zaidejo v težave. Mnogi se pri tem povezujejo s svetovnimi 
ponudniki. Luka Koper ima veliko prostora za implementacijo novega, bolj učinkovitega 
informacijskega sistema, ki bo omogočal poleg špediterjev, ki neposredno sodelujejo z 
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Luko, tudi drugim, ki potrebujejo podatke o zalogi, vrsti blaga itd. Istočasno bo z uvedbo 
novega, bolj ekonomičnega, bolj dostopnega sistema samoposlovanje hitrejše. Za moderno 
upravljanje skladiščnodistribucijskega centra je zdaj ključnega pomena elektronska 
podpora. S projektom obujanja logistične in skladiščne dejavnosti je možno narediti 
tehnološki preskok in izdelati program, ki omogoča takojšen vpogled v zaloge (baze 
podatkov, brezžično povezovanje med čitalci in delovnimi postajami, elektronska pošta), s 
čimer so povečali pretočnost blaga in uredili odprti sistem skladiščenja za partnerje.  
 
Logistični skladiščnodistribucijski center ne sme samo skrbeti za uskladiščeno blago, 
temveč mora  s strankami sodelovati in jim ponuditi še kaj več.  Skladiščnodistribucijski 
centri v Sloveniji že dolgo niso vezani zgolj na domači trg, zato je za njihovo dobro 
poslovanje zelo pomembno sodelovanje s carino. Kot ponudniki  celovitih rešitev je 
potrebno  pridobiti status pooblaščenega prejemnika in pošiljatelja. Pridobiti ga je potreba 
v skladu s carinskim zakonom. S pridobitvijo slednjega bo možno za stranke uporabljati 
celovite storitve skladiščenja in z računalniškim sistemom sproščati carinsko blago v prost 
promet. Tak način dela bo omogočal  hitrejši in cenejši pretok tujega blaga prek skladišča 
na police v slovenskih trgovinah ali v tranzitu za druge države.  

5.3 TESTIRANJE NOVEGA LOGISTIČNEGA MODELA  
 

5.3.1 MODEL OPTIMALNEGA PLANA DISTRIBUCIJE RAZLIČNEGA  BLAGA V 
VEČSTOPENJSKEM PROCESU 

 
Kot sem že v prejšnjih točkah nakazal, razvoj Luke Koper vodi k razširitvi ponudb storitev, 
ki so trenutno na tržišču. Predvsem je to mišljeno na distribucijo, dodelavo blago itd. 
Kratica 3pl je kratica simboličnega prikaza za logistične-distribucijske centre, ki bodo v 
verigi med proizvajalcem in kupcem opravljali prevoz, skladiščenje in dostavo blaga. V 
nadaljevanju bom teoretično prikazal model distribucije istovrstnega in različnega blaga.  
Nato bom še praktično predstavil na problemu distribucijo treh različnih vrst blaga 
(kontejnerji, pšenica in rafinirano olje) do štirih terminalov v Sloveniji preko Luke Koper 
do prejemnikov.  
 
Simpleks metoda je matematična metoda linearnega programiranja, ki jo uporabljamo za izračun 
minimalnih stroškov v izbranem transportnem problemu. 
 
Algoritem izvajamo tako, da v sistem neenačb vnesemo: 

 Z = c +  + ……….+ c   min 1 x1 c2 x2 n1 xn

  a11 x1  + a  + …..+  -  = b  12 x2 a n1 xn xn 1+ 1

  + a + …..+  -  = b  a21 x1 22 x2 a n2 xn xn 2+ 2

Dovoljeno je, da je lahko leva stran večja od desne, če ta višek odvzamemo levi strani (se ta 

višek imenuje  in predstavlja dopolnilno variabilo, ki mora zadovoljiti zahtevo  ≥  0). xn 1+ xn 1+
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Z = + c  + … c +  +   + …0    min c1 2 x2 n xn 0 xn 1+ 0 xn 2+ x mn+

  - koeficient z variabilo  a xij

  - vrednost, ki jo dobimo z optimizacijo c
 Z - minimalna vrednost optimiziranega transportnega problema 
 
Metoda je najbolj primerna za izračunavanje minimalne vrednosti transportnih stroškov v 
izbranem transportnem problemu, ker omogoča simultano zasledovanje transportnih 
stroškov z več izhodišč, tako da ima vsako izhodišče različen cilj. (Včasih se lahko zgodi, 
da imajo različna izhodišča skupne cilje.)  
 
Distribucija različnega blaga je bolj zahtevna od distribucije istovrstnega blaga, ker je 
dodana še ena dimenzija problematike transporta. Oskrbovalci lahko zdaj koristnikom 
distribuirajo več vrst blaga in stroški vsake vrste blaga so lahko različni na istih relacijah. 
Z uporabo matematičnih simbolov lahko elemente transportnega problema označimo na 
naslednji način: 

 količina blaga, ki jo lahko oskrbijo oskrbovalci blaga   i =1,…., m Qi

 količina blaga, ki jo potrebujejo koristniki   K j  j = 1,…, n 

 vrste blaga       T k  k = 1,…, i 

 stroški transporta k-te vrste blaga od i-tega oskrbovalca do j-tega koristinika  cijk

 količina blaga k-te vrste, ki jo oskrbovalec dostavlja j-tom koristniku  xijk

 skupni stroški transporta  
∑

=

m

i 1
∑

=

n

j 1
∑

=

l

k 1 cijk xijk

 
Matematični model optimalnega plana distribucije različnega blaga sestavljajo funkcije cilja in 
omejitev: 

  Min Z = 
∑

=

m

1i
∑

=

n

j 1
∑

=

l

k 1 cijk xijk    

Funkcija cilja je minimum seštevkov vseh zmnožkov , kar nam daje najmanjše stroške. cijk xijk

Distribucija različnega blaga v večstopenjskih procesih lahko razširi transportni problem z 
uvajanjem več zaporednih stopenj distribucijske verige, od katerih lahko vsako stopnjo 
optimiziramo posebej.  
 
V tem delu je prikazan plan distribucije različnega blaga v eni stopnji. A1, A2, A3 so 
lokacije oz. mesta (zbirna mesta),  od katerih začnemo distribucijo dveh vrst blaga proti 
cilju B1 in B2. Tabela št. 20 prikazuje matriko za prvo stopnjo transporta med izhodišči 
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A1, A2 in A3 in ciljnimi mesti B1 in B2. Matematični model optimiranja plana distribucije 
različnega blaga vsake stopnje predstavljajo funkcija cilja in omejitev. 
Tabela št. 20: Matrika prve stopnje transporta Evropa – Slovenija 

Odredišča Vrsta 
blaga Izhodišča 

Terminal 1 Terminal 2 Količina blaga na 
izhodišču 

 Zbirni center  1 c111    x111 c121 x121  Q11  
 Zbirni center  2 c211    x211 c221 x221  Q21  
Blago 1 Zbirni center  3 c311    x311 c321 x321  Q31  
 Količina blaga na 

odrediščih 
K11  K 21  

 

 Zbirni center  1 c112    x112 c122 x122  Q12  
 Zbirni center  2 c212    x212 c222 x222  Q22  
Blago 2 Zbirni center  3 c312    x312 c322 x322  Q32  
 Količina blaga na 

odrediščih 
K12  K 22  

 

 Zbirni center  1 c113    x113 c123 x123  Q13  
 Zbirni center  2 c213    x213 c223 x223  Q23  

Blago 3 Zbirni center  3 c313    x313 c323 x323  Q33  

 Količina blaga na 
odrediščih 

K11  K 21  
 

 
Blago 1 – kontejnerji 
Blago 2 – pšenica 
Blago 3 –  rafinirano olje 
A1, A2, A3 – izhodiščni zbirni centri v Evropi (Budimpešta, Dunaj, Zagreb) 
B1, B2, B3, B4 – terminali po Sloveniji (Maribor, Ljubljana, Celje, Novo mesto) 
 
V primeru naknadnih modifikacij modela, ki pomenijo npr. uvajanje relacij, kjer obstajajo 
zapore, pomeni modifikacijo modela. Model prevoza pošiljk optimizira transportno verigo 
v dveh stopnjah optimizacije. Te stopnji se nanašata na transport iz zbirnih centrov po 
Evropi  do terminalov  v Sloveniji ter preko Luke Koper nadaljnji transport do prejemnikov 
blaga po svetu. Cilj modela je najti takšen program transporta, da bi bili stroški čim manjši. 
Tabela št. 21 prikazuje posamezne stroške transporta za prvo stopnjo reševanja 
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optimizacije transportnega problema po vrstah blaga, po različnih izhodiščih in po različnih 
namembnih ciljih. 

 
Tabela št. 21: Posamezni stroški transporta  za prvo stopnjo po vrsti blaga, izhodišču in cilju. 

Odredišča Vrsta 
blaga Izhodišča 

B 1 B 2 B 3 B 4 Količina blaga 
na izhodišču 

 A 1 2.3 2.1 4.2 3.6 7500 
 A 2 4.1 2.2 2.2 4.3 6100 
Blago 1 A 3 1.8 4.2 2.1 3.8 4800 
 Količina blaga na 

odrediščih 
4200 5600 4000 4600 18400 

 A 1 0.4 0.46 1.1 0.9 40000 
 A 2 1.2 0.49 0.47 1.12 90000 
Blago 2 A 3 0.3 1.12 0.42 0.93 100000 
 Količina blaga na 

odrediščih 
7000 80000 20000 60000 230000 

 A 1 0.5 0.42 1.3 1.1 20000 
Blago 3 A 2 1.1 0.44 0.5 1.2 50000 
 A 3 0.3 1.22 0.39 1.12 70000 
 Količina blaga na 

odrediščih 
40000 20000 20000 60000 140000 

 
Blago 1 – kontejnerji 
Blago 2 – pšenica 
Blago 3 -  rafinirano olje 
A1, A2, A3 – izhodiščni zbirni centri v Evropi (Budimpešta, Dunaj, Zagreb) 
B1, B2, B3, B4 – terminali po Sloveniji (Maribor, Ljubljana, Celje, Novo mesto) 
 
Za postavljeni transportni problem je naslednji matematični model: 
 

  Min Z = 
∑

=

m

1i
∑

=

n

j 1
∑

=

l

k 1 cijk xijk    
 

Min Z = 2.3 + 0.4 + 0.5 + 2.1  + 0.46 + 0.42  + 4.2 + 1.1 

+ 1.3  + 3.6 + 0.9  + 1.1  +  4.1  + 1.2  + 1.1  + 2.2  + 

0.49  + 0.44 + 2.2 + 0.47  + 0.5  + 4.3 + 1.12  + 1.2  + 1.8 

 + 0.3  + 0.3 + 4.2  + 1,2  + 1.22  + 2.1  + 0.42  + 0.49 

+ 3.8 + 0.93   +  1.12    

x111

x

x112

x231

313

x113

x

321

x343

x121

x

322

x122

x241

323

x123

x242

331

x131

x
x243

332

x132

x311

x333

x133

x312

x341

x141

x

x242

x142

x

x143

232

x

x211 x212 x213 221

x222 223 233

x x x

Z omejitvami: 
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x111 + + +  = 7.500 x121 x131 x141

x211 + + + = 6.100  količina blaga 1 na izhodiščih A1, A2 in A3 x221 x231 x241

x311 + + + = 4.800 x321 x331 x341

 

x112 + + +  = 40.000 x122 x132 x142

x212 + + +  = 90.000  količina blaga 2 na izhodiščih A1, A2 in A3 x222 x232 x242

x312 + + +  = 100.000   x322 x332 x342

 

x113 + + +  = 20.000   x123 x133 x143

x213 + + + = 50.000  količina blaga 3 na izhodiščih A1, A2 in A3 x223 x233 x243

x313 + + +  = 70.000 x323 x333 x343

 

x111 + +  = 4.200 x211 x311

x121 + +  = 5.600   količina blaga 1 na cilju B1, B2, B3 in B4 x221 x321

x131 + +  = 4.000  x231 x331

x141 + +  = 4.600 x241 x341

 

x112 + +  = 70.000 x212 x312

x122 + +  = 80.000   količina blaga 2 na cilju B1, B2, B3 in B4 x222 x322

x132 + + = 20.000 x232 x332

x142 + +  = 60.000 x242 x342

 

x113 + +  = 40.000 x213 x313

x123 + +  = 20.000   količina blaga 3 na cilju B1, B2, B3 in B4 x223 x323

x133 + +  = 20.000 x233 x333

x143 +  +  = 60.000 x243 x343
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xijk 0≥
;   i = 1,2,3; j = 1,2,3,4; k = 1,2,3 

 
Tabela št. 22: Optimalna rešitev prve stopnje izbranega transportnega problema 

Odredišča Vrsta 
blaga Izhodišča 

B 1 B 2 B 3 B 4 Količina blaga 
na izhodišču 

 A 1  2900  4600 7500 
 A 2  2700 3400  6100 
Blago 1 A 3 4200  600  4800 
 Količina blaga na 

odrediščih 
4200 5600 4000 4600 18400 

 A 1    40000 40000 
 A 2  20000 10000  90000 
Blago 2 A 3 70000  10000 20000 100000 
 Količina blaga na 

odrediščih 
7000 80000 20000 60000 230000 

 A 1    20000 20000 
Blago 3 A 2  20000 20000 10000 50000 

 A 3 40000   30000 70000 
 Količina blaga na 

odrediščih 
40000 20000 20000 60000 140000 

 

Min Z = 266.900 denarnih enot – minimalni stroški prve stopnje 

Blago 1 – kontejnerji 
Blago 2 – pšenica 
Blago 3 –  rafinirano olje 
A1, A2, A3 – izhodiščni zbirni centri v Evropi (Budimpešta, Dunaj, Zagreb) 
B1, B2, B3, B4 – terminali po Sloveniji (Maribor, Ljubljana, Celje, Novo mesto) 
 
Optimalna rešitev prve stopnje je prikazana v tabeli št. 22. Vsaki relaciji je dodana količina 
blaga, ki jo prevažamo na tej relaciji. V primeru blaga 1 se ta količina nanaša na število 
TEU. V primeru blaga 2 in 3 se ta količina nanaša na število ton. Tako kompletni tovor 2 iz 
izhodišča A1 transportiramo v cilj številka B4 in iz izhodišča A3 blago 2 transportiramo na 
cilj B1, B3 in B4. Za skupen proces transporta za vse tri vrste blaga moramo porabiti v prvi 
stopnji skupno 266.900 denarnih enot, kar pa je minimalni znesek transportnih stroškov. 
 
V tabeli št. 23 so predstavljeni posamezni stroški transporta za drugo fazo po vrsti blaga, 
izhodišču in cilju. Optimalna rešitev druge stopnje je prikazana v tabeli št. 25. Vsaki 
relaciji je dodana količina blaga, ki jo prevažamo na tej relaciji. V primeru blaga 1 se ta 
količina nanaša na število TEU.   
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V primeru blaga 2 in 3 se ta količina nanaša na število ton. Za skupen proces transporta za 
vse tri vrste blaga bomo porabili v drugi stopnji skupno 1.749.000 denarnih enot, kar pa je 
minimalni znesek transportnih stroškov. Tako postavljene transportne probleme rešimo s  
pomočjo linearnega programiranjem s programom QSB, pri kateri je vsaka stopnja posebno 
optimizirana. Seštevek stroškov obeh faz pa znaša 2.015.900 denarnih enot. 
 

Tabela št. 23: Posamezni transportni stroški  za drugo stopnjo po vrsti blaga, izhodišču in cilju. 
Odredišča Vrsta 

blaga Izhodišča 
C 1 C 2 C 3 C 4 Količina blaga 

na izhodiščih 
  B 1 14 15 20 19 4200 
  B 2 19 18 19 22 5600 
  B 3 15 18 16 20 4000 
Blago 1  B 4 22 20 19 21 4600 
 Količina blaga na 

odrediščih 
3000 6400 3000 6000 18400 

 B 1 3 3.6 4.2 3.9 70000 
 B 2 3.8 3.7 3.9 4.5 80000 
 B 3 3.4 3.9 3.6 4.3 20000 
Blago 2 B 4 4.6 4.1 3.9 4.4 60000 
 Količina blaga na 

odrediščih 
60000 30000 50000 90000 230000 

 B 1 3.2 3.8 4.2 4.1 40000 
 B 2 3.9 3.7 4.1 4.8 20000 
Blago 3 B 3 3.6 3.9 3.7 4.4 20000 

 B 4 4.6 4.3 4.2 4.4 60000 

 Količina blaga na 
odrediščih 

40000 15000 15000 70000 140000 

 
Blago 1 – kontejnerji 
Blago 2 – pšenica 
Blago 3 – rafinirano olje 
B1, B2, B3, B4 – terminali po Sloveniji (Maribor, Ljubljana, Celje, N.Mesto) 
C1, C2, C3, C4 – prejemniki po svetu (New York, Boston, Hong Kong, Melbourne) 
 
 
V tabeli št. 24 je predstavljena optimalna rešitev druge stopnje izbranega transportnega 
problema. 
 
Pri poizkusu in uporabi navidezno najboljših oz. najmanjših stroškov je seštevek obeh stopenj 
znašal 2.290.790 denarnih enot, kar predstavlja 12 odstotkov višji seštevek. Razlika 274.890 
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denarnih enot je ustvarjena pozitivna razlika uporabe modelaMaksimalni seštevek stroškov pa 
je bil po večkratnih poskusih približno 40 odstotkov višji od minimalnega seštevka obeh stopenj. 

 
 
 
Tabela št. 24:  Optimalna rešitev druge faze izbranega transportnega problema 

Odredišča Vrsta 
blaga Izhodišča 

C 1 C 2 C 3 C 4 Količina blaga 
na izhodiščih 

  B 1 2000 800  1400 4200 
  B 2  5600   5600 
  B 3 1000  3000  4000 
Blago 1  B 4    4600 4600 
 Količina blaga na 

odrediščih 
3000 6400 3000 6000 18400 

 B 1 60000   10000 70000 
 B 2  30000 30000 20000 80000 
 B 3   20000  20000 
Blago 2 B 4    60000 60000 
 Količina blaga na 

odrediščih 
60000 30000 50000 90000 

 B 1 35000   5000 40000 
 B 2 5000 15000   20000 
Blago 3 B 3   15000 5000 20000 

 B 4    60000 60000 

 Količina blaga na 
odrediščih 

40000 15000 15000 70000 140000 

230000 

Min Z =1.749.000 denarnih enot – minimalni stroški druge stopnje 

 
Blago 1 – kontejnerji 
Blago 2 – pšenica 
Blago 3 –  rafinirano olje 
B1, B2, B3, B4 – terminali po Sloveniji (Maribor, Ljubljana, Celje, Novo mesto) 
C1, C2, C3, C4 – prejemniki po svetu (New York, Boston, Hong Kong, Melbourne) 
 
Tabela št. 25 : Prikaz izračunanih stroškov   
 Minimalni strošek Strošek na osnovi izkušenj Maksimalni strošek 
Seštevek stroškov 2.015.900 2.290.790 2.448.600
Index 100 112 140

 
Za implementacijo modela je bilo delo organizirano na naslednji način in uporabljene 
naslednje metode dela. Najprej je potekalo zbiranje podatkov in razpoložljive literature. 
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Nato je sledilo ugotavljanje obstoječega stanja na relacijah evropski zbirni centri – 
Slovenija ter nadaljnja odprema do prejemnikov. Podatki so bili nato analizirani. Ko je bil 
iz obstoječega stanja argumentirano prikazan problem, se je pristopilo k predlogom za 
reševanje problema.  
Pri tem  so bile upoštevane teoretične osnove in trend razvoja na tem področju v tujini. Iz 
informacijskega sistema so bili uporabljeni vsi podatki, ki so potrebni za analizo 
problematike. Poleg tega je bilo izkoriščeno lastno znanje in izkušnje sodelavcev, ki 
sodelujejo v procesu izvajanja prevozov. 
 
Pričakovani sinergijski učinki uvedbe modela se v glavnem nanašajo na prihranke, ki 
v povprečju znašajo okoli 12 odstotkov. Toliko je običajno razlika v ceni transporta 
med optimizirano in neoptimizirano oskrbno verigo. Modeli z možnostjo naknadne 
modifikacije so posebno zanimivi za upravljanje v logističnih transportnih verigah, 
kjer obstajajo razne omejitve in je potrebno hitro prilagoditi transportno verigo na 
najboljši možni način. Omejitve, ki se lahko pojavijo, povečujejo namreč stroške 
transportne verige in z vnosom teh omejitev v matematični model se povečanje teh 
stroškov lahko zmanjša na najmanjšo možno mero. Model nam sugerira, kako je 
potrebno prerazporediti tok transporta, da bi tok transporta čimbolj optimalno 
deloval.  
 
Danes je vloga računalniških programov pri optimizaciji velika, ker obstaja veliko števil 
variabil, kar bistveno otežuje reševanje transportnega problema. Z uporabo računalnikov je 
danes relativno enostavno rešiti take probleme, kar je bilo nekoč skoraj nemogoče. Ena od 
primernih metod za reševanje večindeksnih transportnih problemov je Simpleks metoda o 
problemu linearnega programiranja, ki je uporabljena v tem poglavju. Pri preučevanju 
sinergijskih učinkov je potrebno upoštevati, da je sodobni transport nedeljiv in da združuje 
funkcije skladiščenja v pristaniščih, javnih skladiščih in tovarnah.  
 
Uporaba tehnično- tehnoloških in organizacijskih mer pri pošiljatelju in prejemniku blaga 
ima za cilj racionalizacijo in zmanjšanje števila operacij v prevoznem procesu.  
Transportna veriga je namreč zelo pomemben člen logistike in njenega sistema v celoti. 
Kriterij optimalne in uspešne transportne verige so minimalni stroški. To pa je danes zelo 
zahtevno, ker je transportna veriga zelo kompleksna stvar. Transportna veriga ni vezana na 
meje poslovnega sistema, ampak izključno na udeležence, ki sodelujejo v transportni 
verigi.  
 
Pomembno vlogo v izboljšanju kakovosti storitve ima standardizacija transportne verige, ki 
obsega velik obseg delovanja npr. manipulacijske in prevozne enote, transportna in 
pretovorna sredstva in terminale različnih namenov. Vezano na manipulacijske in prevozne 
enote standardizacija  obsega tri področja: dimenzije enot, zahteve, ki jih postavlja tržišče, 
in kontrola kvalitete, označevanje in manipuliranje. Na kratko bi lahko rekli, da vsa 
sredstva, ki sodelujejo v transportni verigi, morajo biti standardizirana tako, da je njihova 
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funkcionalnost maksimalno izkoriščena in stroški vzdrževanja minimalni. Pri izračunu 
profitabilnosti prevoza je potrebno vedno upoštevati vprašanje: ali je bolj ekonomično 
realizirati oskrbno verigo v neposrednem transportu ali sestavljenem transportu. Eden od 
pogostih problemov, s katerim se sooča vsaka transportna veriga, je sinhronizacija 
aktivnosti udeležencev njegove verige. Dejstvo namreč je, da je čas prevoza in skladiščenje 
neposredno povezano s povečanjem ali zmanjšanjem transportnih stroškov. Da bi se temu 
izognili, morajo v udeleženci  dobro poznati svoje naloge. Iz navedenega vidimo, da so 
rednost, hitrost in zanesljivost funkcioniranja tri najbolj važne kakovosti oskrbne verige. 
Lahko bi tudi rekli, da je multimodalna oskrbna veriga časovno voden proces od 
proizvajalca do potrošnika. Ker lahko v njem sodeluje več prometnih panog in tehnologij, 
da bi dobili enoten proces oskrbe v času in prostoru, je nujna njihova tehnološka 
povezanost.  
 
Najboljše učinke transportne verige lahko zagotovimo, če se dosledno upoštevamo 
naslednja pravila in postopke: uvajanje primernih finančno - profitabilnih oblik tehnologije 
dela tako pri prevozniku in samih koristnikih prevoznih storitev. Nujna je uporaba samo 
standardiziranih manipulacijskih - prevoznih enot, ki so primerne za prevoz v vseh oblikah 
transporta. Organiziranje logistične verige je mogoče z načrtovanjem, izvajanjem in 
nadziranjem blaga. Pri načrtovanju si je potrebno vnaprej zamisliti strukturo in potek 
premeščanja blaga. Pri izvajanju pa moramo načrtovani proces spraviti v delovanje, z 
nadzorom pa zagotavljati, da premeščanje blaga izvaja v skladu z načrtom. Potrebno je 
zagotoviti čim večjo uporabo mehanizacije na vseh mestih, kjer je to možno. 
 
Organizacija in izvedba celovitih logističnih projektov vključuje vse stopnje pretoka blaga 
med proizvajalcem in kupcem, te pa med drugimi obsegajo prevoz blaga, skladiščenje, 
carinsko posredovanje, pripravo blaga za nadaljnjo odpremo in distribucijo do končnih 
odjemalcev tako doma kakor tudi v tujini. Strankam je potrebno svetovati pri optimiranju 
pretoka blaga od proizvajalca do končnega prodajnega/odjemnega mesta s ciljem 
zniževanja logističnih stroškov. Zelo pomembno je, da so vse operacije transportne verige 
medsebojno usklajene. Pod tem mislimo na skladnost vseh postopkov, kar se tiče vrstnega 
reda štetja, ugotavljanje teže in organiziranja dela in sredstev za delo.  
 
Cilj usklajenosti je zmanjšanje časa in stroškov distribucije blaga. To pa je pravzaprav tudi 
namen oskrbne verige. Za organizacijo zahtevnih transportnih verig je potrebno upoštevati 
vse možne pogoje in rešitve, ki jih dobimo z različnimi metodami optimizacije transportne 
verige in ravno tako moramo imeti odgovore na različne izredne situacije, ki se lahko 
pojavijo v okolju, kjer danes poteka transport. Sama kvaliteta integrirane logistične 
ponudbe je odvisna od najslabšega dela logistične verige. Da bi bila logistična veriga čim 
manj ranljiva, želijo imeti logistična podjetja na glavnih prometnih križiščih te dele verige 
v lasti. Zato je pomembno, da podjetja vlagajo v razvoj same optimizacije transportne 
verige ne samo zaradi stroškovnih prihrankov, ampak tudi zaradi stalnega razvoja 
logističnih storitev. 
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6 UPRAVLJANJE Z LUKO KOPER, D.D., KOT LOGISTIČNIM 
CENTROM 

6.1 STRATEGIJA IN PLANIRANJE AKTIVNOSTI LOGISTIČNEGA 
CENTRA 

 
Začetna stopnja upravljanja logističnega procesov je vsekakor planiranje. Upravljanje se 
začne pri ugotavljanju ciljev logističnega sistema. Namen delovanja logističnega sistema je 
zadovoljevanje njegovih potreb in potreb njegovega okolja, prostorsko-časovnih blagovnih 
tokov, energije, informacij in znanja od nastanka do končnega uporabnika. Temeljni cilj 
logističnega sistema je učinkovito upravljanje pri zadovoljevanju uporabniških zahtev, ki 
so v skladu s cilji podjetja. Planiranje logističnega procesa je pogojeno z njegovim 
poslanstvom oz. od zastavljenih ciljev. Strategija kot najširši plan, s katerim se dosegajo 
dolgoročni cilji podjetja, kažejo predvideno sliko podjetja v bodočnosti. Obstaja pravilo, ki 
ga je potrebno upoštevati, in sicer, da vsak plan in vsi njegovi podplani morajo biti 
podrejeni doseganju namena in cilja podjetja. Obstajajo različne stopnje planiranja:  

• ugotavljanje možnosti, 
• postavitev ciljev, 
• ugotavljanje alternativ, 
• razvijanje predpostavk, na katerih temeljijo alternative, 
• izbira najboljše alternative, 
• formuliranje planov, ki sledijo izbrani alternativi, 
• zagotovitev potrebnih materialnih sredstev (budžeta) in  
• realizacija plana. 

 
Namen strateškega planiranja je v tem, da zagotovi obstoj in perspektivo v bodočnosti. Ta 
naloga je precej zahtevna, kajti potrebno je upoštevati vse spremembe v okolju in 
povečanje konkurence. Zato strateške odločitve določa vrhnji menedžment. Strateško 
planiranje je upravljalski proces razvijanja in vzdrževanja življenjske sposobnosti ciljev in 
sredstev organizacije v odnosu proti možnostmi njegovega okolja. Proces strateškega 
planiranja se izvaja v naslednjih stopnjah: predstavitev strategije, predstavitev strateških 
planov, implementacija strateških planov in kontrola strategije. Z opravljeno analizo 
zunanjega in notranjega okolja oblikujemo strategijo, ki mora biti tudi sprejeta. To 
dosežemo s plani podjetja. Strateški logistični plan, na osnovi spoznanj o tržnem položaju 
in vpliva okolja, je osnova za izvajanje strateškega plana. 
 
 V nadaljevanju navajam nekaj osnov za planiranje. Napoved tržnega deleža, razvoja 
specifičnih zahtev odjemalcev, gospodarskega razvoja, logistične infrastrukture, razvoja 
informacijsko-komunikacijske tehnologije, o možnosti pridobivanja strokovnjakov na 
tržišču itd. Napoved o tržnem položaju, do katerih pridemo s pomočjo  logističnih 
informacij, so osnova za izdelavo strateškega plana, ki je osnova za planiranje logističnih 
procesov.  Strateško planiranje se začne pri tržnem položaju podjetja, na osnovi analize 
konkurence, okolja in lastnih sposobnostih. Ugotovimo prednosti in slabosti. Kako izbrati 
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pravilno tehniko, je zahtevno vprašanje. Na osnovi ugotovljenih prednosti in priložnosti se 
poskušamo v čim večji meri izogniti slabostim in nevarnostim ter tako uspešno izpolniti 
začrtane cilje. Menedžment izbere določeno tehniko, s katero se to tudi doseže. Najbolj 
znana tehnika strateškega planiranja je SWOT analiza ki primerja notranje organizacijske 
slabosti in prednosti z zunanjimi priložnostmi in nevarnostmi. 
 
Izbira ustrezne logistične strategije mora biti usmerjena k ciljem, možnostim in resursom. 
Ena od možnosti je strategija zniževanja logističnih stroškov ob nezmanjšani stopnji 
logističnih storitev. Motiv je povečanje profita. Racionalizacijo poskušamo ustvariti z 
analizo vseh sestavnih delov logističnega sistema. Druga strategija je lahko usmerjena k 
zmanjševanju stroškov kapitala. Proučujemo možnosti zmanjšanja investicij v logistiko 
podjetja s prenosom logističnih aktivnosti na specializirane logistične subjekte. Tretja 
strategija je strategija izboljšanja stopnje logistične storitve ob nespremenjeni višini 
logističnih stroškov. V praksi gre največkrat za kombinacijo vseh treh strategij, kajti cilj 
podjetij je največkrat povečanje stopnje logistične storitve ob zniževanju logističnih 
stroškov.  
 
Zelo zahteven strateški cilj lahko ustvarimo tudi s kombinacijo dveh logističnih strategij, 
upravljanje z oskrbno verigo in kompresijo časovnega ciklusa. Pri prvi gre za širitev 
integriranega koncepta planiranja izven mej samega podjetja vključujoč operativno 
planiranje odjemalcev. Druga strategija pa se ukvarja z zmanjševanjem potrebnega 
izvedbenega časa svojih storitev. Po izbiri določene strategije logistični menedžment 
pristopa k izdelavi strateškega plana. Z njim točno določijo akcije, s katerimi lahko 
dosežejo zastavljeni cilj. Modeli odločanja so enako tako zahtevna naloga menedžmenta. 
Sodobni logistični menedžment ima tri ključne naloge, in sicer: dvig uspešnosti obstoječih 
procesov, iskanje poslovnih potencialov ter zagotavljanje bodočega poslovanja. Uporaba 
modela kot modela simulacije pomaga menedžmentu lažje odločati pri sodobnem 
kompleksnem in hitro se spreminjajočem poslovanju.       
 
V Luka Koper se zavedajo, kaj je njen cilj v bodočnosti. Na osnovi opravljene SWOT 
analize prednosti, slabosti, nevarnosti in priložnosti se kaj hitro da ugotoviti, da so 
strategije tega pristanišča usmerjene k nezadržnem razvoju podjetja v sodobni logistični 
center, ki bo poleg osnovnih dejavnosti, ki jih trenutno ponuja odjemalcem, ponujal tudi 
širok izbor dodatnih, z logističnimi procesi še bolj dodelano storitev.  
Strateške usmeritve Luke Koper so: 

• univerzalnost ponudbe pristaniških storitev na najvišji kakovostni ravni, 
• Luka Koper - blagovno distribucijsko središče, 
• učinkovita informacijska in logistična povezanost s svetom, 
• stabilnost in donosnost poslovanja na dolgi rok, 
• Luka Koper, d.d., sodobni logistični center. 

Strateški cilji poslovanja Luke Koper so: 
• še aktivnejši pristop k stranki (pomagati ji pri iskanju rešitev), 
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• širša promocija za razpoznavnost Kopra, Slovenije in slovenske transportne poti 
na prekomorskih tržiščih,  

• vzpostavljanje dolgoročnih strateških povezav z uveljavljenimi organizatorji in 
izvajalci mednarodnega transporta in trgovine, 

• doseganje konkurenčnih cen pomorskih voznin iz/v Koper pri linijskih 
konferencah, 

• vzpostavljanje rednih ladijskih povezav z vsemi kontinenti za kontejnerje in 
konvencionalne tovore, 

• spodbujanje razvoja brokerske dejavnosti najema ladij in ladijskega prostora za 
smer Koper, 

• vzpostavljanje vsakodnevnih kopenskih zvez z vsemi evropskimi tržišči s 
tranzitnimi časi, krajšimi od 24 ur, po konkurenčnih cenah, 

• vzpostavitev celovite mreže korespondenčnih predstavništev po svetu, 
• pridobitev licenc za koriščenje Kopra kot LME (London Metal Exchange) lokacije 

za skladiščenje barvnih kovin in vzpostavitev informacijske baze za vse borzne 
artikle. 

 
Dodatne storitve morajo aktivnejše dopolnjevati osnovno pristaniško dejavnost. Z razvojem 
dejavnosti, ki vplivajo na višjo vrednost blaga, bo Luka Koper povečala privlačnost lastne 
ponudbe in s tem obseg osnovne dejavnosti. Z zagotavljanjem potrebne infrastrukture bo 
Koper spodbujala razvoj ekološko nespornih industrijskih dejavnosti v prosti coni, ki  
vplivajo na obseg osnovne pristaniške dejavnosti. Strankam bo potrebno nuditi: 

• Logistično podporo: aktivno sodelovanje pri storitvah "od vrat do vrat" in "just in 
time" dostave preko Luke Koper. Posredovanje administrativnih, poslovnih in 
logističnih informacij, ki se nanašajo na gibanje blaga. Sodelovanje pri razvoju 
osnovnih komunikacijskih in integracijskih instrumentov: telematika, elektronska 
izmenjava podatkov (EDI). 

• Trgovsko podporo strankam za prodor na evropska tržišča. 
• Podporo pri financiranju transportnih stroškov, konsignacije in naložbenih 

aktivnosti. 
 

6.2 ORGANIZACIJA LOGISTIČNEGA CENTRA 
 
Današnje poslovanje je pogojeno z visoko stopnjo nestabilnosti in rizikov, ki so posledica 
hitrega tehnološkega razvoja, zasičenega tržišča, spreminjanja vrednot itd. Zato je 
menedžment  prisiljen, da pri organiziranju logističnih procesov nastopa kot katalizator 
organizacijskih procesov, osredotočen na ljudi, kot glavni dinamični element organizacije. 
Organizacijo tvorijo ljudje, ki s koordiniranim delom dosegajo skupne cilje. Pri tem si 
pomagajo z delitvijo dela in upravljavsko kontrolo. Ljudje bodo najučinkoviteje delovali 
skupaj takrat, ko bodo dobro poznali svojo vlogo v kolektivu. Prilagodljiva matrična 
organizacija logističnega sistema, v kateri so na eni strani logistični specialisti, na drugi pa 
logistični delavci, zaposleni v funkcionalnih enotah proizvodnje, marketinga, financah itd., 
omogoča doseganje dveh ciljev. Prvi je hitra odzivnost na spremembe v okolju in uporaba 
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strokovnosti in znanj funkcionalnih članov pri reševanju zahtevnih problemov. 
Konfliktnost del in odgovornosti, kot naravno nesoglasje posameznikov ali skupin, ki se 
razlikujejo v svojih prepričanjih, vrednostim in potrebam posledično vpliva na dinamiko, 
fleksibilnost in inovativnost logističnega sistema. Razvija se sposobnost odločanja 
zaposlenih pri reševanju problemov. Pri timskem delu uporabljajo širša strokovna znanja, 
kar posledično vpliva na pridobivanje novih znanja in učenj znotraj podjetja. Konstruktivni 
konflikti okoli del in odgovornosti so temelj organizacijskega uspeha. Vodijo k razvoju 
novih idej in istočasno stimulirajo aktivnosti. Neformalne skupine so sredstvo 
organizacijskega razvoja. Upravljanje s konflikti je ena izmed pomembnih nalog 
menedžmenta.  
 
Organizacijsko strukturo podjetja in njegovih podsistemov oblikujo po pravilih o delitvi 
dela in koordinaciji.  Potrebe koordinacije pri izpolnjevanju logističnih nalog narekuje 
potreba organiziranja logističnega procesa v logistični sistem. Oblikovanje logistične 
strukture logističnega sistema je postopek, v katerem razčlenjujejo skupno logistično 
nalogo na posamezne naloge. Oblikujejo organizacijske enote, ki prevzemajo vlogo 
nositeljev izvrševanja določenih nalog. Začetna točka pri uvrščanju logističnih nalog v 
organizacijsko strukturo je logistična koncepcija. Iz te pa lahko ugotovimo, da naloge 
lahko izpolnijo le takrat, ko se vsi logistični procesi izpolnijo. Logistični sistem morajo 
oblikovati kot notranjo enoto, ki svoje naloge izpolnjuje tako, da vpliva na ciljno 
sinergijsko delovanje klasičnih organizacijskih enot. Poglavitna naloga logistične 
koncepcije je v tem, da oblikuje medsisteme med podsistemi in okrožjem tako, da 
probleme lahko rešujejo sistemsko. Blagovni tok, energije, informacij ter znanja prehajajo 
skozi podjetje oz. med podjetji skozi vedno več tehničnih, tehnoloških, organizacijskih in 
pravnih sistemov. Ti medsistemi dobivajo vse vidnejšo vlogo pri upravljanju podjetja in so 
temelj podjetniškega obnašanja zaposlenih, menedžmenta in podjetja kot celote. 
 
Logistični sistem sodobnega podjetja mora težiti k razvoju organizacijskih enot in 
interorganizacijski kooperaciji z vključevanjem v sisteme metalogostike, pri kjer so 
sodelujoči usmerjeni k skupnem cilju. Skupno delovanje lahko razumemo kot kooperacijo 
dveh ali več nastopajočih na dolgoročni osnovi, ki sloni na skupno postavljenih ciljih in 
skupnih odločitvah o načinu opravljanja logističnih nalog.  
 
Osnovni elementi oblikovanja notranje organizacijske strukture je uprava družbe, ki je 
istočasno usmerjevalec razvoja. Vloga uprave se osredotoča predvsem na zagotavljanje 
optimalnih pogojev za delovanje profitnih centrov in družbe v celoti. Profitni centri 
dobivajo pomembnejšo vlogo in postajajo vedno bolje usposobljeni za aktivno in usklajeno 
nastopanje na trgu. Strokovne službe so nosilci razvoja družbe. Enovita priprava in 
izvajanje podpornih in razvojnih aktivnosti zagotavljata večjo koncentracijo potrebnih 
znanj in večjo racionalnost izvedbe. Luka Koper mora upoštevati, da funkcija ima 
ustvarjalno vlogo, znanje in fleksibilnost organizacije za uspešno prilagajanje tržnim in 
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drugim spremembam v okolju, načela učeče se organizacije in ravnovesje med funkcijsko 
opredeljenimi področji in delovnimi nalogami. 
 
Če bo Luka Koper, d.d., hotela povečati izbor svojih storitev, bo nujno morala poiskati 
povezavo s prevozniškimi podjetji, železnico, špedicijami, agencijami in drugimi, ki 
trenutno nastopajo v verigi. Neposredna povezava s podjetji, ki skladiščijo in pretovarjajo 
lastno blago preko Luke Koper, mora biti narejena v čim krajšem času. Vključitev 
špediterjev, pomorskih agencij, prevoznikov in ponujanje celovite ponudbe z enega mesta 
mora biti postati usmeritev Luke Koper.  
 

6.3 UPRAVLJANJE LOGISTIČNIH PROCESOV 
 
S postavljanjem ciljev in strategij, ki jih je potrebno izvršiti, ter oblikovanjem potrebne 
organizacije so točno začrtane posamezne  naloge. Z razdeljevanjem konkretnih nalog 
posameznikom prehaja postopek planiranja v postopek izvedbe. Da bi menedžment lahko 
uspešno operiral z zelo zahtevnimi logističnimi procesi, mora biti dobro usposobljen in 
seznanjen z možnostmi ljudskega potenciala, ki ga ima na razpolago.  

6.4 UPRAVLJANJE Z ČLOVEŠKIMI VIRI 
 
Luka Koper z zaposlovanjem mladih, visoko strokovnih kadrov in za pristaniško dejavnost 
specifičnih kadrov uresničuje cilje: spreminjanje izobrazbene in kvalifikacijske strukture 
zaposlenih ter doseganje optimalne zasedbe delovnih mest z vidika standardov 
produktivnosti in organizacije dela. Del celovite kadrovske politike mora biti v bodoče 
pomlajevanje kolektiva z zaposlovanjem štipendistov in drugih mladih strokovnjakov. 
Glavna usmeritev kadrovske politike v Luki Koper je sistematično planiranje in izvajanje, 
teoretično in praktično izobraževanje in usposabljanje zaposlenih za izvajanje dela na vseh 
ravneh. Izobraževanje in usposabljanje vodita do fleksibilne kadrovske strukture in do 
profesionalnih znanj, ki so potrebna za širjenje pristaniške dejavnosti in za zadovoljevanje 
vseh potreb tržišča. Usposabljanje bo ključni del strateškega razvoja menedžmenta, s 
katerim se razvijajo ekipe mlajših, sposobnih menedžerjev (vodij profitnih centrov, 
strokovnih služb, razvojnih jeder). Vodilni in vodstveni kadri se usposabljajo za učinkovito 
poslovodenje in za delo z ljudmi, kar zajema spoznavanje sodobnih menedžerskih orodij, 
novih stilov vodenja, vzpostavljanje motivacijskih mehanizmov za spodbujanje 
inovativnosti in ustvarjalnosti zaposlenih. 
 
Skrb za razvoj človeških potencialov je ena temeljnih nalog dolgoročne strategije razvoja 
kadrov Luke Koper. Cilj upravljanja s človeškimi viri je oblikovanje ustrezne 
organizacijske strukture. Učinki vlaganj v človeške vire se izkazujejo kot dolgoročni 
učinki: na individualno blaginjo zaposlenih, na organizacijsko učinkovitost družbe, na 
splošno socialno blaginjo. 
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6.5 UPRAVLJANJE KAKOVOSTI LOGISTIČNIH SISTEMOV 
 
Poslovni proces mora zagotavljati stalno in sistematično izboljševanje kakovosti dela, 
stalno in sistematično zmanjševanje neželenih vplivov na okolje ter stalno vzdrževanje 
varnega in urejenega delovnega okolja. V poslovni sistem so vključene vse organizacijske 
enote, ki vplivajo na kakovost storitev, na okolja ter varnost in zdravje zaposlenih. Razvoj 
družbe zahteva usklajeno delovanje in dosledno izpolnjevanje dogovorjenih zadolžitev. Na 
trgu ponujati le tiste storitve, ki ustrezajo zahtevam kupcev, razvijati le tiste storitve, ki 
bodo sledile razvoju potreb in pričakovanju uporabnikov. Storitve lahko izvajajo le 
usposobljeni in motivirani delavci, ki se stalno izpopolnjujejo na področju zagotavljanja 
kakovosti, vplivov na okolje in zagotavljanja ustrezne varnosti in zdravja na delovnih 
mestih.  
 
Poslovni načrti družbe morajo biti motivacijski in dovolj izzivalni, dopuščati morajo hiter 
pretok informacij, vzpodbujati timsko delo in inovativne dejavnosti, dosledno uresničevati 
in dograjevati določila Poslovnika kakovosti in drugih dokumentov poslovnega sistema. 
Skrbeti bo potrebno za racionalno rabo energije pri izvajanju vseh storitev, za čim manjše 
možno onesnaževanje zraka, vode in tal, poiskati možnosti za čim manjše negativne vplive 
na okolje ob novih investicijah ter posegih v okolje. 
 
Postopki in delovanje morajo biti usmerjeni k preprečevanju nastajanja razmer, ki bi lahko 
ogrozile zdravje in varnost ljudi in okolja. Nujno bo potrebno zagotoviti izpolnjevanje 
zahtev veljavnih zakonskih in drugih predpisov na vseh ključnih poslovnih področjih 
(okolje, varnost). Z izobraževanjem in usposabljanjem se bodo zaposleni aktivno 
vključevali v izpolnjevanje predpisanih zahtev. 
 

6.6 UPRAVLJANJE RASTI IN RAZVOJA LOGISTIČNEGA CENTRA 
 
Prostorski razvoj Luke Koper sledi okvirjom, ki so začrtani v dokumentu Prostorsko 
ureditveni pogoji. Prostorski razvoj je usklajen s tržnim razvojem družbe in bo obenem 
materialna podlaga za uresničevanje tržnih in poslovnih ciljev. Osnovni elementi 
prostorskega razvoja Luke Koper so: nadomestitev zmanjšanja zmogljivosti zaradi 
dogovorjene prepustitve priveza 1 občini Koper, prilagajanje razvoja izgradnji novega 
glavnega vhoda v Luko Koper, zaokroževanje pretovornih in skladiščnih zmogljivosti 
terminalov, razvoj skladiščnih zmogljivosti za potrebe blagovnodistribucijskega središča, 
infrastrukturna ureditev območja, ki je rezervirano za razvoj proizvodnih dejavnosti v 
prosti carinski coni, poglabljanje bazena III in ureditev pomola III. 
 
Republika Slovenija kot lastnik javnega dobra v pristanišču zagotavlja razvoj pristaniške 
infrastrukture, ki je potrebna za nemoteno uresničevanje razvojnih načrtov edinega 
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slovenskega pristanišča. Luka Koper kot koncesionar skrbi za vzdrževanje osnovne 
pristaniške infrastrukture, ki sodi v kategorijo javnega dobra (obale, plovne poti).  
 
Dograjevanju pomolov bo Luka Koper prilagajala razvoju cestnih in železniških povezav 
na njenem območju. Na ta način bodo zagotavljali železniške tire ob vseh privezih, kjer je 
to potrebno, racionalizacije manipulacij s praznimi in naloženimi transportnimi sredstvi, 
varnost cestnega in železniškega prometa, zadostne zmogljivosti za kombinirane oblike 
prevozov. Dograjevanje in zaokroževanje pretovornih in skladiščnih zmogljivosti po 
terminalih bo potekalo na osnovi tržnih, tehnoloških in stroškovnih študij. Luka Koper bo 
sledila svetovnim trendom posodabljanja obstoječih delovnih sredstev in opreme za 
izvajanje tehnoloških postopkov. Uvajala bo tudi potrjene inovacijske predloge znotraj 
družbe. 
 
Cilji tehnološkega posodabljanja  morajo biti: 

• večanje produktivnosti pri pretovornih, skladiščnih in drugih manipulacijah, 
• avtomatizacija rutinskih opravil (robotizacija), 
• širša uporabnost informacijskih orodij, 
• izboljševanje kakovosti in zanesljivosti dela, 
• zniževanje stroškov dela in vzdrževanja. 

Temeljne (strateške) razvojne usmeritve so okvir, znotraj katerega se bodo razvijale vse 
poslovne funkcije Luke Koper. Skladno z določili globalne strategije bodo aktivnostim in 
projektom v izvajanju sledili novi konkretni projekti in aktivnosti. Z njimi bo zagotovljena 
nadaljnja poslovna rast družbe tudi v novem tisočletju. Poslovni sistem Luke Koper bodo 
leta 2010 označevale naslednje temeljne lastnosti: 

• Luka Koper - uveljavljeno pristanišče na zemljevidu ladjarjev, trgovcev in 
lastnikov blaga,  

• zaokrožene pretovorne in skladiščne zmogljivosti terminalov z ustreznimi 
navezavami na kopenske in pomorske transportne sisteme, 

• pristanišče bo znano po storitvah odlične kakovosti in konkurenčnih pogojih 
dostopa do/z evropskih tržišč, 

• pristanišče bo svetovno sodobni logistični center. 
Najpomembnejši razvojni projekti, ki jih Luka Koper, d.d., načrtuje v naslednjih letih, so: 

• izgradnjo tretjega pomola naj bi zaključili do leta 2005,  
• investiranje v moderno informacijsko infrastrukturo, 
• izgradnja novega terminala za železove proizvode, 
• izgradnja dodatne garažne hiše, 
• razširitev kapacitet za glinico, žita in oljna semena. 

Dejavniki iz okolja, ki bodo vplivali na poslovanje Luke Koper: 
• izboljšanje železniške povezave, 
• polnopravno članstvo Slovenije v Evropski uniji. Enakovreden položaj Luke 

Koper bo bistveno izboljšal tržne pogoje predvsem na tržiščih Avstrije in Nemčije; 
• izgradnja slovenskega avtocestnega križa, 
• izgradnja drugega tira Divača-Koper bo zagotovila večjo zmogljivost in s tem 

povečanje deleža železnice pri dovozu in odvozu blaga iz Luke Koper. 
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Svoje širitvene in razvojne načrte koprsko pristanišče usklajuje s prostorskimi načrti 
lokalne skupnosti, pri tem pa ne pozablja na ugotavljanje in minimiziranje vpliva na 
okolje. V izgradnji je pomol III, na katerem bo lociran kontejnerski in RO-RO terminal, 
ki se bo preselil iz sedanje lokacije na pomolu I. S tem se bodo kapacitete kontejnerskega 
terminala bistveno povečale, in sicer na 300.000 TEU in 300.000 vozil na leto. 
 
Po moji oceni bi lahko Luka Koper, d.d., v letu 2010 dosegla 15 mio ton blaga. Za leto 
2025 pa ocenjujem, da bi lahko pretovorili 19 mio ton blaga. Usposobljeni in visoko 
motivirani delavci so najpomembnejši element uresničevanja strateških usmeritev razvoja. 
Osnovna kriterija izbire in ocenjevanja vodstvenih delavcev sta uspešnost in kakovost 
vodenja, ki se odražata v doseganju podjetniških ciljev. 
 
Tabela št. 26: Predvidena količina pretovorjenega blaga v letih 2002, 2010 in 2025. 
 Leto 2002 Leto 2010 Leto 2025 
TERMINAL ZA 
GENERALNE TOVORE 

1,2 mio ton 1,9 mio ton 2,5 mio ton 

KONTEJNERSKI 
TERMINAL 

114.000 TEU 200.000 TEU 350.000 TEU 

TERMINAL ZA TEKOČE 
TOVORE 

1,8 mio ton 2,2 mio ton 2,8 mio ton 

AVTOMOBILSKI 
TERMINAL 

123.000  vozil 300.000 vozil 400.000 vozil 

TERMINAL ZA SIPKE IN 
RAZSUTE TOVORE 

4,9 mio ton 7,2 mio ton 10,5 mio ton 
 

SKUPAJ: 9,4 mio ton 15, mio ton 19 mio ton 
 
 
V predhodni tabeli sem prikazal predvidene količine pretovorjenega blaga po terminalih. 
Na osnovi SWOT analiz, analize blagovnih tokov, prometne politike in razvoja cestne in 
železniške infrastrukture ocenjujem, da navedene številke niso pretirane in slonijo na 
realnih številkah. 
 

6.7 KONTROLA AKTIVNOSTI IN PROCESA LOGISTIČNEGA 
CENTRA 

 
Kontrola aktivnosti je izjemno pomembna funkcija logističnega sistema, saj omogoča 
potek logističnega procesa znotraj začrtanih planov.  Predstavlja številne aktivnosti, ki so 
potrebne za nemoteno delovanje logističnega centra v skladu z zastavljenimi cilji. Če 
organizacija ne posluje v skladu s postavljenimi cilji, mora kontrola korektivno ukrepati. 
Da bi Luka Koper, d.d., dobro kontrolo, bo potrebno izvajati: 
- kontrolo ljudskega potenciala, 
- samokontrolo,  
- kontrolo strateškega upravljanja, 
- predčasno ali anticipativno kontrolo celotnega poslovanja. 
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Kontrola ljudskega potenciala ima nalogo zadovoljiti učinkovit potek celotnega procesa 
angažiranja, razvoja in koriščenja ljudskega potenciala v logističnem sistemu skladno z 
zastavljenimi cilji podjetja. Pri tem morajo menedžerji upoštevati, da zaposleni praviloma 
nimajo radi kontrole, da zaradi nje prihaja največkrat  do konfliktov med menedžmentom 
in drugimi zaposlenimi. Obstajajo tri možne reakcije zaposlenih na izvajanje kontrole: 
pozitivna, pasivna in negativna reakcija. Pri postavljanju kontrolnega sistema je potrebno 
upoštevati tudi psihološko pravilo, ki narekuje, da morajo biti cilji postavljeni dovolj 
visoko, toda istočasno morajo biti realno dosegljivi. Zelo pomembna naloga kontrole je 
tudi postavljanje objektivne osnove in kriterije za ocenjevanje posameznikov pri doseganju 
ciljev logističnega sistema. Samokontrola je odraz posameznikov na spremembe v okolju, v 
katerem poteka logistični proces.  
 
Kontrola strateškega upravljanja mora izvajati kontrolo nad izvajanjem začrtanih ciljev. 
Rezultati strategije se lahko zaznajo le na dolgi rok in od njih je odvisen sam obstoj 
podjetja. Strategijo je potrebno med izvedbo večkrat menjati zaradi nenehnih sprememb v 
okolju (cene, predpisi, konkurenca, nov proizvod…). Za uspešno izvajanje kontrole 
strateškega planiranja je potrebno usmeriti delovanje  v nekaj smeri: 

• kontrola pri angažiranju pričakovanj, 
• kontrola na osnovi spremljanja okolja podjetja, 
• uporaba zunanjih standardov za kontrolno strategijo, 
• kontrola procesa generiranja strategij, 
• dodatno ugotavljanje osebne odgovornosti za izvedbo strategije.  

 
Zelo pomemben način izvajanja kontrolnega procesa je anticipativna metoda celotnega 
poslovanja. Ta metoda skuša  predčasno ugotoviti, kdaj bo do problema prišlo znotraj 
logističnega procesa in, preden pride do problema, ga predčasno skušati rešiti. Na primer: 
logistični materialni in informacijski tokovi se lahko uspešno kontrolirajo in upravljajo z 
vrednostnimi tokovi. Finančne analize in poročila postavljajo osnovo za ugotavljanje 
morebitnih problemov. Načelo anticipativne oziroma preventivne kontrole vsebuje idejo, 
da večino odgovornosti za negativne odstope od meril lahko odstranimo z uporabo osnov 
upravljanja. Čim večja je kakovost menedžera in njihovih sodelavcev, manjša bo potreba 
po kontroli. Nova znanja in položaj v hiearhični strukturi upravljavskega sistema zahteva 
od logističnega menedžerja stalno izobraževanje in usposabljanje. Veliko vlogo prevzema 
tudi sama inovativnost menedžerjev. Ti prevzemajo vlogo tako, da ostajajo nosilci 
dinamične optimizacije podjetja, ki ima za osnovo  poslovanja ljudski potencial, če želi 
obstati na trgu in se razvijati v sodobnih pogojih. Luka Koper mora izbrati v bodoče tako 
metodo kontroliranja logističnega procesa, ki sprva ne bo zavirala in demotivirala 
zaposlene. Postaviti mora takšen sistem kontrole, ki bo motiviral zaposlene, jih spodbudil k 
inovativnosti, uporabi lastnega znanja in izkušenj, kar bo gotovo pripomoglo k dvigu 
uspešnosti poslovanja in zmanjšanju števila možnih napak pri delu. S tem se bo kakovost 
opravljenih storitev lahko dvignila in neposredno vplivala na konkurenčnost logističnega 
centra.         
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7 SKLEP 
 
Prihodnost evropskih logističnih centrov je obetavna, njihovo število bo naraščalo, širili se 
bodo predvsem v srednjo in vzhodno Evropo, povečevala pa se bo tudi vloga svetovnih 
ponudnikov s celovitim obsegom logističnih storitev. Obseg tovornega prometa bo po 
predvidevanjih analitikov v prihodnjih letih še naraščal, in če ne bodo ustrezno ukrepali, se 
bo do leta 2010 povečal za 50 odstotkov. Eden izmed pomembnih ukrepov je učinkovito 
povezovanje različnih oblik transportov, ki pa se morajo hkrati strukturno preoblikovati. 
Zdaj namreč 44 odstotkov blaga potuje po cestah, medtem ko imata železniški promet in 
promet po rekah le 12-odstotni delež. Zaradi najmočnejšega "cestnega trenda" in zaradi 
gradnje novih cestnih povezav Evropa v povprečju izgubi deset hektarov površin na dan, 
železnice pa vsako leto opustijo približno 600 kilometrov prog.  
 
V EU se trudijo, da bi takšna gibanja do leta 2010 spremenili in del tovornega prometa 
prenesli s cest na druge prometne povezave. Učinkovita stičišča različnih transportnih 
povezav so tudi sodobni logistični centri, v katerih je mogoče hitro in učinkovito 
pretovoriti tovor, hkrati pa zagotoviti še dodatne storitve. Glede na dobo "gospodarstva 
brez zalog" je mogoče v prihodnosti pričakovati hiter razvoj logističnih centrov, ki še 
zdaleč niso skladišča blaga, ampak je to stalno pripravljeno za končno prodajo. V storitvah, 
ki jih opravljajo v logističnih centrih, blago pridobi dodatno vrednost. Sodobni logistični 
centri tako poleg povezave med različnimi oblikami transporta, pomorskega, letalskega, 
rečnega, železniškega ali cestnega, zagotavljajo še številne dodatne storitve, tako rekoč 
popolno skrb za izdelek od trenutka, ko je zapustil proizvodne dvorane, do njegovega 
prihoda v trgovino oziroma h kupcu.  
 
Osnovni cilj storitve, ki jo ponujajo specialisti za logistiko s svojim omrežjem, ki vključuje 
tako transport kot logistične centre in distribucijo, je zagotavljanja dostave izdelkov na 
pravo mesto, ob pravem času in v pravi količini ter obliki. V vmesnem času, ko jim 
izdelovalec zaupa izdelek, pa ga lahko med drugim ustrezno označijo z bar kodo, ki je 
osnova za učinkovito in z informacijsko tehnologijo podprto "transportiranje" izdelkov. 
Blago lahko dodatno embalirajo, opremijo s ceno, navodili, morebitnimi opozorili in 
podobno. Obenem pa imajo evidenco o zalogah, povpraševanju na trgu, redno oskrbo in 
seveda pravočasno dostavo do končnega naročnika oziroma kupca. Logistični centri lahko 
tako prevzamejo pomemben neproizvodni del storitev, ki se jim morda želi izdelovalec 
odpovedati ter zmogljivosti bolj osredotočeno usmerjati na izdelavo in prodajo svojih 
izdelkov. V okviru evropske prometne strategije, ki pričakuje racionalnejšo in bolj 
ekonomično izrabo transportnih sredstev, pa lahko logistični centri zagotavljajo tudi 
združevanje tovorov, namenjenih enemu kupcu, vendar od različnih dobaviteljev.  
 
Kot ugotavljajo analitiki, je evropski trg za zdaj še precej razdrobljen zaradi številnih 
ponudnikov logističnih storitev, ki te tudi dejansko uspešno opravljajo na lokalni oziroma 
regionalni ravni. Njihova značilnost in prednost je poznavanje lokalnega omrežja in dobra 
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povezanost z lokalnimi strukturami, a hkrati nimajo nobenih svetovnih povezav.   
Svet bolje poznajo logistični velikani, ki so v minulih letih začeli prevzemati manjša 
podjetja in zapolnjevati enotno evropsko omrežje, na katerem poteka konsolidacija, ki bo 
verjetno končana šele ob oblikovanju omejenega števila univerzalnih svetovnih igralcev z 
zelo veliko ponudbo in precej manjšega števila kot zdaj predvsem specializiranih 
ponudnikov z manjšimi zmogljivostmi in manjšimi logističnimi centri. Veliki evropski 
logistični centri so pogosto že prava mala mesta z veliko ponudbo storitev, njihov namen 
pa ni skladiščenje blaga ali zgolj fizično pretovarjanje, temveč naj bi bila predvsem tako 
imenovana storitev "one stop shops" na poti med izdelovalcem in uporabnikom. Takšna 
storitev pomeni, da podjetje vse logistične storitve naroča pri enem samem ponudniku, 
namesto da bi vsakokrat k sodelovanju pritegnilo drugega izvajalca. 
 
Hitrost globalizacije tudi v logistiki nezadržno narašča. Velike logistične korporacije z 
novimi strateškimi zvezami, z združevanjem in s prevzemanjem manjših podjetij 
neustavljivo širijo svoja globalna logistična omrežja. S tem zagotavljajo dostopnost 
logističnih storitev kjerkoli v svetu. Globalizacija je povzročila velike spremembe tako v 
logističnih strategijah podjetij kot tudi v vsebini in strukturi storitev logističnih 
ponudnikov. Globalizacija poslovanja v industriji in trgovini ter splošno sprejeta politika 
logističnih storitev (outsourcing) zahteva tudi globalizacijo logistične ponudbe in 
preobrazbo logističnih dobaviteljev v globalne igralce na logističnem trgu. Logistična 
podjetja se globalizirajo najprej z razvojem raznovrstne logistične ponudbe, nato pa še s 
širjenjem poslovnih operacij v geografskem prostoru v skladu s potrebami globalnih 
oskrbovalnih omrežij. Zato logistična ponudba v razmerah globalizacije poslovanja dobiva 
nekatere nove značilnosti. Logistični ponudniki (prevozniki, skladiščniki, pristanišča, 
špediterji ipd.) se razvijajo v logistične dobavitelje celovitih logističnih storitev tako v 
vlogi izvajalcev teh storitev (tako imenovani 3 PLP - third party logistics providers) na 
podlagi lastnih zmogljivosti, delno pa tudi samo v vlogi organizatorjev logistike (4 PLP - 
fourth party logistics providers). Logistična podjetja skušajo v svoji ponudbi koncentrirati 
čim več raznovrstnih storitev in s tem zadovoljiti kakršnekoli potrebe svojih strank; 
nastajajo tako imenovani multi-service logistični dobavitelji. Prisotno je nenehno širjenje 
in diferenciacija ponudbe logističnih storitev, logistična ponudba pa je ukrojena po 
potrebah in zahtevah lastnikov blaga.  
 
Na logističnem trgu tako na eni strani nastopajo veliki - mega logistični koncerni, ki lahko 
zadovoljujejo kompleksne logistične potrebe globalno delujočih industrijskih in trgovskih 
korporacij; po drugi strani pa iščejo svoj prostor na logističnem trgu tudi manjša logistična 
podjetja kot specialisti v specifičnih tržnih nišah.  V spremenjenih razmerah globalizacije 
seveda vloga in pomen logistike nenehno naraščata. Tradicionalna zasnova logističnega 
menedžmenta, ki išče najboljše rešitve za materialne tokove z vidika posameznega 
podjetja, prehaja v zasnovo upravljanja oskrbovalne verige (supply chain management) v 
globalnem gospodarskem in geografskem prostoru. Razvija se filozofija dolgoročnih 
partnerstev med subjekti v oskrbovalni verigi. Vsak gospodarski subjekt se ukvarja s 
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svojim core businessom, vse drugo nabavljajo zunaj podjetij v obliki oddajanja storitev v 
najem. Podjetje se tako znebi vseh odvečnih sredstev in virov. V novi zasnovi poslovanja 
globalnih oskrbovalnih verig postaja logistika sredstvo za obvladovanje oskrbovalne 
verige. Logistiko načrtujejo za celotno oskrbovalno verigo zaradi zniževanja stroškov, 
izboljšanja ponudbe in čim boljšega servisa za kupce. Težišče delovanja logistike v tem 
razvoju prenašajo z obvladovanja materialnih tokov posameznega podjetja na obvladovanje 
materialnih tokov med subjekti celotne oskrbovalne verige.  
 
Zelo pomembna je tudi sposobnost za uvajanje novih logističnih tehnologij in inovacij, s 
katerimi se logistični ponudnik diferencira od svoje konkurence. Gre predvsem za 
zadovoljevanje potreb lastnikov blaga po čim večji zanesljivosti, hitrosti in nižjih stroških 
logistike, skratka za tiste dejavnike, s katerimi lahko povečujejo konkurenčno sposobnost.  
 
Tako gradijo potrebam kupca prilagojeni mednarodne zbirno-distribucijske sisteme.  
Razvijajo nove, zanesljivejše in zmogljivejše sisteme zbirnega prometa, paketne 
distribucije in ekspresnih storitev, oblikujejo ustrezne ponudbe za storitve vodenja zalog, 
skladiščenja in distribucije, pri čemer se v ponudbo vključuje tudi čedalje več čistih 
trgovskih storitev. V globalnem trgovanju se stopnjuje zahteva po hitrem transportu 
manjših pošiljk neposredno do porabnika. Prevladuje ugotovitev, da se kakršnikoli večji 
transportni stroški kompenzirajo z nižjimi stroški zalog, vsekakor pa z boljšim servisom 
kupcu zaradi hitre odzivnosti na kupčeve zahteve.  Logistika se prilagaja tudi izzivom, ki 
jih prinaša elektronska trgovina, in z njo samo še pridobiva na pomenu. V futurističnem 
pogledu bi lahko postavili tezo, da bo sedanja logistika blagovnih tokov postala nepotrebna 
šele takrat, ko bodo materialne dobrine zamenjale "elektronske dobrine"; takrat pa bomo 
pač imeli opravka z "elektronsko logistiko". Zahteva po nenehni rasti logističnih podjetij ni 
samo posledica večanja konkurenčne sposobnosti, ampak nedvomno tudi posledica 
globalizacije.  
 
Koncentracije v logistiki so nujnost, saj ekonomija obsega v logistiki zahteva koncentracijo 
blagovnih tokov. Tovor namreč prevažajo v manjših količinah in na večje razdalje, hitrost 
in frekvenca prevozov pa se povečujeta. Zato prihaja do koncentracije transportnih, 
skladiščnih, distribucijskih in drugih logističnih infrastrukturnih zmogljivosti, s čimer se 
ustvarjajo globalni logistični sistemi. S širjenjem logističnih zmogljivosti nastajajo 
vseevropska in globalna logistična omrežja za oskrbovanje kupcev blaga. 
 
Z združevanjem, nakupi in prevzemi zmanjšujejo število logističnih dobaviteljev ter 
nastajajo velike logistične korporacije z oznako mega, ki morajo dosegati najmanj 
milijardo dolarjev prometa na leto. Evropski logistični koncerni vstopajo na druge trge v 
Evropi in na druge celine, v Evropi pa so čedalje bolj aktivne tudi ameriške in japonske 
logistične korporacije. Koncentracije na strani logistične ponudbe sicer potekajo že dalj 
časa, vendar so se v skladu s splošnimi globalizacijskimi trendi v svetu izjemno okrepile 
prav v zadnjih letih, hiter tempo pa napovedujejo tudi v prihodnje. Analitiki napovedujejo, 
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da bodo čez pet let logistični trg v Evropi obvladovale največ tri ali štiri mega logistične 
korporacije, od katerih bo najmanj ena ameriška.  
 
V Sloveniji je bil v smeri globalizacije oblikovan projekt združitve Intereurope in Luke 
Koper v logistično korporacijo GLS-Globalni logistični servis, ki je na strokovni in 
menedžerski ravni dobil vso podporo in bi imel vse možnosti za uspešno poslovanje, 
vendar žal iz povsem političnih razlogov ni dobil soglasja slovenske vlade. Tako je 
Slovenija izgubila še eno priložnost za uveljavitev v Evropi, v tem primeru na logističnem 
trgu. Razlogi za združevanje Intereurope in Luke Koper se kažejo v številnih medsebojnih 
učinkih, kot so: večja učinkovitost in uspešnost skupnega delovanja, razvoj celovitih 
logističnih storitev, razvoj vseh vrst transportnih storitev z železniškimi operacijami vred, 
razvoj intermodalnega transporta, trženje storitev mednarodne logistike, naložbe v nove 
logistične zmogljivosti. GLS je bil velika priložnost za slovensko gospodarstvo. V njem bi 
bila zagotovljena hitrejša internacionalizacija in globalizacija korporacije, koncentracija 
kapitala in finančnih virov, koncentracija menedžerskih in strokovnih človeških virov ter 
hitrejši razvoj informacijske tehnologije in elektronskega poslovanja. Poleg tega bi nova 
družba GLS pomenila na eni strani obrambo pred morebitnimi prevzemi, na drugi strani pa 
bi postala še bolj zanimiv in spoštovanja vreden partner v različnih strateških povezavah z 
drugimi logističnimi dobavitelji. Na podlagi narejenih analiz lahko ugotovimo, da bi tržna 
vrednost družbe GLS na svetovnem trgu brez dvoma predstavljala večkratnik seštevka 
tržnih vrednosti Intereurope in Luke Koper.  
 
Za slovensko logistiko je značilna nizka stopnja internacionalizacije poslovanja in to, da se 
globalizacija še ni začela: imamo veliko razdrobljenih logističnih podjetij, ki nimajo lastnih 
logističnih omrežij, blagovne tokove z EU pa v glavnem obvladujejo tuji špediterji. Če bi 
radi izkoristili naravno ugoden logistični položaj Slovenije in njene logistične prednosti, 
potem se je treba bolj posvetiti omenjenim procesom in ukrepom za logistično preobrazbo. 
V nasprotnem primeru bodo naša logistična podjetja ostala na obrobju evropskega in 
svetovnega logističnega trga. Silnice v Evropi kažejo tudi na zelo realno možnost, da bodo 
slovensko logistično ponudbo kmalu globalizirale tuje velike logistične korporacije ter 
začele izkoriščati logistične prednosti in ugoden logistični položaj Slovenije pri 
obvladovanju blagovnih tokov na območju srednje, vzhodne in južne Evrope. Evropskim 
logističnim tokovom se ne bomo mogli izogniti, nikakor pa ne smemo zamuditi priložnosti, 
da bi bila vsaj večja slovenska logistična podjetja aktivni igralci na logističnem trgu. 
 
Ponudniki logističnih storitev tako razvijajo različne programe, ki pa imajo v bistvu skupen 
cilj, to je stalen nadzor nad dogajanjem. Kupci lahko z informacijsko podporo natančno 
vedo, kateri dobavitelj in kdaj jim je poslal naročeno blago, hkrati pa se izognejo 
morebitnim presenečenjem ob prejemu blaga, saj že od začetka poti vedno, kaj prihaja in 
ali je naročilo popolno ali le delno. Seveda smisel informacijske podpore ni le v nadzoru 
kupca nad dogajanjem, ampak primarno omogoča tudi nadzor izvajalca storitev nad 
dogajanjem med transportom ali ko je blago v logističnem centru. Naročnik celovito 
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logistično storitev vedno naroča pri enem izvajalcu, obrača se le na enega sogovornika in 
vso logistiko vodi le en računalniški program. Sliši se dokaj preprosto, vendar v Evropi še 
nihče v celoti ne obvladuje takšnega načina dela. Tok gre torej v smeri, da čedalje več 
proizvodnih podjetij čedalje več logističnih storitev naroča pri čedalje manj logističnih 
podjetjih. Takšna vloga logističnih podjetij bo s širitvijo e-trgovine in e-logistike čedalje 
pomembnejša. Tudi zato je prihodnost velikih evropskih logističnih centrov obetavna. 
Njihova omrežja se nenehno širijo, največ možnosti pa je v srednji in vzhodni Evropi, kjer 
je ponudba celovitih logističnih storitev komaj na začetku. Velika logistična podjetja in 
njihovi logistični centri imajo pomembno vloge pri preoblikovanju zdajšnje podobe 
evropskega blagovnega omrežja, a tudi širitve na nove članice, ki pomenijo predvsem 
mikavne gospodarske trge. Zdaj je mogoče predvideti, da se bo transportna logistika še 
tesneje vključevala v verigo ustvarjanja nove vrednosti pri izdelovalcih. To velja na 
primer za področje elektronskega poslovanja, ki brez povezovanja s skladiščno in 
distribucijsko logistiko ne bo mogla učinkovito izkoriščati svojih možnosti.  
  
Po opravljeni natančni analizi poslovanja Luke Koper, d.d., in ugotovitvah realnih 
možnosti za preoblikovanje v sodobni logistični center,  lahko trdim sledeče: 
 

• Z opravljeno analizo in oceno stopnje razvitosti gospodarstva in prometa v Sloveniji 
ter vseh navedenih elementov modela sem ugotovil trenutni prometni in gospodarski 
položaj Slovenije, ki ni najboljši.  

• Luka Koper, d.d., kot sodoben logističen center lahko ustvari veliko več; po moji 
oceni do 30 odstotkov več prihodkov slovenski družbi, okraju, Kopru ter 
zaposlenim, ki trenutno ustvarja v svoji obstoječi obliki. Promet se bo po mojih 
predvidevanjih povečal v letu 2010 na 15 mio ton blaga, v letu 2025 pa 
predvidevam povečanje na 19 mio ton blaga. 

• Z izboljšanjem železniških in cestnih povezav se bo kakovostno izboljšala in 
časovno skrajšala pot do geografsko najbližjih držav. 

• Vstop v EU bo narekoval uporabo geografsko najbližjih luk za prekomorske 
prevoze. Luka Koper d.d. bo postala izhod na morje za Madžarsko, Avstrijo, Češko, 
Slovaško, Hrvaško, Srbijo in Črno goro, Bosno ter delno za Nemčijo.  

• Na osnovi ugotovljenih pogojev za kakovostno opravljanje storitev v sodobnem 
logističnem centru sem postavil temelj za uspešno preoblikovanje Luke Koper, d.d., 
v sodobni logistični center. 

• Razširitev ponudbe logističnih storitev je za obstoj in razvoj logističnega centra 
nujnost. 

• S proučevanjem elementov sem ugotovil, kaj mora Luka Koper, d.d., dodati kot 
dodatni proizvod, kako mora biti organiziran sodobni logistični center,  kaj vse 
mora vključevati, katere vrste storitev mora nuditi na tržišču.   

• Transportno logistična podjetja imajo možnost širjenja z združevanjem, nakupi, 
fuzijo ali notranjo rastjo podjetja. Predvsem mislim na druga logistična podjetja, kot 
so špediterji, agenti, prevozniki itd., mora Luka Koper d.d. ponujati celovito storitev 
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(pretovor, distribucijo, skladiščenje, prepakiranje, označevanje, carinjenje blaga 
itd.). 

• S povezovanjem z drugimi logističnimi podjetji, z zakupi železniških tras, 
najemanjem notranjih terminalov (Ljubljana, Maribor, Celje, Novo mesto) ter 
zunanjimi terminali (Zagreb, Beograd, Dunaj, Budimpešta, Bratislava, Praga, itd.) 
bo Luka Koper, d.d., svojo prisotnost približala obstoječim in morebitnim novim 
odjemalcem logističnih storitev.          

• Z dodatnimi storitvami na blagu bo Luka Koper, d.d., dopolnjevala osnovno 
pristaniško dejavnost, ki se izvaja v okviru posameznih terminalov. S temi 
storitvami na blagu se bo večala vrednost blaga. Te storitve so markiranje, 
etiketiranje, embaliranje, sortiranje, paketiranje, uvrečevanje, mešanje, rezanje, 
čeljenje, vitlanje, barvanje, montaža, demontaža, sejanje, drobljenje, praznjenje, 
polnjenje, dezinfekcija, dezinsekcija, fumigacija, zorenje, kodiranje, pranje, 
popravila, dekonzervacija. 

• Luka Koper, d.d., mora v bodoče bolj aktivno nuditi trgovsko podporo za prodor na 
evropske trge in podporo pri financiranju transportnih stroškov, konsignacije in 
naložbenih aktivnosti svojim komitentom. Ravno v tem obstaja velika možnost 
razvoja koprskega pristanišča, ki bi z aktivnejšim nudenjem trgovske podpore in 
financiranjem lahko  zasedla še boljši položaj na tržišču. S tem bi postala bolj viden 
subjekt – sodobni logistični center v EU.  

• Luka Koper, d.d., mora izbrati eno izmed načinov razširitve izbora svojih storitev, 
in sicer s širjenjem in diferenciranjem logističnih storitev - multi-service logistična 
ponudba; z uvajanjem novih tehnologij ter organizacijskih in informacijskih rešitev; 
z geografskim širjenjem poslovnih operacij na širšem prostoru;  z dolgoročnimi 
partnerskimi povezavami v globalnih oskrbovalnih omrežjih svojih kupcev z 
združevanjem na podlagi kapitalskih povezav: s spojitvami, pripojitvami, z 
oblikovanjem skupine povezanih podjetij ali s povezovanjem več skupin podjetij. 
Čas bo pokazal, kakšno vlogo bo v bodoče imel logistični center na lokalni, državni 
in evropski ravni. 

 
Poslovni sistem Luke Koper bodo leta 2010 označevale naslednje temeljne lastnosti: 
uveljavljeno pristanišče na zemljevidu ladjarjev, trgovcev in lastnikov blaga; zaokrožene 
pretovorne in skladiščne zmogljivosti terminalov z ustreznimi navezavami na kopenske in 
pomorske transportne sisteme; pristanišče, znano po storitvah odlične kakovosti in 
konkurenčnih pogojih dostopa do/z evropskih tržišč;  svetovno znan logistični center. 
Dejavniki iz okolja, ki bodo vplivali na poslovanje Luke Koper, bodo: neposredna 
železniška povezava z Madžarsko; polnopravno članstvo Slovenije v Evropski uniji in 
izgradnja slovenskega avtocestnega križa. Najpomembnejši razvojni projekti, ki jih 
načrtujejo v Luki Koper, d.d., v naslednjih letih, so: izgradnja tretjega pomola naj bi se 
zaključila do leta 2005; na tretjem pomolu bo novi multimodalni terminal za avtomobile, 
kontejnerje in RO-RO promet; povečala se bo kapaciteta kontejnerskega terminala na 
300.000 TEU in 300.000 vozil letno. Investirali bodo v moderno informacijsko 
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infrastrukturo, nov terminal za železove proizvode, izgradnjo dodatne garažne hiše ter 
razširitev kapacitet za glinico, žita in oljna semena.  
 
V petem poglavju sem predstavil model optimalnega plana distribucije različnega blaga od 
evropskih pošiljateljev (Budimpešta, Dunaj in Zagreb) preko slovenskih terminalov 
(Ljubljana, Maribor, Celje in Novo mesto) ter nadalje prek Luke Koper do končnih kupcev  
(New York, Boston, Hong Kong in Melbourne). Gre za kombinirani prevoz treh različnih 
vrst blaga kontejnerji, pšenica in rafinirano olje. Tako postavljen transportni problem je 
rešen s pomočjo linearnega programiranja s programom QSB, pri kateri so vse stopnje 
posebno optimizirane. Izračunani minimalni strošek obeh stopenj prevoza znaša 2.015.900 
denarnih enot. Pri poizkusu in uporabi navidezno najboljših oz. najmanjših stroškov je 
seštevek obeh stopenj znašal 2.290.790 denarnih enot, kar predstavlja približno 12 
odstotkov višji seštevek. Razlika 274.890 denarnih enot je ustvarjena pozitivna razlika 
uporabe modela. Uporaba predstavljenega modela pri organiziranju kombiniranih prevozov 
bi lahko bila zelo konkurenčna.  
 
S predstavljenimi dejstvi, natančno predstavljenim trenutnim stanjem na širšem in ožjem 
področju, razvojnimi možnostmi v prihodnosti potrjujem zastavljeno hipotezo, da je s 
pomočjo ocene stopnje razvitosti in uspešnosti gospodarstva in prometa v RS ter oceni 
uspešnosti poslovanja Luke Koper, d.d., mogoče predlagati model transformacije Luke 
Koper, d.d., v sodobni logistični center. Na podlagi znanstvenih spoznanj o važnejših 
značilnostih logistike, upoštevajoč notranje in zunanje dejavnike, ki neposredno vplivajo 
na uspešnost poslovanja logističnih centrov, sem predstavil temeljne predpostavke 
uspešnega upravljanja Luke Koper, d.d., kot sodobnega logističnega centra. 
 
Z analizo elementov modela, ki vsebuje sistem logističnih skladišč, logističnih 
distribucijskih centrov, logističnih terminalov, logističnih trgovskih centrov, logističnih 
transportnih centrov, logističnih carinskih skladišč in sistem drugih logističnih dejavnosti, 
organizacija upravljanja in vodenje, organizacijsko kulturo, logistični intelektualni kapital 
in integralni informacijski sistem, sem predstavil model. 
 
Analiza posameznih dejavnikov ter njihovih vplivov nakazuje medsebojno povezanost 
elementov. Predstavljeni elementi skozi predstavljeni model prikazujejo sodobni logistični 
center, ki potrjuje postavljeno hipotezo magistrskega dela, da je transformacija Luke Koper 
d.d. v sodobni logistični center edina prava pot razvoja. Skozi natančno analizirane 
elemente modela predstavljam temeljne predpostavke uspešnega upravljanja Luke Koper, 
d.d., kot sodobnega logističnega centra.  
 
Sodoben logistični center, ki bo primerno organiziran s sodobnim informacijskim 
sistemom, podprt z vsemi naštetimi elementi modela, bo prevzel vidnejšo vlogo na 
evropskem in svetovnem tržišču     
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fer) - konvencija o mednarodnem železniškem prevozu 
CMR (Convention relative au Contrat de transport international de Marchandises par 
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transportnih ministrov 
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GALILEO - interoperabilni informacijski sistem CRS 
ICT (Information and Communication Technology) - informacijska in komunikacijska 
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ILO (International Labour Organisation) - mednarodna organizacija za delo 
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IMF (International Monetary Fund) - mednarodni denarni sklad 
LASH ( Lighter Aboard Ship) - ladja za prevoz manjših rečnih ladjic 
LO - LO ( Lift on-lift off) - vertikalni natovor ali raztovor na ladje 
MARIS ( Maritime Information Society) - pomorski informacijski sistem 
MARTRANS - pilotskiprojekt s strani EU, katerega osnovni cilj je vzpostavitev in 
izgradnja logistične informacijske mreže za ladijski tovor, vezane na obstoječi sistem EDI 
MAV- Madžarske državne železnice 
NAPAN (Northern Adriatic Ports Area Network) - organizacija za čezmejno sodelovanje 
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severnojadranskih pristanišč 
OECD (Organisation forEconomic Cooeration and Development) - organizacija za 
gospodarsko sodelovanje in razvoj 
PACT (Pilot Action for Combined Transport) - program pomoči za promoviranje 
kombiniranega prevoza 
PHARE (Pologne –Hongorie: Aide a la recconstruction economique) – sklad EU za 
pomoč državam kandidatkam za vstop v EU 
PETRAS (Pan-european Transport Area) – transevropski transportni prostor 
RIP - računalniška izmenjava informacij 
RO - RO (Roll on- roll off) – horizontalno vkrcanje ali izkrcanje tovora na vozilih na/iz 
RO-RO ladij 
SURS - Statistični urad Republike Slovenije 
TEN (Trans- European Network) - Program Trans-evropske cestne mreže 
TERRF (Trans-European Rail Freight Freeway) 
TEU ( Twenty-foot Equivalent Unit) - osnovna zabojniška enota 20’ 
TIR (Transport Iinternational sur la Route) - mednarodni cestni transport 
TMP (Transport Master Plan) – Transportni program EU 
UIC (Union International des Chemin de fer) - mednarodna železniška unija 
UNCTAD (The United Nations Conference on Trade and Development) - organ Združenih 
Narodov za mednarodno trgovino in razvoj 
UMAR - Urad za makroekonomske analize in razvoj 
WTO (World Trade Organisation) - Svetovna trgovinska organizacija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	1  UVOD
	PROBLEM IN PREDMET RAZISKAVE
	NAMEN IN CILJI RAZISKAVE
	OCENA DOSEDANJIH RAZISKAV
	ZNANSTVENE METODE
	STRUKTURA DELA

	POMEMBNEJŠE ZNAČILNOSTI LOGIST�
	POJEM, RAZVOJ IN POMEMBNOST LOGISTIKE
	NAJVAŽNEJŠE VRSTE LOGISTIKE
	NOTRANJI DEJAVNIKI V ODVISNOST�
	ZUNANJI DEJAVNIKI V FUNKCIJI U�

	ANALIZA IN OCENA STOPNJE RAZVI�
	OCENA STOPNJE RAZVITOSTI IN US�
	OCENA STOPNJE RAZVITOSTI ZUNANJE TRGOVINSKE MENJAVE
	OCENA STOPNJE RAZVITOSTI IN US�
	RAZVITOST IN USPEŠNOST KONVENC�
	RAZVITOST IN USPEŠNOST KOMBINI�
	RAZVITOST IN USPEŠNOST MULTIMO�
	BLAGOVNI TOKOVI


	ANALIZA IN OCENA USPEŠNOSTI PO�
	USTANOVITEV, DEJAVNOST IN RAZVOJ LUKE KOPER
	POSLOVANJE AVTOMOBILSKEGA TERMINALA
	POSLOVANJE TERMINALOV ZA SIPKE IN RAZSUTE TOVORE
	POSLOVANJE TERMINALOV ZA TEKOČ�
	POSLOVANJE TERMINALA ZA GENERALNE TOVORE
	POSLOVANJE KONTEJNERSKEGA IN RO-RO TERMINALA
	OCENA POSLOVANJA LUKE KOPER KOT POSLOVNEGA  SISTEMA

	PREDLOG MODELA PREOBLIKOVANJA �
	POJEM IN STRUKTURA UNIVERZALNE�
	SPECIFIČNOST ELEMENTOV MODELA �
	SISTEM LOGISTIČNIH SKLADIŠČ
	SISTEM  LOGISTIČNIH DISTRIBUCI�
	SISTEM LOGISTIČNIH TERMINALOV
	SISTEM LOGISTIČNIH TRGOVSKIH C�
	SISTEM LOGISTIČNIH TRANSPORTNI�
	SISTEM LOGISTIČNIH CARINSKIH S�
	SISTEM DRUGIH LOGISTIČNIH DEJA�
	ORGANIZACIJA UPRAVLJANJA IN VODENJA
	ORGANIZACIJSKA KULTURA
	LOGISTIČNI INTELEKTUALNI KAPIT�
	INTEGRALNI INFORMACIJSKI SISTEM

	TESTIRANJE NOVEGA LOGISTIČNEGA�
	MODEL OPTIMALNEGA PLANA DISTRI�


	UPRAVLJANJE Z LUKO KOPER, D.D.�
	STRATEGIJA IN PLANIRANJE AKTIV�
	ORGANIZACIJA LOGISTIČNEGA CENT�
	UPRAVLJANJE LOGISTIČNIH PROCES�
	UPRAVLJANJE Z ČLOVEŠKIMI VIRI
	UPRAVLJANJE KAKOVOSTI LOGISTIČ�
	UPRAVLJANJE RASTI IN RAZVOJA L�
	KONTROLA AKTIVNOSTI IN PROCESA�

	SKLEP

