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Iz krize v krizo 

Dokler vse teče nemoteno in gladko, se pomena organizacije 
prometa in prometne infrastrukture niti ne zavedamo. A pan-
demija, ki jo je povzročilo širjenje virusa SARS-CoV-2 in ki je 

zajela praktično vse države sveta, nam je pokazala, kako ranljivo je 
tudi to področje in kako se lahko ustaljene in dobro utečene poti, ki 
so nam postale samoumevne, dobesedno čez noč porušijo. Logistike 
in transporta nikoli nismo uvrščali med kritično infrastrukturo, s pan-
demijo pa se je to spremenilo – ugotovili smo namreč, da prekinitev 
oskrbovalnih verig izjemno vpliva na naše življenje in da si to danes 
težko privoščimo. 

Ravno ko se je pandemija začela umirjati in se umaknila z naslovnic 
medijev, ko se je življenje počasi začelo vračati v ustaljene tirnice, ljudje 
pa smo dobili občutek, da bomo spet lahko bolj svobodno zadihali, je 
počilo v Ukrajini. Ko nastaja ta uvodnik, države napovedujejo številne 
ostre trgovinske in druge sankcije proti Rusiji, ki bodo močno vplivale 
tudi na prometne in logistične tokove ter zelo otežile poslovanje med 
državami. Strokovnjaki opozarjajo, da lahko pride do zloma svetovnih 
oskrbovalnih verig, kar bo močno prizadelo globalne trgovinske tokove 
in vplivalo na cene različnih surovin. 

Trajnostni razvoj in zmanjšanje emisij v prometu se v trenutku, ko 
se v Evropi ljudje skrivajo pred bombami in raketami, zdi res manj 
pomembna tema, a na dolgi rok se ji zagotovo ne bomo mogli izo-
gniti. Zaradi strahu pred okužbo, ki so nam ga vsadili v zadnjih dveh 
letih, se je namreč spet povečala raba osebnih avtomobilov (s tem 
pa tudi količina emisij v zraku), zanimanje za javni potniški promet 
pa je občutno upadlo. Zelo na hitro smo porušili vse, kar smo v letih 
spodbujanja rabe javnega potniškega prometa dosegli. Toda če kaj, bi 
moralo biti zdaj že vsem jasno, da nič ni samoumevno in da ni treba 
veliko, da se življenje, kot ga poznamo danes, v trenutku spremeni. 
Upajmo, da kmalu na bolje. 

Andreja Šalamun, 
glavna in odgovorna urednica
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Oskrba danes? Kot 
bombonjera – nikoli ne 
veš, kaj boš dobil
Avtorica: Andreja Šalamun 

»Ljudje pred epidemijo transporta in logistike niso dojemali kot kritično 
infrastrukturo, kar se je med epidemijo zagotovo spremenilo,« pravi izr. 
prof. dr. Roman Gumzej s Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru. Ob 
številnih ukrepih proti širitvi okužb je bila namreč tudi preskrba prebival-
stva postavljena v ospredje. Kljub umirjanju pandemije pa je v logistiki in 
transportu še vedno veliko izzivov. 

»Trenutno stanje na po-
dročju logistike oziroma 
nabave najbolje opiše 

igralec Tom Hanks, ki svoje vloge 
tradicionalno osredinja okrog logi-
stike in transporta: Oskrba je tačas 
kot bombonjera – nikoli ne veš, kateri 
bombon boš dobil,« slikovito opiše 
asist. dr. Marko Budler z Ekonomske 
fakultete v Ljubljani. 

V logističnem managementu ostaja 
še vedno ključni izziv zagotoviti oskr-

bo s kritičnimi elementi, določenimi 
kategorijami redkih zemelj in polpre-
vodnikov. »Pri teh ima še posebej veli-
ke izzive avtomobilska industrija, ki je 
znana po pregovorno učinkovitih na-
bavnikih in logistih, vendar jim tokrat 
zaradi manjšega deleža povpraševanja 
(v prometu s polprevodniki predsta-
vljajo med sedem in 12 odstotkov, zna-
tno manj kot industrija elektronskih 
naprav) preglavice povzroča razmerje 
moči z dobavitelji,« pojasni Budler. 

Pravi, da je na področju tran-
sporta s pozitivno konotacijo smi-
selno izpostaviti povečan interes 
za multimodalni transport oziroma, 
poenostavljeno povedano, interes 
za iskanje različnih načinov izvedbe 
medcelinskega in regijskega transpor-
ta. »Potem ko smo bili priča zastojem 
v pristaniščih (npr. Long Beach), so 
nekateri ključni igralci ne le ugotovili 
možnosti čarterskih ladijskih linij in 
vstopa v logistično domeno (t. i. dis-

intermediacija), ampak so več pose-
gali tudi po na primer železniškem 
transportu in konsolidaciji blaga, kjer 
je bilo to mogoče in stroškovno učin-
kovito,« pravi strokovnjak. 

Kot zanimivo izpostavi tudi po-
dročje zalog, kjer se podjetja bolj 
zavedajo t. i. 'slack resources', do-
ločene ravni dodatnih virov (onkraj 
varnostnih zalog) za premagovanje 
motenj oskrbe, ko se te zgodijo. Oce-
na na največjem regijskem dogodku 
Translog 2021 je bila, da je povprečna 
zasedenost skladiščnih zmogljivosti 
po Evropi že 90-odstotna.

V ospredje prihaja skrb za okolje 
»Transport in logistika sta v za-

dnjih nekaj letih prešla obdobje 
korenitih sprememb – od izbire bolj 
varčnih in ekoloških pogonskih agre-
gatov (Euro 6, električnih) do reorga-
nizacije mobilnosti v mestih s ciljem 
zmanjševanja škodljivih vplivov izpu-
šnih plinov na življenje prebivalcev,« 
izpostavi Roman Gumzej. Pravi, da 
se je v obdobju epidemije mobil-
nost prebivalcev skoraj prepolovila 
in sorazmerno se je kakovost zraka 
v mestih izboljšala, vendar se je ob 
vračanju v normalnost spet poslab-
šala – celo pod raven, ki smo jo pred 
epidemijo že dosegli. »Glavni razlog 
za to je preferenčna ekskluzivna raba 
lastnega vozila zaradi strahu pred 
okužbo. Ta pojav so spremljali tudi v 
Nemčiji kot izrazito avtomobilski de-
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želi – med epidemijo so zaznali 
bistven padec števila zastojev 
na avtocestah, zdaj pa spet 
beležijo visoke predkoronske 
številke.« 

Profesor je prepričan, 
da ljudje pred epidemijo 
transporta in logistike 
niso dojemali kot kritič-
no infrastrukturo, kar 
pa se je med epidemijo 
spremenilo. Ob številnih 
ukrepih proti širitvi okužb je 
bila tudi preskrba prebival-
stva postavljena v ospred-
je. »Čeprav ljudje dojemajo 
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epidemijo covida-19 predvsem kot 
zdravstveno krizo, jo je mogoče 
obravnavati tudi kot krizo potro-
šniške družbe in z njo povezanega 
načina življenja. Tudi ta kriza nudi 
priložnosti za izboljšave, na primer 
za prehod iz proizvodnje izdelkov 
množične potrošnje na proizvodnjo 
izdelkov po izbiri kupcev – predvsem 
takšnih, ki bodo ustvarjali manj od-
padkov. Gre za izdelke, ki bodo bolj 
kakovostni, dolgoživi in jih bo po iz-
teku uporabnosti lažje reciklirati,« 
opozori Gumzej.

Manj potovanj, razcvet e-trgovine 
Zaradi epidemije so bili nekate-

ri segmenti logistike in transporta 
precej prizadeti, medtem ko so drugi 

prav zacveteli. »Gotovo je bilo zaradi 
omejitev gibanja realiziranih manj 
mednarodnih potovanj. Za razliko 
od Velike Britanije blagovni tokovi 
znotraj Evrope niso bili prekinjeni, 
tako da motenj pri preskrbi ni bilo. 
Razmah pa je v času epidemije do-
živela predvsem e-trgovina,« pravi 
Gumzej. A to ni nujno dobro. Sogo-
vornik namreč pojasni, da se je z njo 
povezana paketna dostava pogosto 
odvijala s kombiniranimi dostavnimi 
vozili, ki zaradi dotrajanosti in sla-
bega vzdrževanja komajda še sodijo 
na cesto. »Hkrati je kopičenje tran-
sportne embalaže vodilo v težave z 
odvozom odpadkov, s katerimi so 
se bolj ali manj uspešno spopadala 
komunalna podjetja. Žal je bilo ob 

porastu spletnih nakupov zaznanih 
tudi več spletnih prevar, kar je znova 
zmanjšalo zaupanje kupcev v tovr-
stne nakupe,« našteje.

Vse več paketov bodo dostavila 
lahka dostavna vozila 

Ključna skupna lastnost paketnih 
dostav je sledljivost – stranka mora 
vedeti, kje je paket in kdaj lahko pri-
čakuje dostavo. »Fleksibilnost dosta-
ve majhnih paketov so dobro izkori-
stili na primer ponudniki e-hrane, kjer 
dostavljavci pri dostavi uporabljajo 
tudi kolesa,« pravi Gumzej, ki priča-
kuje, da bo vedno več paketnih do-
stav realiziranih z lahkimi dostavnimi 
vozili, ki lahko transportirajo vsebino 
ene euro palete. Kombinirana vozila, 
ki lahko pretovorijo nekaj palet, so 
primernejša med mešalnimi skladi-
šči, do katerih poteka tradicionalni 
kontejnerski transport. »Logistične 
verige se bodo oblikovale po vzoru 
interneta, kjer bodo potujoči paketi 
izkoriščali bolj prehodne in hitrejše 
transportne poti, da bi blago čim prej 
dostavili na cilj,« meni strokovnjak.

Vse bolj opazne težave v 
kontejnerskem prevozu 

A večina blaga večji del poti opra-
vi v zabojnikih ali kontejnerjih. V za-
dnjem obdobju pa postajajo težave 
v kontejnerskem transportu vse bolj 
opazne. »Do zastojev prihaja zaradi 
nesreč na poti, na primer v Sueškem 
prekopu (marca lani je kontejnerska 
velikanka Ever Given zagozdila prekop 
in povzročila zastoj svetovne trgovine 
in velike motnje dobavnih verig, op. 
a.), nerazpoložljivosti transportov, pa 
tudi zaradi varnostnih pregledov. Ti 
so v skladu z zakonodajo EU potreb-
ni predvsem za transporte iz tretjih 
držav,« pove Roman Gumzej in doda, 
da bo ustrezno evropsko regulativo 
možno učinkoviteje izvajati ob digi-
talizaciji logističnih verig in uvajanju 
pametnih kontejnerjev. Veliko težav je 
povzročalo tudi zaprtje posameznih 
pristanišč zaradi okužb s koronavi-
rusom, zaradi česar so posledično 
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številne ladje preusmerjali na druga 
pristanišča, ki tudi niso zmogla ta-
kšnega pritiska, ali pa so čakale za-
sidrane pred pristaniščem. Tako se je 
na primer okoli kitajskega pristanišča 
Yantian maja in junija razporedilo več 
kot 50 ladij s približno 350.000 nalo-
ženih zabojnikov, ki so več dni čakale 
na vplutje v pristanišče. 

Povezali bodo regionalne centre 
Kaj torej dejavnost transporta in 

logistike čaka letos in v prihodnje? 
»Transport in logistiko v EU zara-
di 'insourcinga' na kratek rok čaka 
posodobitev infrastrukture, ki bo 
močneje povezala regionalne indu-
strijske centre. Na srednji in daljši 
rok ju čakajo veliki izzivi na podro-
čju digitalizacije, sinhromodalnosti 
in obogatene resničnosti. Cilj je vzpo-
stavitev storitev fizičnega interneta, 
ki bodo poenostavile, poenotile in 
pohitrile blagovne tokove in jih na-

redile povsem transparentne. To bo 
odprlo nove možnosti optimizacije na 
lokalni, regionalni in globalni ravni,« 
je prepričan Roman Gumzej.

Tudi Marko Budler pričakuje nada-
ljevanje rasti panoge oziroma veča-
nje obsega dela, in sicer »zahvaljujoč 
večkanalni distribuciji, rasti spletne 
prodaje in deloma spremenjenim 
navadam potrošnikov«. Pričakuje 
tudi »nadaljevanje izzivov v delovno 
intenzivnih dejavnostih, kot so 'long 
haul' transporti, skladiščenje oziroma 
komisioniranje, paketna distribucija, 
pa tudi izzive z iskanjem talentov – 
nekatere države se odzivajo s spre-
minjanjem hours-of-service regulacij, 
ampak to za zdaj ni dovolj mikavno,« 
pravi sogovornik. Doda, da ostaja v 
nabavi oziroma zagotavljanju oskrbe 
ključen kazalnik učinkovitosti pretoč-
ni čas oziroma dobavni rok, manj pa 
cena oziroma stroškovna učinkovi-
tost. 

Vojno v Ukrajini bosta čutila tudi 
logistika in transport

Zagotovo pa bodo na logistiko 
in transport vplivale tudi razmere v 
Ukrajini in Rusiji. »Vsaj akutno, pone-
kod mogoče tudi navidezno,« razmišlja 
Budler. Tako pričakuje, da bo prišlo do 
uvozno-izvoznega omejevanja v ZDA, 
Evropi in drugje, ponekod lahko pri-
čakujemo motnje oskrbe, zagotovo pa 
nas čaka tudi poglabljanje napetosti v 
energetski krizi in zagotavljanju dol-
gotrajne oskrbe z energenti. Strinja se 
tudi izr. prof. dr. Matevž Obrecht z ma-
riborske Fakultete za logistiko. Doda, 
da vse kaže, da je Ukrajina delno žrtev 
sistematičnega izčrpavanja in motenih 
oskrbovalnih verig. »Podatki iz septem-
bra 2021 namreč kažejo kritično nizke 
zaloge ključnih virov v Ukrajini. In upi-
ranje brez virov je mnogo težje kot s 
polnimi skladišči, kar nakazuje na to, da 
je bila vojna sistematično načrtovana 
že dalj časa,« pravi sogovornik. 

Licence tudi za mednarodne prevoze blaga s 
kombiji 

 
V skladu z evropsko Uredbo 2020/1055 bo od 21. maja 2022 za prevoz 
blaga z vozili ali s kombinacijo vozil, katerih največja dovoljena masa 
naloženega vozila presega 2,5 tone, potrebna licenca. Do takrat je 
licenca obvezna le za vozila, težja od 3,5 tone. Prevozniki z lažjimi 
vozili so konkurenca težjim vozilom, njihovo število pa se v domačem 
in mednarodnem prometu povečuje. Prav zato so se države članice 
odločile, da bodo pravila o dostopu do opravljanja dejavnosti cestne-
ga prevoznika uporabljale tudi za ta vozila. Licenca še vedno ne bo 
potrebna za prevoze blaga s kombiji po Sloveniji in za prevoze blaga 
za lastne potrebe.

Prevozniki morate za pridobitev licence izpolnjevati pogoje glede 
sedeža podjetja, dobrega ugleda, finančnega položaja in strokovne 
usposobljenosti. Za izpolnjevanje pogoja glede strokovne usposoblje-
nosti mora vsako prevozno podjetje imenovati upravljavca prevozov, ki 
mora imeti opravljen izpit o strokovni usposobljenosti; usposabljanja 
izvajajo pri podjetju Inter—es (www.inter-es.si).

Edina razlika med pogoji za pridobitev licence za lažja ali težja vozila 
je v višini kapitala in rezerv, ki jih mora imeti podjetje. Za vozila nad 3,5 
t mora imeti podjetje vsaj 9.000 evrov za prvo vozilo in 5.000 evrov za 
vsako naslednje vozilo. Za vozila med 2,5 t in 3,5 t pa vsaj 1.800 evrov 
za prvo vozilo in 900 evrov za vsako naslednje vozilo. 

Vlogo za pridobitev licence najdete na spletni strani www.gzs.si/
licence. Ker pričakujemo povečan obsega prejetih vlog tik pred za-
četkom veljavnosti, predlagamo, da vlogo pošljete čim prej. Izdana 
licenca velja pet let.

Če pa že imate licenco Skupnosti za prevoze blaga z vozili nad 3,5 
t, pošljite samo vlogo za prijavo dodatnega, lažjega vozila.

 Eva Žontar, GZS

Ali opravljate 
mednarodne prevoze blaga 

s kombiji?

 Že veste, 
da od 21. maja 2022 
potrebujete licenco?

Dobite jo na GZS.
 
www.gzs.si/licence
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TOP 50 družb  v dejavnosti 
prometa in skladiščenja 
 v letu 2020 po prihodkih* 
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Družba
Celotni 

prihodki  
(v EUR)

Čisti 
poslovni 

izid  
(v EUR)

Čista 
donosnost 

kapitala  
(v %)

Realizirana dodana 
vrednost na 
zaposlenega  

(v EUR)

Povprečno 
število 

zaposlenih

1. Dars, Celje 416.754.678 59.526.614 2,05 292.338 1.261

2. Pošta Slovenije, Maribor 254.948.174 3.130.311 1,43 31.977 5.510

3. Luka Koper 217.911.018 31.272.750 7,85 87.755 1.537

4. SŽ - Tovorni promet, Ljubljana 170.550.373 3.269.494 3,76 64.734 1.056

5. Zavod RS za blagovne rezerve, 
Ljubljana 118.433.635 -17.488.640 -4,66 205.130 63

6. Intereuropa, Koper 105.173.809 2.314.512 2,62 47.224 572

7. SŽ - Potniški promet, Ljubljana 100.026.036 13.044.747 4,17 83.161 532

8. Glovis Europe GmbH, podružnica 
Koper 78.251.653 4.254.336 37,34 352.288 18

9. BTC, Ljubljana 70.590.932 5.885.543 4,6 73.469 436

10. Cargo-Partner, Zgornji Brnik 60.116.770 1.550.858 27 86.461 105

11. LPP, Ljubljana 47.654.785 -1.017.326 -10,82 37.497 894

12. Plinovodi, Ljubljana 47.376.936 8.755.269 4,17 264.268 141

13. DSV Transport, Kranj 46.978.000 161.000 5,99 49.723 159

14. Nomago, Ljubljana 46.631.277 51.371 0,2 45.229 701

15. T.P.G Logistika, Koper 45.626.978 1.079.532 122,32 76.102 56

16. Kuehne + Nagel, Zgornji Brnik 44.633.058 2.521.522 103,4 71.852 214

17. Schenker, Ljubljana 44.138.297 1.219.305 5,18 57.726 178

18. Klemen transport, Mengeš 41.042.486 1.611.487 15,9 38.019 368

19. Arriva, Kranj 36.609.675 631.744 1,98 34.988 654

20. Adria kombi, Ljubljana 34.178.085 1.239.425 10,22 233.853 14

21. DHL Global Forwarding, Kranj 31.844.725 413.480 11,56 57.092 60

22. General Logistics Systems, Ljubljana 31.755.339 3.145.014 84,97 83.637 90

23. Agrocorn, Turnišče 30.348.133 222.548 11,81 71.298 23

24. Milšped, Grosuplje 29.456.380 118.021 2,6 35.335 163

25. Eurotek Trebnje, Veliki Gaber 28.305.979 37.036 0,54 32.849 164

26. Avtotransporti Kastelec, Grosuplje 27.460.601 636.896 / 44.836 231

27. DHL Ekspres (Slovenija), Trzin 26.967.269 537.316 50,53 46.276 128

28. FMG storitve, Ljubljana 26.433.256 499.305 71,18 32.779 95

29. Kobal transporti, Ljubljana 26.355.181 788.983 22,18 28.579 404
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Sooblikujejo digitalizirane in 
nizkoogljične oskrbovalne verige
Vodilni svetovni kontejnerski logist Maersk Line pri optimiziranju delovanja oskrbovalnih 
verig svojih strank stavi na digitalizacijo in vztrajno zniževanje izpustov CO2. V jadranski re-
giji, po besedah Ivića Vodopije, direktorja za vzhodni Jadran, močno računa na sodelovanje z 
Luko Koper.

Skupina Maersk upravlja največjo 
floto kontejnerskih ladij na svetu 
Maersk Line, ste tudi lastnik 
nizozemske družbe APM Terminals, 
največjega operaterja kontejnerskih 
terminalov na svetu. Kako je na vašo 
družbo vplivala pandemija in kako 
ste se z njo spopadali?

poleg naštetega in tudi lastnih 
terminalov smo predvsem celovit 
integrator oskrbovalne verige v kon-
tejnerski logistiki. Pandemija je moč-
no vplivala na oskrbovalne verige in 
transport nasploh, mi pa smo se s 
svojimi strankami trudili ta učinek čim 
bolj zmanjšati. Svojim partnerjem se 
trudimo oblikovati čim bolj odporne 
oskrbovalne verige, ki jim zagotavljajo 
varnost in dolgoročno stabilnost. 

Kljub zaostrenim razmeram so lani 
vaši prihodki in tudi naložbe rasli. 
Čemu pripisujete ta uspeh?

Tako kot v celotni logistični dejav-
nosti je bilo leto 2021 uspešno tudi 
za nas. Temu so botrovali povečano 
povpraševanje in premajhne zmo-
gljivosti za obvladovanje motenj, do 
katerih je prihajalo po celem svetu. 
Naši prihodki v logistični dejavnosti 
pa so rasli organsko in neorgansko. 

Kakšne načrte imate, predvsem 
za našo regijo, v letošnjem in 
prihodnjem letu? Ali pričakujete 
povečan obseg poslovanja?

V jadranski regiji dosegamo dolgo-
letno rast in to načrtujemo tudi v pri-
hodnje. Ta regija je za nas strateškega 
pomena; na tem območju razvijamo 
pomorske in logistične zmogljivosti. 
Vlagali bomo predvsem v kopensko 

logistiko, s čimer bomo bolj učinkovito 
optimizirali oskrbovalne verige svojih 
strank, zmanjševali ogljični odtis in 
povečevali hitrost svojih storitev.

Kakšno je vaše sodelovanje z Luko 
Koper in kaj od tega pričakujete v 
prihodnosti?

Luka Koper je naš strateški partner 
in sodi med ključne deležnike, ki nam 
zagotavljajo rast. S koprskim pristani-
ščem sodelujemo že desetletja, naše 
izkušnje so zgolj pozitivne. obenem 
je na področju kontejnerskega pro-
meta Maersk največji partner Luke 
Koper, kar želi tudi ostati. Razvijati 
nameravamo nove trge in distribu-
cijske modele, pri čemer bosta imeli 
Slovenija in Luka Koper ključno vlogo. 

Zelo dejavni ste tudi na področju 
digitalizacije. Pred časom ste 
omenili, da želite do leta 2025 
preusmeriti 50 odstotkov svetovne 
trgovine z zabojniki na digitalne 
rešitve. Kaj konkretno to pomeni in 
kako bo to potekalo v praksi?

maersk ima v svetu vodilno vlogo 
na področju digitalizacije in zmanj-
ševanja izpustov Co2. Naše stranke 
že leta uporabljajo različne digitalne 
platforme, ki jim pomagajo zmanjševati 
kompleksnost delovnih postopkov in 
povečevati preglednost, kot so denimo 
twill, tradelens in maersk.com. Zgraditi 
želimo poslovanje, ki bo brezpapirno in 
pregledno za vse deležnike, in doseči 
ogljično nevtralnost do leta 2040, kar 
je izjemno ambiciozno in je mogoče 
doseči le z okoljsko odgovornostjo. V 
ta namen bomo prihodnje leto v svojo 
floto vključili prva ogljično nevtralna 

plovila, s čimer bomo v skladu s svojimi 
sedemletnim poslovnim načrtom na-
daljevali tudi v prihodnje. V tem duhu 
bomo delovali tudi na drugih podro-
čjih: terminalih, skladiščih, kopenski 
logistiki …

»Za svoje 
partnerje se 

trudimo oblikovati čim 
bolj odporne oskrbovalne 
verige, ki jim zagotavljajo 
varnost in dolgoročno 
stabilnost,« pravi Ivić 
Vodopija, direktor za 
vzhodni Jadran v Maersk 
Line.
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30. Transport Finec, Grosuplje 25.208.135 1.464.482 11,15 49.201 209

31. Boxline UCL, Sežana 24.649.278 304.110 23,62 40.222 34

32. T.L. Sirk, Ljubljana 24.105.500 707.565 10,74 42.352 165

33. Gefco Adria, Koper 23.239.673 249.626 36,15 66.240 30

34. Frikus, Koper 22.041.137 -324.153 -13,69 56.079 107

35. Hmezad - TMT, Ljubljana 21.931.182 204.109 10,25 99.974 11

36. Jurčič & Co., Šenčur 20.874.250 1.344.855 8,31 50.930 157

37. DPD, Ljubljana 20.633.785 944.343 31,41 68.957 50

38. Petek transport, Ribnica 20.164.999 306.089 3,41 34.588 144

39. Global sistem, Ljubljana 19.861.839 700.965 16,03 38.814 156

40. Rhenus logistika, Koper 19.180.942 338.000 34,24 62.120 23

41. Fersped, Ljubljana 18.806.577 1.403.727 19,39 66.256 56

42. Elitavia, Ljubljana 18.663.118 438.598 14,79 62.582 54

43. TNT Express Worldwide, Ljubljana 18.524.601 358.294 11,73 42.893 95

44. Fraport Slovenija, Zgornji Brnik 18.064.131 -6.307.584 -5,7 25.003 437

45. Petrans, Ljubljana 18.034.066 518.327 7,54 37.474 113

46. Dragon Maritime, Koper 17.584.102 1.198.698 53,6 78.362 18

47.
Kontrola zračnega prometa Slove-
nije, Zgornji Brnik

17.551.223 -14.395.672 -82,15 47.400 222

48. FMS logistika, Koper 17.531.806 66.523 7,72 60.593 19

49. Gebruder Weiss, Ljubljana 16.909.344 496.369 22,41 41.008 66

50. Interline, Škofja Loka 16.675.832 542.272 35,68 253.811 3
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041 335 935

ODDAMO

NOVE MODERNE
SKLADIŠČNE KAPACITETE

VEČ INFORMACIJ:

• Več odlično dostopnih lokacij v Sloveniji – 
Ljubljana, Štajerska, Primorska

• Na trasi V. panevropskega koridorja 

• Razpoložljive različne kvadrature 
od 5.000 do 50.000 m2

• Predaja možna 2022-2023 

Ponudimo vam lahko tudi več zemljišč
za logistiko v Italiji in na Hrvaškem. 
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Trendi so ciklični, 
naš spomin pa kratek 
Avtorica: Andreja Šalamun 
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»Čeprav smo v preteklo-
sti že doživeli motnje v 
oskrbovalnih verigah – 

na primer z jedrskimi katastrofami, 
naravnimi nesrečami, kot so bile po-
plave na Balkanu, cunami v Aziji, or-
kan v ZDA, vojaškimi spopadi, trgovin-
skimi vojnami in podobnim, ukrepi, 
kot smo jih doživeli med pandemijo 
virusa SARS-CoV-2, še nikoli niso isto-
časno vključevali toliko držav in soča-
sno prizadeli praktično celotno mrežo 
tekmecev,« pravi izr. prof. dr. Matevž 
Obrecht z mariborske Fakultete za lo-
gistiko. Tekmeci tako ugotavljajo, da 
bo treba dobro premisliti o poslovnih 
modelih prihodnosti in vanje bolj ak-
tivno vključevati možnosti prekinitev 
dobav in možnost aktivnejše državne 
intervencije.

Kot pravi Obrecht, so globalne 
oskrbovalne verige »mnogo bolj ne-
predvidljive zaradi velikega števila 

igralcev, ki so vsak zase izpostavljeni 
naravnim ali človeškim neprilikam v 
različnih delih sveta, njihova izpo-
stavljenost pa (lahko) vpliva na ce-
lotno mrežo partnerjev oskrbovalne 
verige po celem svetu«. Ocenjuje, da 
je prevladujoča smer minimiziranja 
zalog s ciljem doseganja 'just-in-time' 
proizvodnje oklestila že tako nizko 
nastavljene varnostne zaloge. »To bo 
ostal izziv podjetij brez načrtovanih 
varnostnih zalog oziroma tako ime-
novanega ekstra inventarja tudi po 
umirjanju situacije s covidom,« pravi 
strokovnjak in doda, da bodo more-
bitne spremembe poslovanja članov 
oskrbovalnih verig v največji meri od-
visne od časa trajanja izrednih razmer 
in ocene o možnosti ponovitve situa-
cije. Če kriza ne bo dolgotrajna, bodo 
na dolgi rok podjetja znova postala 
manj previdna »in bodo svoje izdel-
ke znova utemeljevala z globalnimi 

poceni komponentami vprašljivega 
izvora, izdelanih v vprašljivih delovnih 
okoljih in brez vpogleda na okoljske 
vplive v celotni oskrbovalni verigi,« 
pravi sogovornik. Pričakuje pa, da 
bodo odgovorna podjetja dajala več 
poudarka presoji izvora surovin in 
raziskavi dobaviteljev. »To zaenkrat v 
svetu nabave ni samoumevno in veli-
kokrat podjetja iz EU ne vedo, ne kdo, 
ne kje so njihovi primarni dobavitelji 
materiala, kaj šele, da poznajo raz-
mere in način pridobivanja surovin.«

Partnerje bodo iskali bližje 
A ker vse kaže, da bodo vplivi pan-

demije dolgotrajnejši in da se omeje-
vanje družabnega življenja ter gospo-
darstva lahko ponavlja, bodo verjetno 
tako multinacionalke kot tudi mala in 
srednja podjetja iskala partnerje bliž-
je, znotraj skupnega trga EU, za kritič-
ne sestavne dele pa zaradi možnosti 

»Danes se vsi zavedajo pome-
na bližine, ko bodo motnje 
minile, pa bodo znova iskali 
stroškovno učinkovitost, kar 
zelo verjetno pomeni okre-
pljen trend globalizacije,« 
besede enega od logistov pov-
zema dr. Marko Budler s Ka-
tedre za poslovno informati-
ko in logistiko na Ekonomski 
fakulteti v Ljubljani.
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zapiranja meja in neenotne politike 
EU morda celo znotraj nacionalnih 
mej oziroma znotraj državnih regij. 
»Krajše transportne poti pomenijo 
večjo odzivnost v primeru izrednih 
dogodkov. To je ne nazadnje lahko 
tudi priložnost za ustvarjanje večje 
dodane vrednosti, ponovne oživitve 
proizvodnega gospodarstva in ute-
meljevanje vrednosti izdelka v očeh 
končnega kupca. V evroobmočju ni 
valutnih tveganj, bolje je urejena de-
lovna zakonodaja in upoštevan druž-
beni dejavnik (praktično ni otroškega 
dela, prisilnega dela), poleg tega pa 
je stopnja kontrole kakovosti višja,« 
našteje Obrecht. Po drugi strani pa 
to pomeni premik nazaj, v čas naci-
onalnih meja, višjih cen, morda do-

datnega omejevanja osebne svobode, 
gibanja, potovanja, deglobalizacije 
poslovanja. 

»Trend zapiranja nacionalnih/lo-
kalnih izpostav in kreiranje regijskih 
podružnic korporacij se bo verjetno 
prav tako obrnil v kreiranje manjših 
nacionalnih entitet velikih korporacij, s 
ciljem, da bodo lahko delovale v lokalni 
oskrbi v primeru zapor meja in omeji-
tev trgovanja s strateškimi surovinami. 
Iz gospodarskega vidika pa ne smemo 
pozabiti na omejevanje gospodarskega 
vpliva in moči Kitajske in drugih hitro 
rastočih gospodarstev ter dodatne 
vzroke za globalne nemire ob gradnji 
zidov, pomanjkanja virov (finančnih in 
materialnih), saj nas žal nič ne povezuje 
tako kot denar,« pravi Obrecht.

Delna lokalizacija in večja 
odpornost 

Tudi dr. Marko Budler je prepri-
čan, da bo prišlo do sprememb v 
oskrbovalnih verigah. Na kratko – 
prišlo bo do delne lokalizacije, večje 
odpornosti vsaj na kratek oziroma 
srednji rok (na primer z nekaj več 
zalogami), verige pa se bodo vse 
bolj preoblikovale v omrežja, vloge 
deležnikov se bodo prepletale, prav 
tako tudi konkurenčnost in kolabo-
rativnost, je prepričan Budler. »Če 
parafraziram predstavnika iz prakse: 
zdaj se vsi zavedajo pomena bliži-
ne, ko bodo motnje minile, pa bodo 
znova iskali stroškovno učinkovitost, 
kar zelo verjetno pomeni okrepljen 
trend globalizacije. Trendi so ciklični, 
naš spomin pa kratkoročen,« poudari 
sogovornik. 

»A v prid globalizaciji najdemo vse 
manj dejavnikov, saj morajo biti pod-
jetja vse bližje končnim uporabnikom. 
K lokalizaciji jih spodbujajo vladne 
iniciative, delovna sila potrebuje 
prestrukturiranja in dodatna izobra-
ževanja v luči digitalne preobrazbe 
in večkanalne distribucije, poslovni 
kupci (podjetja) pa pričakujejo agil-
nost in krajšanje pretočnih časov,« 
našteje. Poudari, da lokalizacijo spod-
bujajo tudi naraščajoči stroški prevo-
za, izguba nadzora nad kakovostjo v 
'off-shore' državah, dobavni roki, ki 
se daljšajo, analize TCO, trajnostna 
naravnanost, tveganja povezana z 
intelektualno lastnino in drugo. 

Motnje oskrbe bodo v prihodnosti zahtevale drugačne strategije

Na največjem regijskem dogodku s področja logistike in managementa 
oskrbovalnih verig, Translog 2021, ki je potekal lani novembra, so pou-
darili, da bodo med ključnimi trendi in kazalniki učinkovitosti delovanja 
oskrbovalnih verig v prihodnosti:

 ▪ osredotočenost na tveganja, povezana z dobavitelji različnih redov, in 
povečevanje vidljivosti onkraj dobaviteljev 1. reda;

 ▪ razumevanje, identificiranje in zagotavljanje alternativnih virov oskr-
be, med drugim v državah zveze ASEAN, bližje zahodnemu svetu (npr. 
Turčija) in v neizkoriščenem potencialu S Afrike;

 ▪ premislek o in osvežitev obstoječih pristopov z upravljanjem zalog, 
kajti 'pričakovano-nepričakovane' motnje oskrbe bodo v prihodnosti 
zahtevale drugačne strategije;

 ▪ izboljšana vidljivost in časovno načrtovanje vhodne in izhodne logi-
stike.
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Vaš uspeh je naša pot!
Skupina Milšped s svojo prisotnostjo v 13 državah JV Evrope, Aziji, Rusiji in ZDA zagotavlja 
po meri oblikovane logistične rešitve, ki v odvisnosti od zahtevanega časa in razpoložljivega 
denarja vključujejo cestne, letalske ali pomorske poti.

Lastna flota vozil v cestnem tran-
sportu ter uspešni partnerski o dnosi 
z letalskimi ponudniki in ladjarji omo-
gočajo visoko zanesljivost in fleksibil-
nost na vsakem koraku.

Lastna skladišča ter zaupanja vre-
den status podjetja (AEO) pa stran-
kam dajejo še dodatne prednosti pri 
logističnih rešitvah na trgu JV Evrope.

Evropa - Slovenija - Balkan - Rusi-
ja so ustaljene poti Milšpeda tako na 
področju polnih nakladov kot tudi na 
področju prevoza delnih pošiljk (LTL) 
in zbirnikov. Celotna skupina ima v 
lasti več kot 150 vozil, Milšped Slo-
venija pa 32. Najbolj ustaljene zbir-
ne linije tovora do Slovenije segajo 
od Nemčije, Italije, držav Beneluxa 
in Poljske, na izvozu dnevne zbirne 
linije pa proti državam EX-YU (Hrva-
ška, Srbija, Bosna in Hercegovina, 
Kosovo, Makedonija, Črna gora) in 
Albaniji.

Milšped posluje preko skoraj vseh 
tovornih pristanišč JV Evrope, kot so 
Koper, Rijeka, Bar, Drač in Solun. Po-

leg tega nudimo tudi specifične re-
šitve v letalsk em transportu tako iz 
Letališča Ljubljana, Zagreb, Beograd, 
kot tudi iz ostalih letališč evropskih 
prestolnic in tako globalno povezu-
jemo celotno skupino, od Amerike do 
Kitajske.

Zaradi statusa pooblaščeni gospo-
darski subjekt (AEO) v večini držav na 
območju Balkana, so carinske rešitve 
izven-evropskih pošiljk enostavne in 
hitre, poleg tega pa se izvedejo skupaj 
s prevozno storitvijo. Skupina Milšped 
ima 61 carinskih izpostav v JV Evro-
pi in tako pokriva skoraj vse mejne, 
pomorske in avio izhodne/vhodne 
točke.

Poleg močnega povezovanja med-
narodnih trgov z lokalnimi, smo se-
veda aktivni tudi na lokalnih tržiščih 
tako v Sloveniji kot ostalih državah 
Balkana s skladiščenjem in dnevno 
nacionalno distribucijsko mrežo, ki 
pošiljko dostavi v 24 urah.*

Kontaktirajte nas in nam zaupajte 
vaše izzive, mi pa vam bomo z agoto-
vili najboljšo logistično rešitev.

 
*v vsa večja mesta države

Office Grosuplje, Slovenija            +386 1 555 5440           +386 1 555 5464                www.milsped.com

prodaja.si@milsped.com              office.si@milsped.com  
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Tehnologije 
prispevajo k 
avtomatizaciji in 
bolj zelenemu načinu 
poslovanja 
Avtorica: Nina Šprohar

Ena od hujših pasti, v katere se lahko ujamejo podjetja, so nizkocenov-
ne rešitve. »Izgradnja IT-ekosistemov je zahteven in žal tudi drag proces, 
tako s stališča finančnega kot časovnega vložka – pa vendar je le realno 
ocenjen projekt lahko uspešen,« pravi Janez A. Korun, direktor družbe 
i-Rose, ki se z informacijskimi rešitvami za področje logistike ukvarja že 
dobrih dvajset let.

V digitalizacijo in avtomatiza-
cijo danes drvimo na vseh 
področjih, predvsem pa tam, 

kjer procesi temeljijo na ročnem in pa-
pirnem delu. »Digitaliziramo podat-
ke, informacije in znanja. A digitalna 
transformacija je precej širši pojem od 
digitalizacije,« pravi dr. Borut Jereb s 
Fakultete za logistiko na Univerzi v Ma-
riboru. Predstavlja namreč spremem-
bo izdelkov, procesov, pa tudi samih 
podjetij ali organizacij. »Podjetjem 
to prinaša prednost, da delajo stvari 

hitreje, boljše in cenejše. To lahko v 
današnjem konkurenčnem boju ponu-
di boljše možnosti za preživetje, večje 
dobičke in možnosti za nove naložbe. 
Podjetja sili k nenehnemu osveževa-
nju svojih poslovnih modelov z vedno 
večjo hitrostjo. Strateški tehnološki 
trendi so ključna sestavina pri vodenju 
neprekinjenega inovacijskega procesa 
kot dela neprekinjene naslednje stra-
tegije,« ocenjuje Jereb.

In če se logistika ukvarja predvsem 
s fizično distribucijo, skladiščenjem, 

upravljanjem z materiali, embaliranjem 
in podobnim, se oskrbovalne verige do-
datno ukvarjajo še s poslovanjem med 
organizacijami na področju logistike, 
tako da zagotovijo dostavo izdelkov in 
storitev do kupca. »Tako je upravljanje 
logistike del upravljanja oskrbovalne 
verige,« pojasni sogovornik.

Številni tehnološki trendi, ki so 
medsebojno prepleteni

Kot pravi, so v logistiki in oskrbo-
valnih verigah soočeni z različnimi 
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tehnološkimi trendi. Umetna inteli-
genca npr. odpira nove meje za di-
gitalno poslovanje, saj skoraj vsaka 
aplikacija, storitev in vse, kar je na 
internetu (internet stvari ali IoT), 
vključuje inteligenten vidik avtoma-
tizacije. Glede na nekaj let nazaj je 
korenito preoblikovan tudi način, 
kako zaznavamo in komuniciramo s 
tehnologijo: »Pogovorne platforme, 
razširjena resničnost, navidezna re-
sničnost in mešana resničnost v di-
gitalnem svetu nudijo bolj naravno in 
poglobljeno doživetje okolja,« pravi 
Jereb. Za spremljanje, analiziranje in 
nadzor okolja v resničnem svetu pa 
se vse pogosteje uporablja digitalno 
predstavljanje stvari in organizacij-
skih procesov – digitalni dvojčki. »Ti 
v kombinaciji z umetno inteligenco 
postavljajo osnovo za odprte, pove-
zane in usklajene pametne prosto-
re,« pojasnjuje profesor s Fakultete 
za logistiko. 

Ne gre zanemariti niti drugih teh-
noloških trendov, ki so medsebojno 
prepleteni. Z njimi se, tako kot pravi 
Jereb, srečujemo pri oskrbovalnih 
verigah. »Gre za avtonomne stvari 
– inteligentno okolje, ki je odprto, 
povezano, koordinirano in temelji 
na umetni inteligenci ter definira 
svoj ekosistem pametnega prostora; 
obrobno računalništvo; hiperavtoma-
tizacija; uporabo porazdeljenih obla-
kov; pametno mobilnost; velepodatke 
in podobno,« našteje. Dodaja, da vse 
te tehnologije prispevajo k avtoma-
tizaciji poslovanja in bolj zelenemu 
načinu poslovanja.

V informacijsko varnost bo treba 
vlagati vse bolj intenzivno

»Če poslovanje temelji še na teh-
nologiji veriženja blokov, ki sloni na 
decentraliziranem omrežju, imamo 
rešena tudi mnoga odprta vprašanja 
informacijske varnosti,« meni sogo-

vornik. »Tehnologija zagotavlja, da 
nobene že davno izvedene transakcije 
(na primer dokument, ki je v nekem 
paketu dokumentacije) za nazaj ni 
mogoče spremeniti. Če bi do spre-
membe prišlo, bi se s tem porušila 
celotna veriga blokov in vsi vpleteni 
bi za to vedeli. Prav zaradi te lastno-
sti je tovrstna tehnologija idealna za 
vodenje evidenc, prenose finančnih 
sredstev ali pri upravljanju oskrbo-
valne verige. V strokovnem svetu 
pravimo, da s to tehnologijo zagota-
vljamo popolno celovitost informacij, 
če je celovitost kršena, pa to zago-
tovo vemo in je ni mogoče prikriti,« 
pojasnjuje. Gre torej za pristop, ki 
spominja na odprtokodne skupno-
sti v IT-svetu. »Zato ni naključje, da 
tudi večja podjetja pri svojih rešitvah 
uporabljajo odprtokodne rešitve za 
veriženje blokov,« je prepričan Jereb.

Prav v informacijsko varnost je 
treba po njegovem mnenju vlagati 
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Kaj prinaša sistem za upravljanje prevoza?

»Rezultati na področju informacij-
skih rešitev v transportni logistiki 
so izjemni,« ocenjuje Janez A. Ko-
run, direktor podjetja i-Rose. Kaj 
vse prinaša sistem za upravljanje 
prevoza (TMS)? 

 ▪ Integracijo z zalednim ERP in 
WH okoljem.

 ▪ Portali za naročnike digita-
lizirajo in avtomatizirajo vso 
komunikacijo med izvajalcem 
in naročnikom logističnih 
uslug. Avtomatizira se vnos 
naročil, pogajanja o izvedbi, 
informacije o izvedenih poslih 
s spremno dokumentacijo.

 ▪ Ustrezni komunikacijski 
vmesniki zagotovijo avtoma-
tiziranje komunikacije med 
naročnikom in izvajalcem sto-
ritve – naročila in transportna 
dokumentacija se prenašajo 
brez človeškega faktorja.

 ▪ Portal za podprevoznike 
digitalizira komunikacijo med 

nosilcem posla in dejanskim 
izvajalcem storitve. Dode-
ljevanje poslov podizvajalcu 
– podprevozniku je v celoti 
digitalno. Zagotovljena je tudi 
osnovna podpora podprevo-
zniku, ki preko portala posle 
tudi dodeljuje svojim voz-
nikom in spremlja izvajanje. 
Nadgradnja portala za pod-
prevoznike je interna borza 
prevozov, ki poskrbi za kon-
kurenčen dialog in popolno 
transparentnost dodeljevanja 
poslov podizvajalcem.

 ▪ Orodja za samodejno plani-
ranje in optimizacijo tran-
sportnih poti skrajšajo čase 
priprave transportnih planov 
iz nekaj ur na le nekaj sekund, 
ob tem pa povečajo učinkovi-
tost izvedbe za 30 odstotkov. 
Izvedbene poti so načrtovane 
do metra natančno. Okolje pa 
je sposobno spremljati izved-
bo tako časovno kot lokacijsko 

in ob zaznanih odstopanjih 
sprožati ustrezne odzive.

 ▪ V popolnosti se digitalizira 
tudi delo voznika. Terenska 
podpora na mobilnih napra-
vah vozniku zagotavlja po-
polno informacijo o njegovih 
delovnih nalogah. To pomeni 
izvajanje načrta transpor-
tov, navigacijo, informacije o 
dostavno-nakladnih točkah, 
zajem slik, podpisov, prenos s 
poslom povezanih dokumen-
tov (vključno CMR), alarmira-
nje ob spremembah načrta, 
pregled stanja vozil.

 ▪ Integracija navedenih rešitev s 
telematsko opremo, namešče-
no v vozilih, še nadalje avto-
matizira pripravo transportnih 
poti in poskrbi za samodejno 
odkrivanje odstopanj od pri-
čakovanega izvajanja procesa 
(zamude, napovedovanje 
zamude, prevare).

Skupaj v digitalno prihodnost.
Strokovnjaki na področju digitaliziranja logistike z več kot 23 let izkušenj na največjih trgih zahodne Evrope.
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E-trans 365 – organizacija oskrbovalne verige 
v proizvodnih podjetjih in digitalizacija 
poslovanje na področju transportne logistike      
Spletna aplikacija E-trans 365 v proizvodnih podjetjih digitalizira kar najbolj širok spekter 
aktivnosti za organiziranje oskrbe izdelkov do kupcev. Širok nabor funkcionalnosti in uporab-
nih modulov omogoča nadzor in povečanje učinkovitosti podjetja. Načrtovanje, organiziranje 
in nadziranje oskrbovalne verige je zdaj omogočeno vsem nivojem v poslovnem sistemu. 

Z uporabo informacijske rešitve 
e.traNS 365 je glede na pogoste 
spremembe v poslovnem okolju 
možen hiter odziv, kar omogoča hitro 
in nenehno optimiziranje in nadzor 
stroškov. Digitalizacija poslovanja 
omogoči hitrejše, natančnejše in 
preglednejše delo logistične službe, 
predvsem pa nadzor nad prevozniki.

programska rešitev etraNS 365 je 
v svojem bistvu platforma, na kate-
ri se v okviru pogodbenih razmerij 

srečata povpraševanje po premiku 
blaga in ponudba transportov. Gre za 
organiziranje segmenta oskrbovalne 
verige v proizvodnih podjetjih, ki po-
trebujejo večje število transportov in 
sodelujejo z več kot enim transpor-
tnim podjetjem.  

Digitalna avtomatizacija in izmenja-
va podatkov med povezanimi sistemi 
omogoča kupcu blaga ali dobavitelju, 
ki dostavlja repromaterial, spremljanje 
statusa izdelka.

 ▪ Celovito zajemanje potreb, organi-
ziranje in nadzor oskrbe izdelkov 
do kupcev 

 ▪ Pregledno finančno poslovanje in 
povezanost z drugimi informacij-
skimi sistemi (ERP, SAP integracija 
idr)

 ▪ Preglednost, nadzor in spremlja-
nje statusa pošiljk 

EKOINFO d.o.o. | Ljubljanska cesta 24c  | 4000 kranj
telefon: 04 231 60 79  | e-pošta: info@ekoinfo.si
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vse bolj intenzivno. Ocenjuje, da 
gre pri tem predvsem za pereč pro-
blem zasebnosti in digitalne etike 
nasploh. »Pri tem zakonodaja in 
njena praksa ne sledita uporabi 
tehnoloških rešitev. Oskrbovalne 
verige so že v osnovi sistemi, ki po-
vezujejo različne deležnike, ki lahko 
prihajajo iz različnih koncev sveta in 
niti pri nas v EU niti drugje po svetu 
nimamo pravnega okvira, ki bi lahko 
sledil vsem možnostim za neetič-
no ravnanje, ki jih ponuja digitalna 
transformacija. Izgube zaradi nee-
tičnega ali kriminalnega delovanja 
v okviru elektronskega poslovanja 
se eksponencialno višajo in pred-
stavljajo desetine milijard evrov le-
tno. Tovrstno ravnanje se je v času 
pandemije še dodatno razmahnilo, 
saj smo ljudje začeli digitalizirati 
vsakodnevno delo in medsebojne 
stike,« še opozori Jereb.

Vložki v digitalizacijo in 
avtomatizacijo niso povsod uspešni

V podjetju i-Rose, ki se z infor-
macijskimi rešitvami za področje 
logistike ukvarja že dobrih dvajset 
let, so prepričani, da so vlaganja v 
digitalizacijo in predvsem avtoma-
tizacijo poslovnega procesa vložek, 
ki prinese veliko koristi. Te so, kot 
pravi direktor Janez A. Korun, po 
njihovih izkušnjah precej večje, kot 
naročnik predvideva ob začetku pro-
cesa. »Po drugi strani pa so ti vložki 
uspešni le tam, kjer se vodstvo pod-
jetja in sodelavci zavedajo, da je to 
nujnost in so v projekt pripravljeni 
vložiti svoj čas in svoje izkušnje,« 
poudari. A kot pravi, so informacij-
ske rešitve v transportni logistiki 
oziroma logistiki preskrbnih verig 
v Sloveniji pretežno bazične. »Im-
plementirane so pretežno v okoljih 
ERP in WH (Warehouse). Implemen-
tacij WH rešitev kot specializiranih 
modulov je mnogo, na trgu je veliko 
število domačih in tujih ponudnikov, 
ki ponujajo vse – od preprostih pa 
do kompleksnih skladiščno-infor-
macijskih sistemov,« pravi.

Informacijska podpora ne sledi 
poslovni uspešnosti 

Nekoliko drugačno pa je po nje-
govi oceni stanje na področju tran-
sportne logistike. »Tu prevladujejo 
ponudniki cestnega transporta, ki 
so svoje poslovne poti pretežno 
začeli kot ustanovitelji podjetja in 
iz enega kamiona zrasli v podjetja 
s 50 do 60 vozili pa vse tja do 500 
vozil (kompozicij),« opaža Korun. 
»Kljub izjemni poslovni uspešno-
sti transportnih podjetij informa-
cijska podpora temu ni sledila. 
Povprečno slovensko transportno 
podjetje uporablja nizkocenovne 
informacijske rešitve in le redko 
vidi priložnost rasti v digitalizaciji 
poslovnih procesov. Zastoj pri uva-
janju sodobnih informacijskih orodij 
izhaja iz kombinacije dvoma v re-
sničnost obetanih učinkov in strahu 
do izvedbe organizacijskih rešitev,« 
meni. Kot dodaja, se podjetja žal 
ne zavedajo, da bodo svojo bolj ali 
manj uspešno poslovno pot lahko 
nadaljevala le v primeru, da bodo 
ulovila tok digitalizacije. 

Naložba se v povprečju povrne prej 
kot v 18 mesecih

Korun je prepričan, da je prvi ko-
rak k digitalizaciji zavedanje, da to 
ni več vprašanje, ampak nujnost, saj 

bo le tako mogoče vzdrževati kon-
kurenčnost. Uvedba kompleksnega 
sistema za upravljanje transporta 
(TMS) v transportno logistično pod-
jetje sicer traja vsaj leto dni. Kako 
poteka? Najprej je treba pripraviti 
pregled trenutnega stanja, pripraviti 
predlog, nato identificirati tveganja, 
pripraviti izvedbeni načrt, spreme-
niti organiziranost podjetja, šele 
zatem pride na vrsto uvajanje po-
sameznih izbranih sklopov novega 
TMS okolja in integracija z velikimi 
zunanjimi partnerji. »Vse korake 
opremljanja mora spremljati neneh-
na komunikacija med izvajalcem in 
zaposlenimi, jasna podpora vodstva 
podjetja in izobraževanje sodelav-
cev za delo s programsko opremo 
in za prehod od mehanskih na bolj 
zahtevna in ustvarjalna opravila,« 
pojasnjuje sogovornik. Opozarja, da 
so ena izmed hujših pasti, v katera 
se lahko ujamejo podjetja, nizkoce-
novne rešitve. »Izgradnja IT-ekosi-
stemov je zahteven in žal tudi drag 
proces, tako s stališča finančnega 
kot časovnega vložka – pa vendar 
je le realno ocenjen projekt lahko 
uspešen. Kljub relativno visokim 
zneskom, potrebnim za izgradnjo 
učinkovite TMS podpore, se nalož-
ba v povprečju povrne prej kot v 18 
mesecih.« 

Trije glavni trendi v transportu in logistiki

Aleš Habič iz podjetja Špica med glavnimi trendi, ki se uvajajo v tran-
sportu in logistiki, izpostavi:

 ▪ glasovno komisioniranje kot naraven način komunikacije, pripravljen 
za delo z napravo, kar pomeni bistveno hitrejše in natančnejše delo 
zlasti pri komisioniranju blaga, lažje delo zaradi prostih rok in večjo 
varnost zaradi prostih oči;

 ▪ avtonomne mobilne robote (AMR) za prevoz blaga v proizvodnji med 
delovnimi mesti ali v skladišču – krmili jih nadzorni proizvodni sistem 
(MES) ali skladiščni (WMS), delajo štiriindvajset ur na dan, znajo se 
izogibati oviram, sami najdejo alternativno pot, če je prvotna zase-
dena … Hkrati pa so lahko tudi pomočniki pri komisioniranju blaga v 
skladišču;

 ▪ elektronsko dokazilo o dostavi (ePOD) – podpis prejemnika na ekran 
mobilne naprave.
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Omogočajo 
digitalizacijo 
prevozniških 
procesov in 
dela na terenu

Sodobne visokokakovostne telematične in programske rešitve družbe Poligram njihovim 
strankam zagotavljajo konkurenčnost v vse bolj digitaliziranem poslovnem okolju. 

podjetje poligram, d. o. o ponuja 
telemetrične in programske rešitve, 
ki so specializirane za upravljanje vo-
znih parkov in delovnih procesov na 
terenu. Uporabljajo jih številna pod-
jetja iz različnih panog, kot so prevo-
zniki, monterji, gradbinci, komunalna 
podjetja… »Smo fleksibilna ekipa, ki 
ponuja rešitev, ki naročnikom olajša-
jo delo tako na terenu kot v pisarni,« 
pravijo. Poligram želi nadaljevati za-
črtano pot prepoznavnega razvojno 
raziskovalnega regijskega podjetja, 
ki z znanjem in s kakovostjo izdelkov 
uspešno obvladuje področje infor-
macijskih tehnologij, telematike in 
strojnega vida.

Vrhunske storitve v enem paketu
Svoje prednosti gradijo na podlagi 

kakovostnega zajema podatkov, pod-
pori brezpapirnemu poslovanju, po-
vezljivosti z ostalimi sistemi in izde-
lavi poročil, ki jih stranke potrebujejo, 
pri čemer zagotavljajo konkurenčne 
cene in prilagodljive storitve. Pri tem 
je ključno, da naštete storitve ponu-
jajo na številnih platformah, kot so 
splet, mobilni telefon (Android, iOS), 
smart TV itn.

Mobilna rešitev elektronske 
prevoznice 

Veliko časa posvečajo modulom 
planiranja virov in brezpapirnega po-
slovanja, ki vključujejo elektronsko 

prevoznico, strojno poročilo, delovni 
nalog,  kar pa omogoča dvosmerno 
komunikacijo med upraviteljem (pi-
sarna, disponent, lastnik) in izvajal-
cem (voznik, strojnik, zaposlen, po-
dizvajalec). 

Recimo, rešitev vozniku ponuja, 
da z nakladlnim nalogom prevza-
me načrt poti s koridorjem, mi-
kro lokacijo prevzema in dostave, 
podatke o paketu/ tovoru, oceno 
trajanja vožnje, kontaktne podat-

ke... S temi informacijami se voznik 
lahko izogne težavam, ki nastanejo, 
ko skrene iz predvidene poti. To pa 
povzroči zamudo na prevzemu in 
dostavi, težave z delovnim časom 
in načrtovanim časom vožnje, do-
datne stroške poti in goriva. Rešitev 
odpravlja težave, ki nastanejo zaradi 
slabe pretočnosti informacij, in iz-
boljšanje produktivnosti, varnosti, 
dobičkonosnosti in preglednosti 
prevozniških procesov. 

Trak8 – digitalizacija procesov v prevozniških podjetjih 

Vodilna rešitev družbe Poligram je Trak8, ki omogoča popolno digitaliza-
cijo voznih parkov. V celoti zagotavlja digitalno in brezpapirno vodenje 
procesov, ko kar povečuje produktivnost in preglednost terenskega dela. 
Zasnovana je modularno in vključuje module za sledenje vozil, vzdr-
ževanje flote, koledar dogodkov, sprejem nalogov/naročil, načrtovanje 
prevozov z optimizacijo, kontrolo izvedbe, delovni čas, gorivo, analizo in 
pripravo poročil. Moduli so zasnovani tako, da odgovorne osebe hitro 
in natančno opravijo delo, kot so izdelava mesečnega potnega naloga, 
načrtovanje poti in koridorjev, izdelava trošarinskega poročila, priprava 
poročila dela po državah voznikov, nadzor porabe goriva... Trak8 po-
enostavi, pohitri in izboljša komunikacijo med akterji v prevozništvu 
in omogoči realno časovno spremljanje stanja voznega parka. Rešitev 
redno dopolnjujemo in jo prilagajamo novim razmeram na trgu. 
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»Spodbujamo prehod k 
učinkoviti in trajnostni 
prihodnosti mobilnosti«
DKV Mobility je že več kot 85 let eden vodilnih evropskih ponu-
dnikov storitev mobilnosti v logistiki in transportu. Zagotavlja ši-
roko paleto storitev optimizacije in upravljanja voznega parka po 
vsej Evropi – od brezgotovinske oskrbe na poti do cestninjenja in 
vračila DDV. O njihovem poslovanju v Sloveniji smo se pogovarja-
li z Martom Deklevo, direktorjem za Slovenijo in Balkan pri DKV 
Mobility Slovenija.

Prosimo, predstavite podjetje DKV 
Mobility in slovensko hčerinsko 
družbo.

pri DKV Mobility pokrivamo vse vi-
dike oskrbe in mobilnosti na cesti za 
vozne parke tovornjakov in avtomobi-
lov. Spodbujamo prehod k učinkoviti 
in trajnostni prihodnosti mobilno-
sti, zato nenehno razvijamo digital-
ne in podnebju prijazne produkte 
in storitve; podpiramo tudi uporabo 
alternativnih konceptov vožnje, kot 
so alternativna goriva in e-mobil-
nost. V Sloveniji strankam nudimo 
24-urno pomoč iz pisarne v Krškem. 
Naši prodajni svetovalci so strokovno 
usposobljeni in dovolj opremljeni, da 
jim lahko pomagajo pri vseh njihovih 
potrebah glede mobilnosti. »You dri-
ve, we care.« To je naša obljuba, ki jo 
želimo izpolniti. 

Katere storitve ponujate in komu?
DKV Mobility kot vodilni evropski 

ponudnik storitev mobilnosti pomaga 
več kot 213 tisoč aktivnim strankam 
učinkovito upravljati vozne parke go-
spodarskih vozil. ponujamo kartice 
za gorivo in servisne kartice, rešitve 
za cestninjenje, povračilo davkov in 
storitve za vozila. Naše kartice za go-
rivo omogočajo dostop do največje-
ga omrežja za oskrbo z gorivom z več 
kot 66.000 bencinskimi črpalkami in 
do enega največjih omrežij električ-
nih polnilnic v Evropi. Trenutno je v 
45 državah v uporabi že 5,1 milijona 

kartic DKV CArD in vgrajenih enot. Z 
elektronsko napravo za cestninjenje 
DKV BOX EUrOpE tovornim vozilom 
omogočamo obračunavanje cestnine 
po vsej Evropi z eno samo napravo v 
vozilu. Našo ponudbo dopolnjujejo 
digitalne rešitve, kot so upravitelj voz-
nega parka DKV LIVE in rešitve za DDV. 
Skratka, strankam pomagamo tako, da 
jih razbremenimo operativnih skrbi in 
jim omogočimo, da se osredotočijo na 
svojo osnovno dejavnost: čim hitrejšo 
in čim udobnejšo dostavo blaga.

Kakšna je vaša kratkoročna vizija 
podjetja v Sloveniji?

Še naprej bomo zagotavljali ino-
vativne in zelene izdelke ter storitve 
mobilnosti za proaktivno soočanje z 
izzivi digitalizacije in energetskega 
prehoda.

Na čem gradite svoje konkurenčne 
prednosti? 

Stranke so v središču našega delo-
vanja; zato so naši delovni postopki 
zasnovani z namenom, da jim zago-
tovimo svoje storitve takrat, ko jih 
potrebujejo. Sledimo spremembam 
in smo med vodilnimi na več podro-
čjih. Ena naših prednostnih nalog je 
okolje. 'Lead in Green' je naša zave-
za, postati vodilni ponudnik trajno-
stnih rešitev mobilnosti in pomagati 
strankam, da do leta 2030 zmanjšajo 
ogljično intenzivnost cestnih voznih 
parkov za 30 %.

Katere novosti lahko slovenski 
subjekti od vas pričakujejo v letu 
2022? 

Nenehno si prizadevamo dopol-
njevati portfelj z novimi storitvami, 
da strankam omogočimo najboljšo 
možno oskrbo. Za DKV BOX EUROPE 
načrtujemo čimprejšnjo širitev naše 
mreže v več evropskih držav.

Kako se vključujete v nove trende 
na področju mobilnosti?

podpiramo stranke na poti k ele-
ktromobilnosti, ki je nujna za trajno-
stno prihodnost mobilnosti. Smo po-
nudnik celovitih storitev na področju 
e-mobilnosti. ponujamo prilagojene 
rešitve za električna vozila: od pol-
nilne infrastrukture do načrtovanja 
in oblikovanja, od svetovanja do 
namestitve električnih izdelkov. Od 
samega začetka zagotavljamo celovito 
in pregledno oskrbo za električna vo-
zila – na cesti, doma ali na delovnem 
mestu. Strankam je trenutno na voljo 
več kot 450 polnilnih mest v Sloveniji 
oziroma 200 tisoč polnilnih mest v 
Evropi. Načrtujemo, da bomo to mre-
žo nenehno povečevali. Več o nas naj-
dete na: www.dkv-mobility.com.

Mart Dekleva, direktor za 
Slovenijo in Balkan pri DKV 
Mobility Slovenija

 skozi Evropo.
Lahkotno

Z DVEMA PAMETNIMA REŠITVAMA. 

Prihranite čas in denar z največjo evropsko 
mrežo bencinskih črpalk. Več kot 66.000 
BENCINSKIH SERVISOV v Evropi zago-
tavlja, da se lahko vedno zanesete na nas, 
kjer koli že ste.

Uživajte v svobodni vožnji po Evropi z 
DKV BOX EUROPE. Prihranite čas in 
prečkajte evropske meje brez težav z 
eno samo enoto na vozilu. 

dkv-mobility.com
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Veliki vložki v cestno 
infrastrukturo, a 
ponekod se zapleta z 
gradbenimi dovoljenji
Avtorica: Nina Šprohar

Letos lahko na slovenskih cestah in avtocestah pričakujemo precej delo-
višč. Najpomembnejša cestna projekta v Sloveniji sta trenutno najverje-
tneje druga cev predora Karavanke in tretja razvojna os. Ta po besedah 
Ministrstva za infrastrukturo (MzI) »presega sistem načrtovanja razvoja 
cestne infrastrukture, saj se z njim ne rešuje samo prometna politika dr-
žave, ampak tudi razvojni interesi regij, zato se v posameznih rešitvah 
odražajo tudi drugi družbeni vplivi«.

A z gradnjo tretje razvojne osi 
se že zapleta. Glavni izziv 
Darsu predstavlja pridobi-

tev gradbenih dovoljenj, ki se zaradi 
kompleksnosti projekta in zahtev-
nosti postopkov izdaj pridobivajo 
po posameznih sklopih. Gradnjo je 
namreč možno začeti na osnovi prav-
nomočnega gradbenega dovoljenja. 
Na severnem delu tretje razvojne osi, 
na odseku med Velenjem in Slovenj 
Gradcem, tako dela trenutno pote-
kajo na dveh sklopih, Gaberke in 
Jenina, za štiri sklope (Velunja, Ška-

le, Konovo in Škalsko jezero) pa že 
iščejo izvajalce oziroma pridobivajo 
gradbena dovoljenja. A začeti želijo 
gradnjo tretje razvojne osi na jugu, 
torej od Novega mesta do Bele kraji-
ne. »Dobili smo že gradbeno dovolje-
nje za odsek Novo mesto–Osredek, a 
žal sta bili vloženi najmanj dve tožbi 
na gradbeno dovoljenje, ki tako ni 
postalo pravnomočno,« razloge za 
zamudo pojasnjujejo na Darsu, kjer 
pravijo, da bi v nasprotnem primeru 
na tem odseku prva dela začeli že 
letos spomladi.  

Obe cevi predora Karavanke bosta v 
promet predani leta 2027

»Izkop druge cevi predora Karavan-
ke po drugi strani dobro napreduje,« 
pravijo na Darsu in dodajo, da izvajalec 
zagotavlja dnevne napredke v skladu s 
splošnim terminskim načrtom. Izkopna 
dela so sicer stekla konec avgusta 2020, 
pred kratkim je izvajalec izkopal polovi-
co vzhodne cevi predora Karavanke (od 
skupno 3446 metrov, kolikor je načrto-
vane podzemne gradnje slovenskega 
dela druge cevi). Na Darsu predvideva-
jo, da bo predor izkopan prihodnje leto, 
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letos pa bodo za dobavo in postavitev 
novih jekleno varnostnih ograj vložili 
približno 1,3 milijona evrov.

Le četrtina kupcev vinjete pridobi 
preko spleta

Letos veliko novost na slovenskih 
avtocestah predstavljajo tudi e-vinje-
te. Sistem po besedah odgovornih na 
Darsu deluje brez težav, tako v okviru 
spletne prodaje kot tudi na drugih 
prodajnih mestih. Od 1. 12. 2021 do 
vključno 10. 2. 2022 so prodali 748.807 
e-vinjet, od tega 91 odstotkov letnih. 
Opažajo, da le četrtina kupcev vinjete 
pridobi preko spleta, preostalo pro-
dajo pooblaščena fizična prodajna 
mesta, predvsem bencinski servisi. 
Delež prodaje preko spleta se giblje 
okrog četrtine, preostalo pa odpade 
na pooblaščena fizična prodajna me-
sta (predvsem bencinski servisi). 

Kršitelji se bodo težko izognili kazni
Intenzivno poteka tudi preverjanje 

e-vinjet. Od 1. do 11. februarja do 10. ure 
je bilo v okviru sistema e-vinjete pre-
verjenih 101.684 vozil, zaznanih je bilo 
5.341 kršiteljev, od tega je že potrjenih 
1.356, ostali so v postopku preverbe. 
»Med kršitelji so tako domači kot tuji 
uporabniki,« pravijo na Darsu. Nadzorni 
sistem za e-vinjete je sicer na začetku 
meseca deloval le delno, v celoti je za-

čel delovati proti koncu meseca. Kako 
po novem poteka preverjanje, ali imajo 
vozila veljavno e-vinjeto? Nadzor teme-
lji na prepoznavanju registrskih tablic, 
preko štirih vrst nadzornih kamer. Po-
magajo si tudi s prenosnimi naprava-
mi, npr. mobilnimi napravami v vozilih 
cestninskih nadzornikov in tablicami, 
ki jih bodo cestninski nadzorniki po 
novem uporabljali na počivališčih za 
parkirana vozila.

Kako pa je z varstvom osebnih po-
datkov? »Ko se pri nadzoru izkaže, da 
ima vozilo veljavno vinjeto, sistem 
podatek o skenirani registrski tablici 
izbriše. Ob kršitvah, torej vožnji brez 
veljavne vinjete, pa bo sistem poda-
tek shranil. Podrobnosti delovanja 
nadzornega sistema ne bomo po-
dajali, ravno tako ne taktike in me-
todike dela cestninskih nadzornikov 
pri izvajanju nadzora nad uporabo 
e-vinjet. Še vedno bo potekal tudi 
nadzor na terenu,« odgovarjajo na 
Darsu.

Sicer pa je novost elektronske vinje-
te tudi to, da vozniki ob odjavi vozila iz 
prometa lahko zahtevajo povračilo ne-
izkoriščene vrednosti letne e-vinjete (in 
polletne za motorna kolesa). Če vozilo 
prodajo, so do vračila sorazmernega 
deleža vrednosti e-vinjete upravičeni le, 
če novi lastnik vozila ne bo registriral z 
isto registrsko številko. 

celotno dokončanje predora s testira-
njem opreme in predaja v promet pa 
bo v letu 2025. »V nadaljevanju bomo 
nato začeli sanacijo prve cevi predora, 
dokončanje sanacije in predaja obeh 
cevi v promet je predvidena za leto 
2027,« dodajajo.

Letos bo Direkcija za cestno 
infrastrukturo namenila približno 
317 milijonov evrov

Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) 
ima za področje cestne infrastrukture 
v proračunu za leto 2022 predvidenih 
približno 317,1 milijona evrov, za leto 
2023 pa 331,9 milijona evrov.

Večji projekti (če izvzamemo re-
konstrukcije), ki bodo potekali v tem 
času, so označeni na zemljevidu. 

Poleg tega bo DRSI letos postavila 
občutno več jekleno-varnostnih ograj 
kot v zadnjih dveh letih. V letu 2020 
so na državnih cestah postavili za 
približno 67 tisoč evrov novih ograj, v 
letu 2021 za približno 477 tisoč evrov, 

Vrednosti del na severnem delu tretje razvojne osi 

Po podatkih MzI vrednost pogodbenih del na prvem odseku od Šentruperta do 
Velenja na sklopu D – Gaberke, ki je v fazi zaključevanja, znaša 8,47 milijona evrov; 
na sklopu F – Jenina, kjer se je gradnja začela konec lanskega poletja, zaključek 
pa je predviden leta 2024, vrednost gradnje znaša 37,39 milijona evrov; za sklopa 
B – Škalsko jezero in sklop H – Konovo bodo predvidoma odšteli 31,94 milijona 
evrov; za sklop E – Velunja, ki obsega traso dolžine 6,3 kilometra z desetimi via-
dukti in dvema predoroma, pa bodo odšteli največ, 218,34 milijona evrov. Prido-
bitev gradbenega dovoljenja je v letu 2022 predvidena tudi za sklope C – Škale, 
G – Podgorje in A – Velenje, katerih gradnja je predvidena v letu 2022 oziroma 
na začetku leta 2023. Vrednost gradnje treh sklopov znaša 205,57 milijona evrov.

Na tretjem odseku od Slovenj Gradca do Dravograda poteka postopek držav-
nega prostorskega načrtovanja, naložbena vrednost odseka je ocenjena na 
298 milijonov evrov. Prav tako postopek prostorskega načrtovanja poteka tudi 
na četrtem odseku Otiški Vrh–Holmec, kjer je naložbena vrednost ocenjena 
na 406 milijonov evrov.

Za srednji del tretje razvojne osi od Celja do Novega mesta pa so bili prouče-
vani trije koridorji, in sicer zahodni čez Zasavje, osrednji čez Laško ali vzhodni 
čez Kozjansko. »Najustreznejša varianta je trenutno še v fazi vrednotenja, 
ko jo bodo potrdili, bo znana tudi okvirna naložbena ocena,« še pravijo na 
ministrstvu.
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Sovodenj

TrebijaModrej Šklendrovec 

Kozina
Hrpelje

Mislinja

Vodice

Britof

Železniki

Hotemaže

Kidričevo

16 Obvoznica Maribor 
– 1. etapa 

24 mio EUR ni podatka V pripravi je razpis za izvedbo del 1. etape zahodne 
obvoznice Maribor med Lackovo in Kardeljevo cesto. 
Odsek Lackova cesta–Kardeljeva cesta predstavlja 
novo cesto dolžine 1.240 m in obsega izgradnjo nove 
štiripasovne ceste v dolžini 1.240 m, deviacijo ulice 
Pohorskega odreda in deviacijo Kardeljeve ceste, štiri 
mostove preko Radvanjskega potoka, nadvoz nove ce-
ste proti Radvanju, nadhod kot povezavo Streliške in 
Kardeljeve ceste ter poti na Okope, pešci in kolesarji 
bodi vodeni ločeno.

1 Druga etapa ob-
voznice Slovenska 
Bistrica 

4,5 mio EUR 4,3 mio EUR Investicija predstavlja novogradnjo v dolžini cca 
1.340 metrov, od krožišča v Slovenski Bistrici (odcep 
proti Poljčanam) do tovarne IMPOL.

Zap. št. Projekt Skupna cena Sredstva DRSI Opis

Zap. št. Projekt Skupna cena Sredstva DRSI Opis

4 Podaljšek Ceste 
proletarskih brigad, 
MB 

11,4 mio EUR 6,9 mio EUR Podaljšek Ceste proletarskih brigad predstavlja 
novo povezovalno dvo-pasovno cesto od krožišča 
pri Qlandiji do Limbuške ceste v Mariboru, v dolžini 
1.955 metrov.

2 Navezovalna cesta 
Ljubečna–AC pri-
ključek Celje vzhod 

1,8 mio EUR ni podatka V sklopu projekta bo zgrajena nova navezovalna ce-
sta v dolžini 1.360 metrov, od avtocestnega priključ-
ka Celje vzhod do Ljubečne. 

3 Obvoznica Kidričevo 8,9 mio EUR 2,2 mio EUR Obvoznica Kidričevo predstavlja povezavo med glav-
no cesto G1-2, odsek 737 Šikole– Hajdina in regional-
no cesto R2-432, odsek 1285 Majšperk–Kidričevo, v 
dolžini cca 4 km. 

5 Sanacija zidov in 
brežin Trebija–
Sovodenj

4,6 mio EUR 4,5 mio EUR Poleg sanacije zidov in brežin bodo naredili nov most, 
prenovili cesto in uredili pločnike v območju avtobu-
snih postaj. Postavili bodo cestno razsvetljavo. 

6 Obvoznica Vrhnika sklop 1: 1,3 mio EUR
sklop 2: 2,4 mio EUR
sklop 3: še ni znano

Sklop 1: 0,8 mio 
EUR
Sklop 2: 2,0 mio 
EUR

Ureditev je razdeljena na tri sklope. Sklop 2 obsega 
rekonstrukcijo obstoječe javne poti v povezovalno 
cesto med Verdom in vzhodnim priključkom Vrhnika 
ter do krožnega križišča (K2) proti novi povezovalni 
cesti Bajerji–Tojnice, ureditev novega krožišča k 
industrijski coni Verd ter rekonstrukcijo regionalne 
ceste Vrhnika–Podpeč v dolžini cca 200 m.

1

2

5

6

7

9
8

3

4

7 Kolesarska 
povezava D7 odsek 
Tolmin-Modrej 

3,0 mio EUR 0,9 mio EUR V sklopu projekta bo zgrajena nova kolesarska pot 
med Tolminom in Modrejem. 

8 Galerija 
Šklendrovec 

6,4 mio EUR 6,4 mio EUR Zaščita ceste in prometa na njej pred padajočim 
kamenjem in skalami bo izvedena z gradnjo galerije. 

9 Obvoznica Tolmin 12 mio EUR 9,5 mio EUR Investicija obsega izgradnjo obvoznice v dolžini 1,5 
km in ločnega mostu čez Tolminko z razponom 50 
metrov. 

10 Kolesarska poveza-
va Huda luknja med 
Velenjem in Mislinjo 

15,7 mio EUR 12,3 mio EUR V sklopu projekta bo zgrajena kolesarska pot 
od Sela pri Velenju do Gornjega Doliča, v skupni 
dolžini 9,4 km.

10

16

11

13

11 Obvoznica Vodice 6,9 mio EUR 5,9 mio EUR Predvidena je nova cestna povezava z deviacijami 
na obstoječe cestno omrežje, prepusti z vodnogo-
spodarskimi ureditvami, ureditvijo odvodnjavanja, 
ureditev okolja, cestne razsvetljave, semaforizacija 
križišč, vsa tangirana komunalna infrastruktura.

12 Cesta Hotemaže–
Britof 

5,3 mio EUR 5,3 mio EUR Gradbeno dovoljenje za novogradnjo ceste v dolžini 
približno 3,5 km je pravnomočno. 

12

14

15

13 Obvoznica Hrpelje–
Kozina 

9,2 mio EUR 9,2 mio EUR Obvoznica v dolžini približno 1.800 m je načrtovana 
kot dvopasovnica z izven nivojskim križanjem lokal-
ne ceste in železniške proge.

14 Obvoznica Železniki 4,1 mio EUR 3,6 mio EUR Izbran je izvajalec gradbenih del, gradbeno 
dovoljenje še ni pravnomočno.

15 Južna blejska raz-
bremenilna cesta 
– križišče Betin

6,3 mio EUR 5,7 mio EUR Podana je vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja 
za izgradnjo vstopnega križišča Betin.
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Zaradi ustavitve 
javnega življenja 
poslabšanje 
prometne varnosti 
Avtorica: Nina Šprohar

V prometu ni vse odvisno le od kakovosti infrastrukture. Lani smo spet 
zabeležili visoko število smrti po tem, ko je leta 2020 že kazalo, da gre na 
tem področju na bolje.

»Pandemija je pomemb-
no vplivala na obnaša-
nje voznikov in gostoto 

prometa,« pravijo na Agenciji za var-
nost prometa (AVP). Ob zavedanju, 
da bo ponovno povečanje prometa 

kot posledica sproščanja ukrepov za 
zajezitev covida-19 lahko privedlo 
do poslabšanja stanja prometne 
varnosti, so še dodatno okrepili 
preventivna sporočila in delavnice 
že spomladi in čez poletje lani.

Zaradi stisk so udeleženci manj 
pozorni na cestah

»Predvideli smo, da prihaja kritič-
no obdobje, kar se je žal tudi udeja-
njilo, saj je stanje začasnih ustavitev 
javnega življenja, ki je prineslo mno-

ge stiske v družbi, privedlo tudi do 
zmanjšanja pozornosti udeležencev 
v prometu in s tem k poslabšanju 
prometne varnosti, saj promet ni 
bil del našega vsakdana kot prej,« 
ocenjujejo na agenciji. Tudi nekateri 
mednarodni podatki navajajo, da je 
povečanje števila smrtnih žrtev na 
cestah odraz prevladujočih vozniških 
vzorcev in vedenja, ki se je v času 
pandemije v primerjavi s prejšnjimi 

leti bistveno spremenilo: bolj tve-
gano vedenje v prometu, vključno 
z neprilagojeno vožnjo, neupora-
ba varnostnih pasov in zadrževal-
nih sistemov za otroke, vožnja pod 
vplivom drog ali alkohola, povečan 
obseg kolesarjev, motnje pri vožnji 
npr. povečana uporaba mobilnega 
telefona, utrujeni vozniki, varnost 
na motornih kolesih, starejši vozniki, 
varnost pešcev ...

V primerjavi z letom 2020 lani 
precej več smrtnih žrtev na cesti

Policisti so sicer na slovenskih ce-
stah v letu 2021 obravnavali 16.936 
evidentiranih prometnih nesreč ozi-
roma 13 odstotkov več nesreč kot 
v lanskem primerjalnem obdobju. 
Število prometnih nesreč s telesnimi 
poškodbami in smrtjo pa se je po-
večalo za 10 odstotkov. Skupaj je v 
letu 2021 na slovenskih cestah umrlo 

LETO
Število 

prometnih 
nesreč

Število prometnih 
nesreč s telesno 

poškodbo in 
smrtjo

Smrt Huda telesna 
poškodba

Lažja 
telesna 

poškodba

Skupaj 
poškodbe

2017 17.584 6.185 104 851 7.050 7.901

2018 18.248 6.014 91 821 6.867 7.688

2019 18.861 6.025 102 814 6.756 7.570

2020 14.971 4.780 80 678 5.017 5.695

2021 16.936 5.270 114 763 5.593 6.356

primerjava 21/17 -4% -15% 10% -10% -21% -20%

primerjava 21/20 13% 10% 43% 13% 11% 12%
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114 udeležencev cestnega prometa. 
Število hudo telesno poškodovanih 
je za 13 odstotkov večje kot v letu 
2020 – do konca leta 2021 se je hudo 
telesno poškodovalo 763 udeležen-
cev. Pri lažje telesno poškodovanih 
prav tako beležimo povečanje v šte-
vilu poškodovanih, in sicer za 11 od-
stotkov – skupaj se je lažje telesno 
poškodovalo 5.593 udeležencev. 

Najvišja zabeležena raven visoko 
zaznanega stresa med odraslimi

Kot pravijo na AVP, je Gallupovo 
globalno Poročilo o indeksu čustev 
2021, ki vsako leto stremi k temu, 
da opredeli, ali se ljudje počutijo 
dobro, so spočiti ali čutijo izjemen 
stres, žalost, zaskrbljenost ali tele-
sno bolečino, naslikalo številna tve-
ganja v družbi, ki se prav tako zrcali-
jo v vsakodnevnem prometu. Zaznali 

so rekordno raven stresa, jeze, za-
skrbljenosti in žalosti med moškimi 
in ženskami, pri čemer so opredelili, 
da je raven visoko zaznanega stresa 
med odraslimi zabeležena pri kar 40 
odstotkih populacije, kar je najvišja 
zabeležena raven v zadnjih 15 letih, 
odkar izvajajo tovrstno mednaro-
dno raziskavo. »Tovrstna čustva na 
varnost v prometu ne vplivajo pozi-
tivno, saj so predpostavke varnega 
voznika, da je za volanom spočit, 
trezen in ne pod vplivom močnih 
čustev,« pojasnjujejo.

Letos so obseg nacionalnih 
preventivnih akcij podvojili

Aktivnosti za večjo varnost v pro-
metu so zato okrepili tudi jeseni, 
sredi oktobra pa so sklicali delov-
no srečanje s policijo in nevladni-
mi organizacijami, »saj se je kljub 

nenehnim opozorilom in akcijam 
na terenu, prizadevanjih policije, 
vseh organizacij, ki skrbijo za var-
nost v prometu, krivulja smrtnih 
prometnih nesreč žal obrnila nav-
zgor«. Delovanje na terenu so tako 
okrepili s skupkom preventivnih do-
godkov pod geslom 'Varno v jesen 
in zimo'. Letos pa so obseg nacio-
nalnih preventivnih akcij podvojili 
in s tem intenzivirali ozaveščanje 
in preventivo. »V letu 2022 bo tako 
nacionalnim preventivnim akcijam 
posvečenih kar 31 tednov (pri čemer 
uvajamo tudi novo nacionalno pre-
ventivno akcijo za voznike e-skiro-
jev); v letu 2021 je bilo nacionalnim 
preventivnim akcijam posvečenih 
16 tednov,« dodajajo na AVP, kjer 
vse udeležence znova naprošajo, naj 
varnost na cestah jemljejo skrajno 
resno in odgovorno. 

32

PR
O

M
ET

INTERMATIC d. o. o.     |        Rojčeva ulica 24, SI-1000 Ljubljana     |        00386 (0) 1 434 44 14     |         info@intermatic.si     |         www.intermatic.si

Prometne rešitve za pametna mesta

Za doseganje  visoke  kakovosti  mobilnosti  s  kolesom,  ki  opravičuje  vlaganja
 

v
 kolesarsko  infrastrukturo ,  je  potrebno  imeti  ažurno  in  ves  čas  dostopno

 
bazo

 podatkov  o  številu  kolesarjev  in  njihovih  potovalnih  navadah.   
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Inteligentni števci kolesarjev Cimatic D2Sistemi za nadzor prometa – merilniki hitrosti

Prikazovalniki hitrosti Vi vozite

Sistemi za označitev in osvetlitev prehoda za pešce       

viasis Kompakt

Velikost znakov hitrosti: 300 mm

Glavna prednost radarske table Viasis Kompakt je izmenični 
prikaz hitrosti in smeška oz. znaka za omejitev ali klicaja. Velikost 
znakov je 300 mm, kar zagotavlja boljšo vidljivost na večjih 
razdaljah.

Možnost izdelave analize prometa in shranjevanje 
v obliki .pdf ali 
.xls zapisa

Možnost izmeničnega utripanja dejanske 
izmerjene hitrosti in smeška ali omejitve hitrosti

Analiza

- Spreminjanje LED barve (rdeča-rumena) in utripanje hitrosti ob 
prekoračitvi hitrosti
- Možnost merjenja v obe smeri
- Avtomatsko prilagajanje osvetlitve LED zaslona
- Antirefleksno zaščitno pleksi steklo za boljšo vidljivost tudi pri 
močnem odsevu sonca
- Shranjevanje podatkov po sistemu FIFO (na voljo so vedno 
podatki za zadnji mesec)
- prenos podatkov preko bluetooth-a in RS232 podatkovnea 
kabla (brezplačno lahko dobite tudi Android aplikacijo)

- Prenos podatkov:

Izmenični 
prikaz

Izmenični 
prikaz

Znak za omejitev hitrosti

LED grafika

!!! NAJBOLJ PRODAJAN MODEL LETA 2014!!!

Povezava v spletno aplikacijo
(www.vivozite.si)

S  tem  namenom  smo  v podjetju  Intermatic  razvili  sodoben  inovativen 
produkt novih samodejnih  števcev  kolesarjev. Ti  z  usmerjanjem  pozornosti  
v povečan  pomen  kolesarskega  prometa  v načrtovanje  le -tega  aktivno 
vključujejo  javnost,  upravljavcem  kolesarske  infrastrukture  pa  omogočajo  
takojšnji  dostop do podatkov o kolesarskem  prometu.
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Tovorna vozila 
so udeležena 
v vsaki sedmi 
prometni 
nesreči
Agencija za varnost prometa in Policija že-
lita z nacionalnimi preventivnimi akcijami 
povečati varnost v cestnem tovornem pro-
metu in to število znižati. 

V Sloveniji cestni tovorni promet na-
rašča, s čimer se povečujejo tudi mo-
žnosti za nastanek prometnih nesreč. 
Za obvladovanje razmer sta Agencija 
za varnost prometa in Policija sredi 
februarja izvedli nacionalno preven-
tivno akcijo za večjo varnost voznikov 
tovornih vozil in avtobusov. V nadzorih, 
ki so jih ob tem izvajali, so bili polici-
sti še posebej pozorni na spoštovanje 
omejitev hitrosti, tehnično brezhibnost 
vozil, preobremenjenost, spoštovanje 
socialne zakonodaje, pravila o nalaga-
nju in pritrjevanju tovora, psihofizično 
stanje voznikov, uporabo varnostnega 
pasu in uporabo naprav in opreme, ki 
zmanjšujejo voznikovo pozornost. Ak-
cijo bosta Agencija in Policija ponovili 
julija, ko so naše ceste še bolj prome-
tno obremenjene.

Število prometnih nesreč raste
V letu 2021 je bilo pri voznikih to-

vornih vozil ugotovljenih 40.082 krši-
tev prometnih predpisov, kar je 10,8 % 
manj kot v letu 2020 (44.116 kršitev). Pri 
voznikih avtobusov je bilo ugotovljenih 
618 kršitev, v letu 2020 pa 601 kršitev 
prometnih predpisov, kar je 3 % več. 

»Kljub manj ugotovljenim kršitvam 
pa so bili v letu 2021 vozniki tovornih 
vozil udeleženi v 2.426 prometnih ne-
srečah oziroma v vsaki sedmi prometni 
nesreči na slovenskih cestah. Povzro-
čili so jih 1.537 oziroma 63 % od vseh 
nesreč, v katerih so bili udeleženi. V 

primerjavi z letom 2020, ko so povzro-
čili 1.409 od 2.183 prometnih nesreč, je 
to 9 % več,« ugotavljajo na Agenciji. 

V posledicah teh nesreč je življenje 
lani izgubilo kar 17 oseb (6 v 2020), 38 
je bilo hudo poškodovanih (26 v 2020), 
327 pa lažje poškodovanih (339 v 2020). 
Med vozniki tovornih vozil je bilo pet 
smrtnih žrtev (v 2020 dve), 11 je bilo 
hudo telesno poškodovanih (kar 83 % 
več kot v letu 2020) in 117 lažje telesno 
poškodovanih, enako kot v letu 2020.

Lani so bili vozniki avtobusov ude-
leženi v 263 prometnih nesrečah oz. 
38 % več kot v letu prej. Povzročili so 
85 prometnih nesreč oz. 63 % več kot 
v letu 2020. V letu 2021 je v prome-
tnih nesrečah, ki jih je povzročil vo-
znik avtobusa, umrl 1 udeleženec, 2 
sta bila hudo telesno poškodovana, 
lažje telesno poškodovanih pa je bilo 
25 udeležencev. Šest voznikov avto-
busa je v prometnih nesrečah utrpelo 
lažje telesne poškodbe. »V zadnjem 
5-letnem obdobju ne beležimo smr-
tnih žrtev med potniki na avtobusih,« 
ugotavljajo na Agenciji.

Večino nesreč povzročijo domači 
vozniki

Večino prometnih nesreč z udelež-
bo voznikov tovornih vozil v Sloveniji 
povzročijo domači vozniki, vendar se 
ta delež zmanjšuje. V letu 2021 so tako 
domači vozniki tovornih vozil povzro-
čili 860 prometnih nesreč oz. 56 % (62 

% v letu 2020). Zaradi povzročitelja 
prometne nesreče, domačega voznika 
tovornega vozila, je v letu 2021 umrlo 
8 udeležencev cestnega prometa, 9 pa 
jih je umrlo zaradi tujih voznikov to-
vornih vozil. Delež tujih povzročiteljev 
prometnih nesreč s smrtjo se pove-
čuje. Prav tako se delež tujih povzro-
čiteljev povečuje tudi pri poškodbah. 

Zaradi utrujenosti kar petina 
prometnih nesreč tovornih vozil

Agencija za varnost prometa in 
Policija posebej izpostavljata, da je 
pri tovornih vozilih in avtobusih še 
posebej pomembna ustrezna varno-
stna razdalja, saj je zavorna pot pri 
njih še daljša, česar se morajo vozniki 
zavedati ves čas vožnje. Pomemben 
dejavnik je tudi utrujenost voznika. 
Ta je po podatkih Evropske komisije 
iz leta 2018 dejavnik v približno 20 % 
nesreč, v katerih so udeležena tovor-
na vozila. Kako nevarna je utrujenost 
in zaspanost voznikov, je razvidno iz 
naslednjega:

 ▪ če spimo manj kot 5 ur na noč, se 
kar za 4,5-krat poveča verjetnost 
za udeležbo v prometni nesreči;

 ▪ če ostanemo budni več kot 24 ur, 
delamo podobne napake, kot če bi 
imeli v krvi 1,0 mg/l alkohola;

 ▪ z vidika zaspanosti za volanom 
z vožnjo ponoči do 6-krat bolj 
tvegamo, da bomo udeleženi v 
prometni nesreči.
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Krizne razmere so 
obrnili sebi v prid
Skupina Europacific, mednarodno logistično podjetje za or-
ganiziranje cestnega, pomorskega in zračnega prevoza, je iz-
zivov polno leto 2021 zaključila rekordno, čeprav je bilo po-
slovanje treba nenehno prilagajati situaciji na trgu. A nekaj 
se ni spremenilo – še vedno ohranjajo osebni stik s strankami 
in nenehno vlagajo v posodobitve. To sta tudi njihovi ključni 
konkurenčni prednosti. 

pandemija je povsem premešala 
razmerja in ustaljeno dogajanje na 
področju distribucije in logistike. 
Rok Kobal, predsednik uprave sku-
pine Europacific, iz prve roke pove, 
da danes nič ni več samoumevno, 
dobavni roki so se podaljšali, ladje 
prihajajo z zamudo, operacije v luki 
trajajo dlje, vršijo se čakanja in priti-
ski z vseh strani. Zato kot logisti tež-
ko načrtujejo in strankam zagotovijo 
pravočasno dobavo. 

Zaposleni so na prvem mestu
Nenehno spreminjajočim se situ-

acijam se skušajo kar najbolje prila-
gajati: »Dnevno iščemo izboljšave, od 
zaposlenih in partnerjev pridobivamo 
informacije, vlagamo v IT. Zanašamo 
se na intuicijo, kaj bo v naslednjih 
mesecih, s sklepanjem pogodb, ve-
čanjem skladiščnih kapacitet in zaku-
pom prostora na ladjah skušamo biti 
korak pred vsemi. Skratka, nenehno 
se prilagajamo potrebam strank,« 
stanje opiše Rok Kobal, ki je eden 
izmed treh vodij podjetja, kjer vsak 
izmed njih pokriva svoje področje, a 
vsi imajo skupno vodilo – zaposleni 
so na prvem mestu. »Zavedamo se, 
da je v teh čudnih časih največji do-
prinos za nenehno rast in povečanje 
dodane vrednosti na dolgi rok imeti 
občutek za motivacijo zaposlenih in 
biti na strani ljudi,« pove sogovor-
nik. Kot njihovo največjo konkurenč-
no prednost pa izpostavi osebni stik 
s  strankami in nenehno vlaganje v 
izboljšave. 

Pozitivni vpliv epidemije na 
poslovanje

Kljub številnim izzivom je epide-
mija na poslovanje skupine Europa-
cific vplivala pozitivno. »Prihodki so 
se povečali zaradi povečanih naročil 
obstoječih strank in pridobitve novih, 
ker smo uspešno zagotavljali časov-
no kritične dostave. Prihodki se niso 
umetno višali iz naslova višjih voznin 
ladjarjev (cena zabojnika iz Kitajske 
se je dvignila z 2.500 tudi do 15.000 
USD), ampak iz dejansko opravljenih 
storitev,« pravi Rok Kobal. Posebnih 
ukrepov niso sprejemali, z izjemo že 
omenjenih epidemičnih. Uvedli so 
delo od doma v primeru epidemije 
ali okužbe, ki ga nameravajo obdržati, 
kot tudi manj potovanj in več poslo-
vanja preko video konferenc. 

Leto 2021 je bilo rekordno, rast pri-
hodkov v primerjavi z 2020 je bila več 
kot 20-% (s 6,8 na 8,2 milijona evrov). 
Glede na indikacije s trga pa za leto 
2022 pričakujejo še boljše rezulta-
te, a so pri napovedih do realizacije 
določenih poslov raje malo zadržani. 
Zaradi nenehne rasti so se v podjetju 
pokazale potrebe tako po operativnem 
kadru kot po ljudeh, ki bi znali podje-
tje voditi (prodaja in delo z ljudmi) v 
naslednjih dvajsetih letih. Postaviti te 
trdne temelje je trenutno tudi največja 
želja vodilnih v Europacificu. 

Nove skladiščne kapacitete in IT 
posodobitve 

Konec lanskega leta so v Europaci-
ficu začeli naložbo v nove skladiščne 

kapacitete v zaledju Kopra, trenutno 
pa končujejo posodobitve in razširitve 
v IT na vseh področjih svojega poslo-
vanja. »Optimizacija in digitalizacija 
poslovanja je nekaj, v kar smo v za-
dnjih letih precej investirali (program 
Pantheon namesto Vasco, digitalizaci-
ja arhiva, digitalni dokumentni sistem 
...), in tu vidimo še dodatne možnosti 
za izboljšanje delovnih pogojev, kjer 
je dostop do programov, aplikacij in 
sistemov omogočen od kjerkoli; edini 
pogoj je internetna povezava,« pove 
sogovornik Rok Kobal in zaključi, da 
so v njihovi skupini glede na pretekli 
dve leti prepričani, da bodo tudi v 
prihodnje kos izzivom, ki jim pridejo 
naproti. 

»Zavedamo se, da 
je v teh čudnih 

časih največji doprinos za 
nenehno rast in povečanje 
dodane vrednosti na 
dolgi rok imeti občutek za 
motivacijo zaposlenih in 
biti na strani ljudi.«

Rok Kobal, predsednik uprave skupine 
Europacific.

is a modern international logistics company with a tradition of organizing land, sea 
and air transport with highly qualified staff. Our competitive advantages are a 
recognized cooperation with the Port of Koper and its authorization.

www.europacific.com
info@europacific.com

The speed and 
reliability of road 
transport are our 

priority principles in 
organizing entire or 
partial international 
loads, and we pay 

special attention to 
transportation safety 

and ecological 
integrity. We are also 

member of TAPA 
EMEA network.

A major logistics 
service is also 

warehousing. For our 
customers we find a 

warehouse for 
different categories of 

goods, such as food 
products that require 
special temperature 
regimes, dangerous 

goods, technical 
goods and other 

general cargo with 
the status of customs, 
local or excise goods.

We organize the 
transportation of 

general, project, bulk, 
liquid and other 

cargoes for import, 
export and transit, 

supported by 
maritime, land and 

railway traffic all over 
the world.

We strive to become 
one of the leading 

players in the 
aviation logistics 

with the use of many 
internationally 

renowned airlines. 
Any deficiencies in 

the aviation logistics 
are resolved with 
road transport or 

shipping.

We organize the 
transport of goods by 

rail in all European 
countries, CIS 

countries - 
Association of 

Independent States, 
parts of Asia and the 

Middle East, by 
renting wagons and 

containers.

Europacific offers 
comprehensive 

solutions in the field 
of preparing customs 
documentation. We 
prepare documents 
for the purpose of 
import and export 

customs clearance or 
the transit of goods. 

Our business 
partners are 

constantly informed 
about new 

developments in the 
field of customs and 

tax legislation.

SLOVENIA
EUROPACIFIC LOGISTIKA D.O.O.

T: +386-(0)5-6626-380

SLOVAKIA
EUROPACIFIC S.R.O. BRATISLAVA

T: +386-(0)5-6626-380

CROATIA
EUROPACIFIC RIJEKA D.O.O.

T: +385 953 885 670

HUNGARY
EUROPACIFIC REPRESENTATION

T: +36-70-386-1786

SERBIA
EUROPACIFIC LOGISTICS DOO

T: +381 69 22 04 035

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

34

TR
AN

SP
O

RT



Promet  |  MArec 2022Promet  |  MArec 2022

3736

TO
VO

RN
A 

VO
ZI

LA
TO

VO
RN

A VOZILA

Avtonomni 
tovornjaki? Čakamo 
le še spremembe v 
zakonodaji
Avtorica: Jerneja Srebot

Številni strokovnjaki se strinjajo, da bodo avtonomna vozila kmalu posta-
la realnost naših cest, najsi gre za taksije, osebne avtomobile ali tovorna 
vozila. Na področju teh se že dogajajo veliki napredki, v prihodnosti pa je 
pričakovati spreminjanje vloge voznika, skupinsko upravljanje konvojev 
tovornjakov, ponekod pa tudi povsem avtonomna tovorna vozila.

V prvi vrsti razvoj sledi zako-
nodaji oziroma je vsaj pri 
uporabi v cestnem prome-

tu ne more prehitevati. Pri uporabi 
vozil je poudarek predvsem na manj 
utrujajoči vožnji, pri čemer se z asi-
stenčnimi sistemi poskuša zmanjšati 
vpliv voznika na vožnjo, predvsem v 
situacijah, ki zahtevajo veliko anali-
ze podatkov iz okolice. Proizvajalci 
svoja vozila opremljajo tako, da one-
mogočajo uporabo vozila v skrajnih 
situacijah, kjer so same obremenitve 
na okolje največje. Hkrati z ukrepi za 
varnejšo vožnjo pa iščejo tudi rešitve, 

ki bi pripomogle k čim bolj do okolja 
prijaznim pogonskim sredstvom.

Razvoj teži k popolni avtonomiji; 
nujno omrežje 5G

Vse kaže, da bodo tovorna vozila 
v prihodnosti vedno bolj avtonomna. 
Številni strokovnjaki menijo, da gre 
razvoj v smer povsem avtonomnih 
samovozečih tovornjakov, v vmesni 
prehodni fazi pa bodo vozniki prevzeli 
vlogo nadzornika in vozilo upravljali 
na daljavo. Za takšna vozila je sicer 
nujno omrežje 5G, kar pomeni, da je 
veliko odvisno od pokritosti posame-

znih območij s signalom.
Mercedes-Benz se na področju 

povsem avtonomne vožnje trenutno 
nahaja v drugi, od skupno pet razvoj-
nih stopenj s ciljem trgu ponuditi sa-
movozeči tovornjak. Nekateri njihovi 
modeli so že opcijsko dobavljivi s sis-
temi, ki skupaj omogočajo, da vozilo 
pelje pol avtonomno: samodejno 
držanje smeri, samodejno sledenje 
konfiguraciji cestišča, samodejno 
prilagajanje hitrosti, samodejno za-
viranje.

Avtonomna vožnja druge stopnje 
kljub naštetim funkcijam še vedno 

INFO@MF-CT.COM

@UNISTARZPX

WWW.UNISTAR-ZPX.COM  

 +386 (0)51 337 395 

VAŠA UNIVERZALNA PRIKOLICA

PREVOZ BAGERJEV

KAMION ALI TRAKTOR

PREVOZ VALJARJEV

TROSTRANI PREKUCNIK

PREVOZ PALET

PREVOZ RAZSUTEGA MATERIALA
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Storitve centra zajemajo: 

• pretovarjanje,
• kratkoročno - dolgoročno skladiščenje,
• enostavna dela na blagu,
• prepakiranje in sortiranje blaga,
• distribucija skladiščenega blaga po 

Pomurju, Sloveniji in bližnji okolici,
• usluge z viličarji.

Murska Transport d.o.o.   |   Obrtna ulica 28, 9000 Murska Sobota
+386 (0)2 532 1292   |   www.murska-transport.com   |   info@murska-transport.com

Podjetja v skupini Murska transport d. o. o. so na skupni lokaciji v  
Pomurju in širše prisotna že več kot 30 let. 

Podjetje Frbejzar skrbi v skupini podjetij za logistiko, skladiščenje 
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zahteva aktivno prisotnost voznika, 
ki mora budno spremljati promet in 
biti pripravljen v trenutku spet pre-
vzeti nadzor.

»Naslednja, tretja razvojna sto-
pnja, ki jo pričakujemo leta 2025, je 
napoved samovozečega tovornjaka 
Mercedes-Benz Actros. Prisotnost 
voznika bo tudi v tej fazi še vedno 
potrebna, predvsem z vidika nadzora 
vozila,« napovedujejo na podjetju Au-
tocommerce, generalnem zastopniku 
znamke Mercedes-Benz v Sloveniji.

Od vključno tretje stopnje razvoja 
naprej pa bo napredek manj osre-
dotočen na novo tehnologijo vozil 
in bolj na razvoj infrastrukture in 
skladnosti z zakonodajo. »Tu lahko 
na primer izpostavimo možnost po-
vezovanja skupine vozil v konvoje, ki 
jih bo upravljal en voznik, v zadnji, 
peti fazi pa je cilj vožnja brez voznika 
oziroma povsem samostojen samo-
vozeči tovornjak,« pravijo v podjetju.

Spreminja se vloga voznika
Čedalje več funkcij pri upravljanju 

vozila prevzemajo različni varnostni 
sistemi, popolna avtonomizacija pa 
se po mnenju nekaterih pričakuje v 
naslednjih desetih do petnajstih le-
tih. Vozne lastnosti sodobnih tovornih 
vozil se izboljšujejo predvsem v smi-
slu varnosti vozila in udobnosti vozila 
za voznika. Na osnovi analiz nesreč 
tovornih vozil so posamezni napredni 
asistenčni sistemi postali obvezni v 
vsakem novem vozilu.

»Eden od obveznih sistemov je 
npr. sistem za preprečevanje naleta, 
ki ga v prihodnosti voznik ne bo mo-
gel izklopiti. Zelo pomemben je tudi 
sistem za ohranjanje pasu, ki je prav 
tako obvezen,« razložijo na AMZS.

Na Agenciji za varnost prometa 
(AVP) pri tem poudarjajo, da je po-
polna avtonomizacija poleg razvoja 
samih vozil seveda odvisna tudi od 
zakonodaje. V primeru, ko zakonodaja 

na določenem področju še ni manda-
torna, pa je pogojena s ceno oziroma 
s sprejemanjem inovacij s strani trga. 

Med strokovnjaki večinoma ostaja 
mnenje, da kljub razvoju infrastruk-
ture in vozil za zdaj še ni pričakovati 
popolnega izginotja voznika iz javne-
ga cestnega prometa. Je pa že v tem 
trenutku mogoče opaziti postopno 
spremembo iz vloge upravljavca vozi-
la v vlogo izvajalca logistične storitve 
z vse večjim poudarkom na spremlja-
nju in upravljanju pošiljk oz. tovora.

Veliko izboljšav se dogaja tudi na 
področju materialov, predvsem pri 
materialih za izdelavo zavor, ki so 
zdaj bistveno učinkovitejše, opazen 
napredek pa so izdelovalci teh vozil 
naredili tudi v ekološkem smislu. Na 
AMZS trdijo, da so izpusti škodljivih 
snovi v EUR 6 normi bistveno nižji, 
kot so bili pri uveljavitvi norme EUR 
0 in EUR 1. »Poudarki so tudi pri di-
gitalizaciji spremljanja tako voznika 

kot tudi vozila na daljavo, kar pri-
pomore k večji učinkovitosti samega 
vozila,« pravijo.

Težavo predstavljajo daljše relacije
Podobno, kot je splošen trend v 

prometu, se tudi tovorna vozila razvi-
jajo v smeri elektrifikacije. Z okoljske-
ga vidika je šel razvoj v smeri motorjev 
z nižjimi emisijami, hibridnimi vozili in 
zdaj še v popolnoma električna vozila.

»Razvoj tovornih vozil gre vedno 
bolj v smer ničelnih emisij. Za prevoze 
na krajše razdalje (lokalna distribucija, 
komunalne storitve ipd.) se bodo pri 

nas uporabljala električna vozila, ki 
so že razvita in bodo v obdobju 1–2 
let v naši redni ponudbi,« pravijo na 
Autocommerce.

Trenutno so dobavljiva povsem 
električna dostavna vozila, s koncem 
leta pa strokovnjaki predvidevajo še 
dobavo povsem električnih vlačilcev. 
Pri vozilih za dostavo je lahko priča-
kovati, da bo elektrifikacija hitrejša, 
saj ta vozila dnevno prevozijo manj 
kilometrov, pri daljših relacijah pa je 
največja težava shranjevanje energije 
oziroma doseg vožnje z enim polnje-
njem baterij.

Poleg omenjenih tehnologij podje-
tja razvijajo tudi druge alternative, ki 
bodo potrebne za uporabo v določe-
nih specifičnih segmentih. Ena izmed 
teh je denimo tehnologija sintetične-
ga dizla, goriva, pridobljenega iz bio-
mase, z ničelnim ogljičnim odtisom, 
ki se lahko uporablja v prirejenih 
motorjih z notranjim zgorevanjem in 
jo razvijajo za vozila Mercedez-Benz.

»Med drugimi alternativami se ome-
nja tudi vodik, ki pa je pri gospodarskih 
vozilih še vedno v razvoju, se pa na tem 
področju postavlja tudi vprašanje pri-
dobivanja vodika,« pravijo na AVP.

Država bi morala pomagati s 
finančnimi spodbudami

Prevozniška podjetja zaradi razmer 
na trgu in konkurenčnosti že vrsto let 
vlagajo v sodoben in ekološko najno-
vejši vozni park, ki je na voljo na trgu. 
Trenutno je to usmerjeno v tovorna 
vozila na plin in deloma – za namene 

»Eden od obveznih sistemov je npr. sistem 
za preprečevanje naleta, ki ga v prihodnosti 

voznik ne bo mogel izklopiti. Zelo pomemben je tudi 
sistem za ohranjanje pasu, ki je prav tako obvezen,« 
razložijo na AMZS.
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distribucije in mestnega prevoza po-
tnikov – tudi električni pogon.

V Sloveniji imamo zanemarljiv delež 
(pod 1 %) komercialnih vozil, ki jih po-
ganjajo alternativna goriva, kot sta plin 
in elektrika. Na Gospodarski zbornici 
in Obrtno-podjetniški zbornici si zato 
prizadevajo, da bi ta delež povečali s 
pomočjo finančnih spodbud s strani dr-
žave. Primerljive države, kot sta denimo 
Nemčija in Italija, že nekaj let spodbuja-
jo k nakupu tovornih vozil in avtobusov 
na ekološko sprejemljivejši pogon.

»Naši predlogi gredo v smeri dose-
ganja ciljev iz Akcijskega programa za 
alternativna goriva v prometu. Da se 
bo Slovenija do leta 2030 uveljavila kot 
zelena država na področju razvoja, raz-
iskav, inovacij in industrije ter tudi na 
področju prometa, predlagamo, da se 
uredijo finančne spodbude za nakup 
tovornih vozil na plin in elektriko, kot 
veljajo v Nemčiji,« pravi Robert Sever, 
direktor Združenja za promet na GZS.

Višina omenjenih finančnih spod-
bud v Nemčiji je po podatkih Zdru-
ženja za promet trenutno naslednja:

 ▪ zemeljski plin: 8.000 evrov po 
vozilu,

 ▪ utekočinjen zemeljski plin: 12.000 
evrov po vozilu,

 ▪ električni pogon do vključno 12 t: 
12.000 evrov po vozilu,

 ▪ električni pogon nad 12 t: 40.000 
evrov po vozilu.

Potrebna je implementacija 
sodobnih tehnoloških rešitev

Direktor Združenja za promet se 
prav tako zaveda dejstva, da je z 
ekologijo v prometu povezana tudi 
povečana učinkovitost razporejanja 
voznega parka. Posledično je pri 
podjetjih potrebna implementacija 
sodobnih tehnoloških rešitev za po-
večanje učinkovitosti.

»Pri svojih članih zato spodbujamo 
vlaganja v nakup telematskih sistemov 
(npr. sledenja) in programske opreme 
za razporejanje voznega parka v pove-
zavi s telematičnimi sistemi, komuni-
kacijske platforme za znižanje praznih 
kilometrov in ostalih tehnoloških reši-
tev na tem področju,« poudarja Sever.

Razvoj tovornih vozil in njihove 
vozne lastnosti so v domeni proizva-
jalcev, praksa razvitih držav na tem 
področju pa kaže, da se brez finanč-
nih spodbud podjetjem za nakup so-
dobnih tehnologij premiki ne zgodijo 
hitro. Takšna tehnologija je pravilo-
ma dražja, za podjetja pa tovrstne 
naložbe običajno niso ekonomično 
upravičljive, zato je pomoč države po 
mnenju sogovornika nujna. 

Vozila brez šoferjev pri nas za 
zdaj še v testni fazi

Trenutno se samovozeča go-
spodarska vozila brez šoferjev 
uporabljajo v omejenih pogojih 
in bolj ali manj v testne name-
ne. Srečujemo jih predvsem v 
večjih evropskih lukah, velikih 
tovarnah, kamnolomih ipd., kjer 
takšna vozila prevzemajo no-
tranji prevoz. Običajno je v teh 
primerih uporaba tudi hitrostno 
omejena na 10 kilometrov na 
uro.

»Treba je poudariti, da ta vozila 
ne vozijo v normalnem prome-
tu, saj za to v Evropski uniji še 
ni urejene zakonske podlage. 
Veliko testiranj se opravlja v po-
sameznih ameriških državah in 
na Kitajskem, kjer se pod do-
ločenimi pogoji takšni sistemi 
lahko testirajo,« poudarjajo 
na Avto-moto zvezi Slovenije 
(AMZS).

Tako v tem trenutku uporaba 
avtonomnih vozil brez vozni-
kov še ni mogoča, saj se bodo 
pri nas lahko takšna testiranja 
izvajala šele s spremembo zako-
nodaje. Trenutno se testiranja v 
Evropi izvajajo le na zaprtih od-
sekih cest in v testnih centrih.
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Družbeno odgovorni in uspešni
V družbi Autamarocchi že dobro desetletje načrtno zmanjšujejo izpuste toplogrednih plinov, 
z novimi projekti, ki so se jih lotili tik pred pandemijo in med njo, pa dosegajo lepe rezultate 
tudi pri poslovanju.

Ker so se pridružili globalnemu 
dogovoru ZN, že od leta 2008 spre-
mljajo izpuste toplogrednih plinov, 
ki jih ustvarjajo njihovi tovornjaki. 
V letu 2019 pa so bili certificirani po 
standardu ISO 14067: 2018 “Carbon 
Footprint”. »Izpusti CO2, proizvedeni 
za vsak prevoženi kilometer, so v za-
dnjih štirih letih nižji za 7,4 odstotka 
in v desetih letih za 15 odstotkov,« 
pravi generalni direktor skupine, 
Roberto Vidoni.

K opisanemu je pomembno pri-
spevalo precej dejavnikov. Uspo-
sabljanje voznikov za preudarno 
in varčno vožnjo v okviru njihove 
Autamarocchi Academy, vlaganje 
v tehnološka orodja za zakonsko 
neobvezna, a ekološko učinkovita 
vozila, njihovo redno vzdrževanje, 
uporaba visoko kotalnih pnevma-
tik, znižanje največje hitrosti na 85 
km/h ter skrbno načrtovanje voženj 
za zmanjšanje praznih razdalj. 

Uspešno poslovanje kljub 
zahtevnim razmeram

Lani so na ravni skupine  pri-
hodke povečali za 17 odstotkov. Ta 

uspeh pripisujejo konsolidaciji svoje 
osnovne dejavnosti, prevozu kontej-
nerjev, kjer so obdržali tržni delež v 
Italiji, na trgih, vezanih na severne 
jadranske luke (predvsem Slovenija, 
Avstrija in Madžarska) pa so prihodke 
povečali za približno 40 odstotkov. 

Lotili so se kombiniranih in in-
termodalnih prevozov. Kombinirane 
prevoze so razvili s Turčijo, kjer so 
lani odprli predstavništvi v Istanbu-
lu in Izmirju. »Ker večino prometa 

Ro-Ro med Turčijo in Evropo poteka 
skozi Trst, lahko z našo organizacijo 
v tem mestu zagotavljamo svojim 
strankam celovite storitve. Obenem 
smo v lanskem letu pričeli ponuja-
ti intermodalne železniške storitve 
med Italijo in Nemčijo, natančneje iz  
Verone in Milana. V letošnjem letu 
načrtujemo odprtje naših podružnic 
tudi na Poljskem in v Nemčiji, kjer 
želimo povečati našo neposredno 
prisotnost,« razlaga Roberto Vidoni.

»Ker večino 
prometa Ro-Ro 

med Turčijo in Evropo 
poteka skozi Trst, lahko z 
našo organizacijo v tem 
mestu zagotavljamo svojim 
strankam celovite storitve,« 
pravi generalni direktor 
skupine Autamarocchi, 
Roberto Vidoni.

41

TO
VO

RN
A VOZILA



Promet  |  MArec 2022Promet  |  MArec 2022

3

pr
o

m
o

V 30 letih poslovanja ohranjajo 
nenehno rast
Prevaljska družba RCM, d. o. o, ponudnik celovitih logističnih rešitev, letos obeležuje 30 let 
svojega delovanja. Njihove številke pričajo o uspešnem delovanju, in čeprav danes niso več 
med najmanjšimi podjetji, jim še vedno uspeva ohranjati ključno konkurenčno prednost – od-
zivnost in korekten odnos do zunanjih in notranjih deležnikov podjetja.  

Konec leta 2021 so v rCm, d. o. 
o., zabeležili približno 19 milijonov 
evrov prihodkov in na 6 različnih 
lokacijah v Sloveniji zaposlovali 
64 zaposlenih. V preteklem letu so 
naložili kar 11.565 tovornih vozil ozi-
roma 157.285 nakladalnih metrov. V 
njihovi špediterski službi so ocarini-
li 60.329 pošiljk iz tretjih držav in za-
stopali kar 2.279 podjetij v carinskih 
postopkih. To so zgovorne številke, 
ki pričajo o tem, kako uspešno se 
je podjetje, ki je bilo sprva specia-
lizirano za carinsko posredovanje, 
razvilo v ponudnika celovitih logi-
stičnih storitev. 

Zavedajo se, da je v logistiki čas 
denar

V podjetju so imetniki carinskih 
dovoljenj, ki njihovim poslovnim 
partnerjem v okviru davčnega in ca-
rinskega zastopanja nudijo možnost 
odloga plačila carinskih in davčnih 
dajatev ob uvozu. Svojim poslovnim 
partnerjem omogočajo, da razbre-

menijo svoj denarni tok in likvidna 
sredstva preusmerijo v naložbe. »Ne 
glede na to, kam odpošljejo svoje 
blago in kakšne so njihove zahteve, s 
svojimi izkušnjami, strokovnostjo in 
dejavno mrežo poslovnih partnerjev, 
ki jo podpira najnovejša tehnologija, 
v celoti zadovoljimo njihove potrebe 
pri odpremi blaga v različna geograf-
ska področja po svetu,« pravi Dejan 
Sušnik, generalni direktor podjetja 
RCM, d. o. o. Poudari, da jim v Slo-
veniji edinstvena geografska lokacija 
omogoča preprost dostop do glavnih 
cest, avtocest in pristanišč. »S tem 
lahko zagotovimo, da časovno ob-
čutljive pošiljke prejmejo najboljšo 
podporo ter na destinacijo prispejo 
hitro in predvsem pravočasno,« še 
pove direktor podjetja, ki kot kon-
kurenčno prednost izpostavi odziv-
nost in korekten odnos do zunanjih 
in notranjih deležnikov podjetja. Re-
snično se zavedajo, da je v logistiki 
čas denar, seveda pa, kot še pove 
direktor, na tem mestu ne gre zane-

mariti same geografske lociranosti 
poslovnih enot v podjetju. 

Načrti za naprej: rast podjetja in 
prodor v tujino

V RCM tudi v letu 2022 načrtuje-
jo rast poslovanja, tako iz naslova 
dejavnosti podjetja kot tudi s širi-
tvijo obsega obstoječega poslova-
nja. V poslovnem letu načrtujejo 
zapolnitev skladiščnih kapacitet v 
novem carinskem skladišču na Ko-
zini, hkrati pa napovedujejo širjenje 
dejavnosti na področju carinskega 
skladiščenja na novo poslovno eno-
to. Prav tako želijo zaključiti naložbo 
v novo upravno stavbo podjetja na 
Prevaljah. 

Jasno imajo zastavljene tudi sre-
dnjeročne poslovne in razvojne ci-
lje, ki jih tudi prilagajajo potrebam 
svojih strank in delovanju trga. Zato 
se v podjetju spogledujejo z izzivi 
vstopa na tuje trge, kjer do zdaj niso 
bili prisotni, in širitvijo poslovanja na 
skladiščni del.
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Zaupanje kupcev do 
električnih gospodarskih 
vozil raste počasi 
Avtorica: Jerneja Srebot

Gospodarska vozila imajo vedno več asistenčnih in varnostnih sistemov 
na voljo že v serijski opremi. Poleg tega gre razvoj vse bolj v smer električ-
nih gospodarskih vozil, čeprav so kupci do njih še nekoliko zadržani. To 
zadržanost naj bi pomagale odpraviti tudi subvencije in finančne spodbu-
de, ki jih pri nakupu nudi država.

Gospodarska vozila bodo naj-
verjetneje še naprej predsta-
vljala ožilje našega sistema, 

saj smo kot družba zelo odvisni od 
dostavnih vozil, ki blago prevažajo do 
končnih kupcev. Bo pa v prihodnje ver-
jetno vse več poudarka predvsem na 
ustrezni logistiki in posledično učinko-
vitosti teh vozil.

Razvoj prinaša večjo povezljivost
Poudarek pri razvoju gospodarskih – 

dostavnih vozilih je predvsem v nižanju 
stroškov, torej v spremembi pogonov 
oziroma elektrifikaciji teh vozil. Podob-
no kot tovorna vozila so tudi ta vse bolj 
varna, če so opremljena z naprednimi 

asistenčnimi sistemi. Na Avto-moto 
zvezi Slovenije (AMZS) opozarjajo, da 
to velja le, če so ti sistemi dejansko 
del nakupa.

»Pri nakupu tako tovornih kot do-
stavnih vozil se veliko lastnikov odloči 
le za nujno opremo, ki jo morajo vozila 
imeti, da jih lahko registrirajo, ne pa 
za vso opremo, ki so jo izdelovalci teh 
vozil že razvili z namenom zagotavljanja 
večje varnosti,« opominjajo.

Razni modeli gospodarskih vozil s 
številnimi različnimi izvedbami in prak-
tičnimi podrobnostmi v opremi zago-
tavljajo raznolike možnosti uporabe, 
hkrati pa se lahko pohvalijo z izjemnimi 
tehnološkimi inovacijami, na primer s 

svojo povezljivostjo, prilagodljivostjo 
in ne nazadnje tudi večjo ekonomič-
nostjo.

»Celovita povezljivost po našem 
mnenju postaja ena najpomembnejših 
funkcij v vozilu, saj zagotavlja odlično 
osnovo za vse logistične in transportne 
zahteve,« ocenjujejo v podjetju Auto-
commerce, generalnem zastopniku 
znamke Mercedes-Benz v Sloveniji.

Prioriteta je varna in udobna vožnja
»Cilj razvoja asistenčnih sistemov 

je razbremenitev voznika in nudenje 
udobne in varne vožnje. Zato je velik 
poudarek pri razvoju novih generacij 
asistenčnih in varnostnih sistemov 

ture ter skladnost s predpisano zako-
nodajo ne bodo omogočili popolnega 
izginotja vloge voznika v javnem ce-
stnem prometu.

Avtomobilske znamke podobno kot 
za osebne avtomobile pospešeno išče-
jo možnosti do okolja prijaznih pogon-
skih sredstev tudi za gospodarska do-
stavna vozila. Znamka Mercedes-Benz 
denimo napoveduje pospešen razvoj 
električnih vozil in elektrifikacijo vseh 
modelov znamke Mercedes-Benz v pri-
hodnosti.

»Pri našem principalu napoveduje-
jo, da naj bi do konca tega desetletja 
delež električnih avtomobilov pred-
stavljal več kot 50 odstotkov celotne 
prodaje, do leta 2039 pa naj bi Merce-
des-Benz postal povsem ogljično nev-
tralen,« pravijo v družbi Autocommerce.

Ob tem opažajo tudi, da so kupci do 
električnih gospodarskih vozil še ne-
koliko zadržani, a kljub temu menijo, 
da lahko kmalu pričakujemo več elek-

tričnih vozil tudi na slovenskih cestah. 
K temu bodo po njihovem pripomogle 
tudi subvencije in finančne spodbude, 
ki jih pri nakupu teh vozil nudi država.

Izdelava še vedno predstavlja izziv 
za okolje

Z okoljskega vidika je šel razvoj 
torej pretežno v smer motorjev z 
nižjimi emisijami, hibridnih vozil in 
postopno še v povsem električna 
vozila, ki počasi zamenjujejo vozila 
z motorjem na notranje zgorevanje. 
Povsem električna dostavna vozila je 
možno kupiti že zdaj, na Agenciji za 
varnost prometa pa predvidevajo, da 
bo s koncem leta možna tudi doba-
va povsem električnih vlačilcev. Med 
drugimi alternativnimi gorivi se tudi 
v razvoju gospodarskih vozil omenja 
vodik, a je na tem področju še vedno 
v razvoju, prav tako pa tu predstavlja 
težavo tudi pridobivanje samega vo-
dika za uporabo v prometu. 

osredotočen prav na to – ponuditi opo-
ro v kritičnih situacijah in prilagoditev 
potrebam in načinu vožnje uporabni-
ka,« pojasnjujejo na Autocommerce.

Varnostni sistemi pri gospodarskih 
vozilih prevzemajo čedalje več funkcij 
pri vožnji oziroma uporabi vozila, po-
polna avtonomizacija teh vozil pa se 
po mnenju strokovnjakov pričakuje v 
naslednjih desetih ali petnajstih letih.

Podobno kot pri tovornih vozilih, 
tudi tu razvoj tehnologije pogosto 
prehiteva zmožnosti, ki jih dopušča 
zakonodaja. V cestnem prometu tako 
še ni pričakovati večjih sprememb na 
področju avtonomne vožnje, vsaj do-
kler se ne spremeni tudi zakon, ki bi 
to dopuščal.

Na začetku poletja v veljavo stopi 
tudi nova varnostna direktiva za go-
spodarska vozila, ki bo prinesla spre-
membe, vezane predvsem na dovoljeno 
nosilnost vozil. Strokovnjaki kljub temu 
ocenjujejo, da razvoj vozil in infrastruk-

Vsakodnevne linije prevozov na relacijah:
Avstrija, Italija, Slovenija, Hrvaška  Francija  
Francija  Italija, Slovenija, Avstrija, Hrvaška, 
države ex Yugoslavije

  KOMPLETNE, DELNE / ZBIRNE POŠILJKE
 VOLUMENSKI PREVOZI
 ADR, PREVOZ NEVARNIH SNOVI IN ODPADKOV
�  IZREDNI PREVOZI DO ŠIRINE 3M.
  LOGISTIČNE IN ŠPEDITERSKE STORITVE:  

skladiščenje, pretovarjanje, svetovanje
 OSTALE STORITVE: kadrovske in računovodske storitve

ŠINKOVEC TRANSPORT, LOGISTIKA, D. O. O
Požarnice 106, Vnanje Gorice, 1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenija

+386 (0)41/331-893 | info@sinkovec-transport.si
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Z novimi 
tehnologijami do 
boljšega izkoristka 
prostora in časa 
Avtorica: Andreja Šalamun 

»Na področju notranje oziroma proizvodne logistike se v zadnjih letih 
pojavljajo novi trendi. Ti sledijo spremembam, ki jih v podjetja prinaša 
Industrija 4.0. Uvajajo se nove tehnologije, kot so na primer avtonomne 
logistične naprave in samovozeča sredstva notranjega transporta, poja-
vljajo se poskusi uporabe tehnologije verig podatkovnih blokov (block-
chain) in umetne inteligence,« pravi dr. Klavdij Logožar z Ekonomsko 
poslovne fakultete Univerze v Mariboru. 

Vse te tehnologije lahko v 
notranji logistiki pozitiv-
no prispevajo k uresniče-

vanju njenih osnovnih načel, ki sta 
še vedno, kako čim bolje izkoristiti 
prostor in kako skrajšati notranje 
transportne poti in čas pretoka ma-
teriala.

»Notranja logistika je zelo po-
membna za konkurenčnost podjetja, 
ker vpliva na doseganje ciljev po-
slovne logistike, kot sta na primer 
zniževanje stroškov in izboljšanje 
servisiranja odjemalcev,« pove iz-
redni profesor dr. Klavdij Logožar. 
Pojasni, da lahko z dobro organizi-

rano notranjo logistiko skrajšamo 
pretočni čas, to je časovni interval 
od trenutka naročila do trenutka iz-
ročitve blaga odjemalcu. »S krajšimi 
pretočnimi časi podjetje izboljšuje 
svojo konkurenčnost in ustvarja ve-
čje zadovoljstvo kupcev,« izpostavi 
sogovornik.
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Učinkovita notranja logistika torej 
podjetjem med drugim omogoči, da 
so njihove zaloge ravno prav velike 
in da lahko pravočasno premestijo in 

skladiščijo material, ki ga potrebujejo 
za svoj poslovni proces. 

Na kakšen način se notranja logi-
stika pravzaprav umešča v delovanje 

oskrbovalne verige? Vsako dobav-
no verigo sestavljajo tri osnovne 
komponente, in sicer dobavitelji, 
notranje funkcije in distributerji. 
»Notranja logistika sodi v notranje 
funkcije, ki vključujejo vse procese, 
ki jih določena dobavna veriga po-
trebuje za pretvorbo vhodnih prvin, 
ki jih dobavljajo dobavitelji, v izdel-
ke. Zajema vse procese od trenutka, 
ko materiali in surovine vstopijo v 
dobavno verigo, do trenutka, ko se 
končni izdelki začnejo distribuira-
ti vzdolž dobavne verige,« pojasni 
Klavdij Logožar. 

Vpogled v notranjo logistiko 
podjetja otežen

Kot pravi sogovornik, je stanje 
razvoja notranje logistike v sloven-
skih podjetjih težko oceniti iz dveh 
razlogov. »Prvič, notranja logistika je 

velikokrat neločljiv sestavni del proi-
zvodnega procesa in je zato težko ne-
odvisno ovrednotiti njeno delovanje. 
In drugič, procesi notranje logistike 
v celoti potekajo znotraj podjetja 
in je vpogled vanje izrazito otežen. 
Če k temu dodamo še dejstvo, da 
v zadnjem obdobju v slovenskem 
prostoru raziskav s tega področja 
pravzaprav ni, je nemogoče podati 
relevanten odgovor na to vprašanje,« 
pojasni.

V Pošti Slovenije so notranjo lo-
gistiko organizirali tako, da lahko 
strankam zagotavljajo zanesljive 
roke prenosa, hkrati pa poskrbijo 
za varno in zanesljivo dostavo po-
šiljk in blaga na pravo mesto ob 
pravem času, kot so nam povedali 
pred kratkim. Pravijo, da hrbtenico 
njihove notranje logistike predsta-
vljata poštna logistična centra (PLC-

ja) v Ljubljani in Mariboru, ki so ju 
dopolnili z 42 logističnimi poštami, 
154 dostavnimi poštami in eno do-
stavno točko, preko katerih pošiljke 
distribuirajo do naslovnikov. Strate-
ški razvojni program Skupine Pošta 
Slovenije predvideva, da bo njihovo 
mrežo konec leta 2025 oblikovala 
kombinacija lastnih poštnih po-
slovalnic, pogodbenih poslovalnic, 
paketomatov, pametnih paketnikov, 
avtomatiziranih enot za oddajo in 
sprejem pošiljk PS 24/7 in alterna-
tivnih kontaktnih točk (kot so npr. 
bencinski servisi), ki bodo bistveno 
olajšale dostopnost do njenih sto-
ritev. Za naložbe v izboljšave oziro-
ma preoblikovanje poslovanja bodo 
vsako leto do leta 2025 namenili 
med 45 in 55 milijonov evrov.

V Intereuropi se zavedajo, da je 
treba za konkurenčno logistično 

storitev zagotoviti ustrezno zna-
nje, kompetence in motiviranost 
zaposlenih, odlično IT-podporo in 
finančno stabilnost poslovanja. 
Imajo logistično infrastrukturo, ki 
obsega več kot 230 tisoč kvadratnih 
metrov lastnih in najetih skladišč-
nih zmogljivosti, več kot 1.617.000 
kvadratnih metrov zemljišč z omrež-
jem logističnih terminalov in mre-
žo zanesljivih poslovnih partnerjev. 
Pravijo, da bodo med drugim sledili 
blagovnim tokovom in odpirali nove 
zbirne linije na področju Jugovzho-
dne Evrope.

Informacijska tehnologija poganja 
razvoj logistike in dobavnih verig

Pri razvoju logistike in dobavnih 
verig ima eno pomembnejših vlog 
informacijska tehnologija. »Lahko bi 
celo trdili, da poganja njun razvoj,« 

»Notranja logistika je zelo pomembna 
za konkurenčnost podjetja, ker vpliva 

na doseganje ciljev poslovne logistike, kot sta na 
primer zniževanje stroškov in izboljšanje servisiranja 
odjemalcev,« pove izredni profesor dr. Klavdij Logožar. 
Pojasni, da lahko z dobro organizirano notranjo 
logistiko skrajšamo pretočni čas, to je časovni interval 
od trenutka naročila do trenutka izročitve blaga 
odjemalcu. »S krajšimi pretočnimi časi podjetje 
izboljšuje svojo konkurenčnost in ustvarja večje 
zadovoljstvo kupcev,« izpostavi sogovornik.

4948

N
OT

RA
N

JA
 L

O
GI

ST
IK

A N
OTRAN

JA LO
GISTIKA

www.artex.si, info@artex.siPROJEKTIRAMO PROIZVAJAMO MONTIRAMO

Tovarna skladiščne opreme, d. o. o.

• paletni regali
• polični regali
• konzolni regali

• prevozni regali
• pretočni regali
• jekleni podesti

• stebrni (drive-in) regali

Polični sistem Pikorack in Maxirack, 
regalni sistem Megarack

Kolodvorska 43, 9220 Lendava, Slovenija, 
T: +386 (0)2 577 62 57
F: +386 (0)2 577 62 60

NAPREDNE
ENERGETSKE
REŠIT VE

TAB-Haidi d.o.o.
član Skupine TAB

Polena 6
2392 Mežica

T: 02 87 02 300www.tab-haidi.si
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AGV viličarji in vlačilci – popolnoma 
avtomatski, natančni in zanesljivi.
Avtomatska vozila, ki temeljijo na preizkušenih serijskih vozilih in jih nadzira inteligentna 
programska oprema, so srce avtomatizirane logistike. Popolnoma samodejno, 
natančno in zanesljivo opravljajo ponavljajoča se opravila z velikim pretokom materiala 
v proizvodnem okolju in skladiščih. Številni varnostni senzorji ščitijo ljudi, blago in 
stroje, kar omogoča uporabo avtomatskih vozil v mešanem delovanju.

Učinkovitost v gibanju.
Avtomatizacija z Jungheinrichom.

Natančno pozicioniranje

Litij-ionska tehnologija

Številni varnostni senzorji

Vse iz ene roke: od načrtovanja 
do poprodajne podpore

Jungheinrich, d. o. o., Korenova c. 11, Kamnik 
Tel.: 01/561-04-85  •  si-prodaja@jungheinrich.si
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Določajo smernice na področju 
avtomatizacije v notranji logistiki
V notranji logistiki avtomatizacija poteka predvsem v transportu in skladiščenju. Preboj po-
menijo tudi avtomatsko vodeni viličarji, ki so sposobni manipulirati z izjemnimi bremeni – 
Jungheinrichov model ERC217a je sposoben transportirati do 1.700 kg!

»Pri procesu skladiščenja gredo 
postopki avtomatizacije v smeri 
skladišč z regalnim dvigalom, saj 
so zahteve po pretokih materiala 
praviloma precej visoke. Junghei-
nrich ima v svojem portfelju tako 
rešitve za avtomatizirana paletna 
skladišča kot skladišča za manjše 
zaboje,« pravi poslovno-razvojni 
inženir Matjaž Kocijančič. 

Na področju transporta pa se 
spekter potencialnih avtomatizira-
nih rešitev bistveno razširi. »V igro 
poleg najbolj razširjenih transpor-
tnih enot za končne izdelke vstopi-
jo na primer še specifične osnove 
za transport polizdelkov, hkrati pa 
se srečamo tudi z vse tesnejšimi 
proizvodnimi okolji, ki zahtevajo 
specifične, včasih že zelo nišne ali 
celo po meri razvite rešitve,« pravi 
sogovornik. V Jungheinrichu se s 
pridobivanjem kompetenc na tem 
področju intenzivno pripravljajo na 
napovedano rast avtomatizacije v 
notranji logistiki v tem desetletju. 
Pojavljajo se namreč napovedi, da 
bo do leta 2030 že 30 % vse opreme 
v notranji logistiki avtomatizirane. 

Razvoj avtomatsko vodenih 
viličarjev

V podjetju Jungheinrich avtoma-
tizaciji in digitalizaciji ne le sledi-
jo, temveč tudi ustvarjajo trende na 
tem področju. Revolucionarni so 
njihovi modeli avtomatsko vode-
nih viličarjev. »Ti so sposobni varno, 
učinkovito in neverjetno natančno 
manipulirati s težkimi bremeni. S 
strogega vidika učinkovitosti (tran-
sporti/uro) so sicer manj zmogljivi. 
Človeški občutek je v tem smislu 

nenadomestljiv. Seveda pa ti vili-
čarji ne potrebujejo upravljavca in 
se nikoli ne ustavijo. Zato so že da-
nes zaradi pomanjkanja ustreznega 
kadra na trgu dela zelo zanimivi za 
področje notranje logistike in pro-
izvodnje,« razlaga Kocijančič. 

Njihov model ERC217a lahko tran-
sportira do 1.700 kg, z najnovejšim 
EKS215a pa se lahko opravita tako 
transport kot skladiščenje do višine 
6 metrov. Praktičen primer je zajem 
palet polizdelkov iz tekočega tra-
ku proizvodnje linije ter transport 
in uskladiščenje v 'buffer' regalno 
skladišče za nadaljnjo obdelavo. 

Glavni trend pri razvoju avtomat-
sko vodenih viličarjev je trenutno 
optimizacija v smislu prostora, ki ga 

potrebujejo za manipulacijo tovora. 
V ospredju bo tudi povečevanje av-
tonomije viličarjev, z vedno večjim 
trgom pa tudi njihova cenovna do-
stopnost. Ponudniki se že premikajo 
v smeri razvoja informacijskih reši-
tev, ki poenostavijo implementacijo, 
in če dodamo še večjo avtonomijo, 
bodo AGV rešitve lahko hitreje im-
plementirane, lažje prilagodljive in 
hitro razširljive. Tukaj se proizvajalci 
zgledujejo po avtonomnih t. i. AMR 
vozilih za talni transport. Od konca 
leta 2021 ima svojega predstavnika 
tudi Jungheinrich – mobilnega ro-
bota 'arculus'.

»Avtomatizacija 
zahteva 

dolgoročna partnerstva 
med ponudniki in 
kupci. Pot do uspeha 
na vse večjem tržišču 
zato vidimo predvsem v 
strokovnem svetovanju in 
grajenju konstruktivnih 
odnosov s strankami,« 
pravi Matjaž Kocijančič, 
poslovno-razvojni inženir 
v družbi Jungheinrich.
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pravi Logožar in doda, da je bilo mo-
goče z vse večjim in raznovrstnim 
vključevanjem informacijskih teh-
nologij v logistične procese razviti in 
odjemalcem ponuditi logistične sto-

ritve, ki pred tem niso bile izvedljive, 
hkrati pa podjetja lažje obvladujejo 
in optimizirajo svoje logistične pro-
cese in logistične stroške. »Upam 
si trditi, da je logistika eno izmed 
tistih poslovnih področij, ki so največ 
pridobila z razvojem informacijskih 
in komunikacijskih tehnologij,« je 
prepričan sogovornik.

Tudi med ključnimi projekti Po-
šte Slovenije jih kar nekaj sloni na 
informacijski tehnologiji. Poleg 
projektov, ki so usmerjeni v širjenje 
prostorskih in transportnih zmoglji-
vosti za paketno-logistično dejav-
nost, bodo poskrbeli tudi za infor-
matizacijo poslovanja logističnih 
procesov, avtomatizacijo (naprave 
za usmerjanje pošiljk, nadgradnja/
posodobitev pisemskih usmerjeval-
nikov, nadgradnja paketnih usmer-

jevalnikov) in digitalizacijo, kot na-
povedujejo.

Vse pomembnejše zmanjševanje 
negativnih vplivov na okolje 

Zanimalo nas je tudi, kakšna je 
vloga transportnih sredstev za no-
tranjo logistiko in kakšni so trendi 
na tem področju? »Brez ustreznih 
in učinkovitih sredstev notranjega 
transporta notranja logistika ne 
more izpolniti svojih osnovnih na-
log. Razen uvajanja že omenjenih 
novih tehnologij na tem področju 
(avtonomne logistične naprave, 
samovozeča sredstva notranjega 
transporta, umetna inteligenca) se 
vedno večji poudarek daje trajno-
stnim rešitvam, ki zmanjšujejo ne-
gativne vplive logističnih procesov 
na okolje,« pravi Logožar. 

Za naložbe v izboljšave 
oziroma preoblikovanje 
poslovanja bodo v Pošti 
Slovenija vsako leto do 
leta 2025 namenili med

45 in 55 
milijonov 

evrov. 
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Vračanje stroškov 
za prevoz na delo 
spodbuja razpršenost 
poselitve 
Avtorica: Špela Šimenc

Promet je eden izmed največjih onesnaževalcev 
okolja – v Evropski uniji na primer povzroči če-
trtino emisij toplogrednih plinov. Dolgo zapo-
stavljen sistem javnega potniškega prometa in 
dokaj razpršena poselitev, ki se kažeta v izjemni 
navezanosti prebivalcev na osebni avtomobil, 
sta največja izziva na področju trajnostne mobil-
nosti pri nas. Pomemben izziv je po mnenju pri-
stojnega ministrstva tudi sprememba sistema 
povračil prevoza na delo, saj obstoječi spodbuja 
razpršenost poselitve.

»Trajnostna mobilnost 
vključuje hojo, kolesar-
jenje, uporabo javnega 

potniškega prometa in alternativne 
oblike mobilnosti. Njen cilj je zago-
tavljanje učinkovite in enakoprav-
ne dostopnosti za vse, pri čemer je 
poudarek na omejevanju osebnega 
motornega prometa in porabe ener-
gije ter na spodbujanju trajnostnih 
potovalnih načinov.« Takšno defini-
cijo trajnostne mobilnosti navajajo 
na vladnih straneh. 

Kako pa naša država deluje na tem 
področju? Kot pravijo na Ministrstvu 
za infrastrukturo (MzI), država pod-

pira razvoj trajnostne mobilnosti v 
obliki strokovnih usmeritev in tudi 
financiranja, predvsem s pomočjo 
evropskih sredstev. »Tako smo v fi-
nančni perspektivi 2014–2020, ki se 
zaključi leta 2023, izvedli več razpisov, 
preko katerih smo dodelili več kot 200 
milijonov evrov evropskih sredstev 
in podprli skoraj 300 projektov pri-
prave občinskih celostnih prometnih 
strategij, gradnje površin za pešce, 
kolesarske infrastrukture (kolesar-
ske povezave, kolesarnice, sistemi za 
izposoje javnih koles), postaj in po-
stajališč javnega potniškega prometa 
(JPP) ter parkirišč po sistemu P+R na 

vozliščih JPP. Dodatno je bilo pripra-
vljenih več strokovnih usmeritev za 
strateško načrtovanje mobilnosti na 
ravni mesta ali institucije,« pravijo 
na MzI. 

Zakon naj bi omogočil sistemsko 
podporo razvoju trajnostne 
mobilnosti 

Vse te aktivnosti so vodile k pri-
pravi težko pričakovanega Zakona o 
celostnem prometnem načrtovanju, ki 

je tik pred sprejemom v parlamentu 
in ki bo omogočil sistemsko podporo 
razvoja trajnostne mobilnosti. »Zakon 
sledi načelom trajnostne mobilnosti, 
celostnega pristopa in nujnosti vklju-
čevanja javnosti v prometno načrto-
vanje. Težko ga pričakujemo tudi zato, 
ker predvideva novo, celovito pro-
metno strategijo na nacionalni ravni, 
saj je trenutna strategija zastarela in 
prometne problematike ne obravnava 
dovolj celostno, sploh pa se v praksi 
ne izvaja zadostno. Na ravni države bi 
potrebovali korenit premislek o tem, 
v katero smer gremo; trenutno se žal 
premikamo v smer avtomobilistične 
države, ki niti slučajno ne bo mogla 
doseči okoljskih ciljev,« pravi Marjeta 
Benčina iz Focusa, ki je kritična do 
tega, da odločevalci ne vidijo dovolj 
velikega potenciala v JPP, čeprav bi 
lahko z njim zajezili velik del dnevnih 

migracij, ki jih zdaj večinoma opravi-
mo z osebnimi avtomobili. V Focusu 
se nadejajo, da bo z novim upravljav-
cem, ki ga predvideva še ne sprejeti 
Zakon o javnem potniškem prometu, 
javni potniški promet v Sloveniji bolj 
integriran, povezan in da bo ta novi 
organ tudi strateško, ne le operativno, 
načrtoval javni potniški promet. 

Celostni pristop spreminja 
potovalne navade

Slovenci smo zelo navezani na po-
tovanje z osebnim avtomobilom. Po 
eni strani bi to lahko poimenovali 
razvajenost ali moč udobja, po drugi 
strani uporabo avtomobila opraviču-
je nedostopnost ali dolgo potovanje 
z javnim potniškim prometom, sploh 
na podeželju. »To je lahko zelo dober 
argument ali pa slab izgovor. Odvisno 
od situacije, mikrolokacije. Načeloma 

Zakon o celost-
nem prometnem 
načrtovanju, ki je tik 
pred sprejemom v par-
lamentu, sledi načelom 
trajnostne mobilnosti, 
celostnega pristopa in 
nujnosti vključevanja 
javnosti v prometno 
načrtovanje. Med 
drugim predvideva tudi 
novo, celovito prometno 
strategijo na nacionalni 
ravni.

Kako zagotoviti trajnostno 
mobilnost na podeželju?

Ker so trajnostne oblike mo-
bilnosti najbolj učinkovite v 
urbanih okoljih, se več sredstev 
namenja za mesta. A na mini-
strstvu poudarjajo, da lahko z 
razvojem hitrega, dostopnega in 
konkurenčnega medkrajevnega 
javnega potniškega prometa in 
privlačnimi vozlišči zagotovijo 
razvoj trajnostne mobilno-
sti tudi na podeželju. »Ravno 
tako električna kolesa povečajo 
radij uporabe koles za namen 
trajnostne mobilnosti na do 20 
kilometrov poti v eno smer, zato 
spodbujamo tudi gradnjo kole-
sarskih povezav mest s svojimi 
zalednimi naselji,« so poudarili.
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Posodobitve v smeri zelenega 
potniškega prometa
V LPP se trudijo, da bi bil javni potniški promet v prestolnici in njeni okolici čim bolj prijazen upo-
rabnikom in zelen. Vztrajno posodabljajo svojo floto, ki jo na leto zamenjajo za do 10 odstotkov. 

»Letos bomo izvedli precej veliko 
posodobitev, in sicer s 24 novimi vo-
zili, devet smo jih že prevzeli, osta-
lih petnajst pa v prvi polovici leta,« 
pravi Rok Vihar, vodja službe Prevoz 
potnikov. 

Posodobitev bo zajela tako mestni 
kot medkrajevni potniški promet. De-
vet vozil, ki so že prispela, je za med-
krajevni promet. Gre za vozila Euro 6, 
korak E, najnovejše trenutno veljavne 
emisijske stopnje. Prilagojena so tudi 
osebam z različnimi oblikami ovira-
nosti. Ker pa so medkrajevna vozila 
visokopodna, ovirane osebe za vstop 
potrebujejo dva spremljevalca, ki jim 
na vhodu pomagata premagati tri sto-
pnice. V medkrajevnem prometu bodo 
dobili še pet triosnih petnajstmetr-
skih avtobusov, ki so nizkopodni in 
opisane ovire ni, saj so opremljeni z 
navozno klančino, podobno kot pri 
mestnem avtobusu. 

Novi mestni avtobusi na metan
V mestnem prometu bodo dobi-

li deset zgibnih vozil s pogonom na 
metan, ki bodo imela tudi hibridni 
modul, ki prinaša precejšnje prihran-
ke goriva. Opremljena bodo tudi s 
sistemom Start-Stop, da se bo na 

vsakem postajališču motor ugasnil, 
tudi na daljših postankih v križiščih 
in v kolonah. Trenutno imajo v svoji 
floti avtobusov 87 vozil na metan, z 
letošnjimi desetimi se bo povečala 
na 97 vozil, kar bo predstavljalo slabo 
polovico njihovih avtobusov. 

V prihodnosti nameravajo kupovati 
tudi brezemisijska vozila – električna 
in/ali na vodik. Postopke za njihov 
nakup bodo predvidoma začeli letos. 
Katera vozila bodo to, bo odvisno od 
razpoložljivosti tehnologije in njene 
primernosti za njihove potrebe. 

P + R parkirišča za dnevne migrante
Po besedah Roka Viharja se bo 

obseg javnega potniškega prometa 
dolgoročno povečeval, čemur bodo 
s svojim poslovanjem in naložbami 
sledili tudi v LPP. Mesto Ljubljana h 
krepitvi mestnega potniškega prome-
ta prispeva z uvajanjem P + R parki-
rišč na obrobju, predvsem za dnevne 
migrante. »Ponudba je zelo konku-
renčna – za 1,30 evra je uporabnik 
deležen celodnevnega parkiranja in 
dveh prevozov z avtobusom,« razlaga 
sogovornik. Dodaja, da uporabniki te 
možnosti še ne uporabljajo v meri, 
kot bi si v LPP želeli. 

Prenova plačilnega sistema
V LPP bodo predvidoma še letos 

poleg Urbane vpeljali tudi druge obli-
ke elektronskih plačilnih sredstev. V 
prvem koraku za polnjenje Urbane, 
kasneje pa tudi za plačevanje nepo-
sredno na avtobusu.  

Linije, pisane na kožo velikim 
uporabnikom

V LPP so letos (prvič) uvedli 
posebne avtobusne linije za 
uporabnike Univerzitetnega kli-
ničnega centra Ljubljana (UKCL) 
in Onkološkega inštituta (OI) iz 
točk P + R, in sicer brez vmesnih 
postaj. Do delovnih mest in na-
zaj jih avtobus prepelje v istem 
času, kot je to mogoče z oseb-
nim vozilom, pri čemer nimajo 
težav in stroškov s parkiranjem. 
Takšno rešitev v LPP ponujajo 
tudi drugim velikim organizaci-
jam, javnim ali zasebnim. 

»V prihodnosti bomo kupovali tudi 
brezemisijska vozila – električna in 
na vodik,« pravi Rok Vihar, vodja 
službe Prevoz potnikov na LPP.

Flota mestnih in medkrajevnih avtobusov 
LPP je okolju vedno bolj prijazna.

je dostopnost do postajališč dobra (več 
kot 90 odstotkov ljudi ima do posta-
jališča manj kot kilometer), a je večja 
težava frekvenca in čas, ki ga porabimo 
za celotno pot, skupaj s prestopanji. 
Velikokrat niti ne preverimo, kakšne 
povezave imamo, ampak se držimo ste-
reotipov, kako slabo je,« pravi Marjeta 
Benčina iz Focusa in poudari, da imamo 
največ izgovorov prav za potovanja do 
petih kilometrov, ki bi jih večina lahko 
opravila tudi peš ali s kolesom. 

Pristojni se zavedajo, da bo poto-
valne navade spremenil le celostni 
pristop. »Najprej je tu seveda zagoto-
vitev varne prometne infrastrukture za 
trajnostne oblike mobilnosti, privlačna 
in frekventna ponudba JPP z urejenimi 
dostopnimi potmi, s prioritetami, na 
koncu pa tudi s cenovno politiko in 
promocijo. Tudi nacionalni program 
predvideva razvoj omrežja v inter-
modalna vozlišča, do katerih je treba 
zagotoviti dostop z vsemi prometni-
mi načini,« pravijo na Ministrstvu za 
infrastrukturo, kjer kot primer dobre 
prakse izpostavijo Mestno občino Ce-
lje, ki je bila v letu 2021 najbolj aktivna 
velika občina na Evropskem tednu mo-
bilnosti v Sloveniji. V zadnjih letih so v 
Celju na novo uvedli mestni potniški 
promet, s sofinanciranjem evropskih 
sredstev in sredstev iz državnega pro-
računa bistveno izboljšali omrežje ko-
lesarskih povezav in vzpostavili sistem 
izposoje koles. 

Izzivi in načrti na področju 
trajnostne mobilnosti

Na Ministrstvu za infrastrukturo 
ključni izziv na področju trajnostne 
mobilnosti pri nas vidijo v dokaj raz-
pršeni poselitvi in nizki gostoti ter 
dolgo zapostavljenem sistemu jav-
nega potniškega prometa, potrebna 
pa je tudi sprememba sistema po-
vračil prevoza na delo, ki trenutno 
spodbuja razpršenost poselitve. Kot 
največjo potrebno naložbo na tem 
področju izpostavijo posodobitev re-
gionalnih železniških povezav, ki pa 
morajo biti nujno podprte z ukrepi, 
ki bodo omogočali  dostop do že-
lezniških postaj in postajališč peš, 

s kolesom ali avtobusom. Največji 
sklop projektov, ki jih pripravljajo na 
tem področju, je povezan z javnim 
potniškim prometom v Ljubljanski 
urbani regiji. Gre za naložbe v Lju-
bljansko železniško vozlišče z avto-
busno postajo in v regionalne žele-
zniške proge. 

Večina projektov, ki se še obeta-
jo, je vezanih na evropsko kohezij-
sko politiko. Trenutno se zaključujejo 
projekti gradnje kolesarskih in peš 
površin v mestnih občinah, gradnje 
P+R parkirišč v okviru celostnih teri-
torialnih naložb. Izvaja se tudi večje 
število projektov gradnje kolesarskih 
povezav preko mehanizma Dogovor 
za razvoj regij, s katerimi bodo zago-
tovili več kot 300 kilometrov novih. 
»Program za evropsko kohezijsko 
politiko (EKP) 2021–2027 je v fazi pro-
gramiranja. Sofinanciranje celostnih 
teritorialnih naložb (CTN) v mestnih 
občinah je predvideno v EKP 2021–
2027, vključuje ukrepe na JPP, vključno 
z elektrifikacijo, ukrepe za pešce in 
kolesarje in ukrepe za digitalizacijo 
prometa v mestih. Načrtuje se tudi 
sofinanciranje ukrepov v ostalih me-
stnih naseljih in gradnja kolesarskih 
povezav v regijah,« o načrtih še pove-
do na MzI. Finančni vidik še ni znan, 
a načrtujejo podobne vrednosti kot 
v sedanji perspektivi. 

So okoljski cilji nedosegljivi?

Cilj evropskega Zelenega dogovora je zmanjšati emisije toplogrednih vpli-
vov, ki jih povzroča transport, za 90 odstotkov do leta 2050. »Razogljičenje 
prometnega sektorja do leta 2050 in načrti, kako bo EU dosegla znižanja 
emisij v okviru svežnja 'Pripravljeni na 55', z vidika okoljevarstvenikov 
niso dovolj ambiciozni, da bi segrevanje ozračja ohranili pod 1,5 stopinje 
Celzija, a jih bodo države kljub vsemu težko dosegle,« so prepričani v 
Focusu, kjer menijo, da je premalo razmisleka v smeri zmanjšanja mo-
torne prometne aktivnosti – še vedno ne odstopamo od rasti prometa, 
zamenjali bi le pogon. Države se po njihovem mnenju preveč zanašajo 
na sintetična e-goriva, ki tehnološko še niso dovršena, premalo pa na že 
preizkušene prakse, kot so manj potovanj, učinkovitejši, dostopnejši in 
hitrejši javni potniški promet, aktivna mobilnost za krajše razdalje (večina 
potovanj z avtomobilom je krajša od petih kilometrov) in spodbujanje 
elektrifikacije javnega prevoza in osebnih avtomobilov, kjer prebivalci 
nimajo drugih alternativ.
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Spremenjene 
potovalne navade se 
še niso vrnile v stanje 
pred letom 2020
Avtorica: Špela Šimenc

V javnem potniškem prevozu je bilo leta 2020 prepeljanih opazno manj 
potnikov kot v letu 2019. Glavni krivec za to je epidemija koronavirusa, 
ki je spremenila potovalne navade ljudi. Te se danes niso vrnile nazaj v 
stanje pred letom 2020. A glede na številne načine spodbujanja tako ce-
stnega kot železniškega javnega prometa smo lahko optimistični.

Po podatkih Statističnega urada 
Republike Slovenije je leta 2020 
v avtobusnem javnem prevozu 

število potnikov upadlo za 59 odstotkov, 
v železniškem pa za 41 odstotkov. Kot 
navajajo na svoji spletni strani, število 
potnikov v železniškem prometu upada 
že od leta 2013. Na drugi strani pa je v 
cestnem javnem linijskem prevozu šte-
vilo prepeljanih potnikov v desetletju 
od 2011 do 2020 naraščalo in vrh dose-
glo leta 2017, ko je bilo prepeljanih več 
kot 30 milijonov potnikov. V letih 2020 
in 2021 pa je tudi javni avtobusni prevoz 
močno ohromila epidemija. 

Ljubljanski potniški promet daleč 
od prometa pred epidemijo

»Ukrepi za zajezitev širjenja okužb 
z virusom covida-19, na primer usta-
vitev javnega prevoza, delo od doma, 
omejitev dostopa do blaga, storitev, 
objektov, prekinitev delovanja posame-
znih gospodarskih/poslovnih objektov, 

prepoved zbiranja in javnih prireditev 
so povzročili vidnejše spremembe tudi 
v prometnih tokovih in načinu premi-
kanja po Ljubljani in do nje,« pravijo 
na Ljubljanskem potniškem prometu 
(LPP), kjer poudarijo, da so se potoval-
ne navade ljudi v tem času spremeni-
le. Nekateri, ki so prej uporabljali javni 
potniški prevoz, so postali redni vozniki 
avtomobila. Na to namigujejo tudi po-
datki o povečanju motornega prometa 
v letu 2021 v primerjavi z letom prej. 
Najslabše za LPP je bilo sicer leto 2020, 
a tudi najbolj sveži podatki niso primer-
ljivi s stanjem pred epidemijo. Njihovi 
potniki so v letu 2021 opravili malo več 
kot 19 milijonov potovanj, kar je za 18,6 
odstotka več kot leta 2020 in še vedno 
51,5 odstotka manj kot v letu 2019. 

Z različnimi ugodnostmi želijo 
privabiti potnike

Na LPP se sicer z različnimi ukrepi 
trudijo mestni potniški promet približa-

ti širšemu krogu uporabnikov. Na pod-
lagi sklenjene pogodbe z Ministrstvom 
za infrastrukturo so od prvega okto-
bra 2021 naprej upokojenci, imetniki 
Evropske kartice ugodnosti za invalide, 
vojni veterani in osebe starejše od 65 
let, pod pogojem, da niso v delovnem 
razmerju, upravičeni do brezplačne vo-
zovnice za mestne linije LPP. Prav tako 
so konec lanskega leta uvedli novo me-
stno linijo 16, ki vozi od Črnega loga do 
Opekarske in nazaj. V letu 2020 pa so 
linijo 1 podaljšali na obeh straneh, tako 
da poteka trasa sedaj od Stanežič P+R 
do Dolgega mosta P+R. »Poleg tega smo 
uvedli prevoz za zaposlene v jutranjem 
in popoldanskem času od Centra Sto-
žice P+R, Barja P+R do UKC Ljubljana in 
Onkološkega inštituta (OI). Na območju 
UKC Ljubljana in OI smo uvedli storitev 
Klinko Kavalir, ki prepelje bolnike od 
parkirišč in postajališč javnega potni-
škega prometa do ambulant na nave-
denem območju,« naštejejo na LPP, kjer 
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v luči zmanjševanja vpliva na okolje 
veliko vlagajo v posodobitve voznega 
parka. V letu 2022 bo vozni park avto-
busov LPP posodobljen s 26 sodobnimi 
novimi avtobusi, kar predstavlja okoli 
10 odstotkov njihove celotne flote. »Pri 
posodabljanju voznega parka zasledu-
jemo cilj, da vsi novi mestni avtobusi za 
pogon uporabljajo stisnjen metan, vsi 
medkrajevni avtobusi, ki zaradi tehno-
loških omejitev uporabljajo še dizelsko 
gorivo, pa so opremljeni z najnovejšimi 
tehnologijami za zmanjševanje izpu-
stov onesnažil in zmanjševanje porabe 
energije. Skladno s strategijo podjetja 
načrtujemo, da do leta 2027 zamenja-
mo še dodatnih 92 avtobusov. S tem 
bodo v celoti izločeni tudi vsi avtobusi, 
emisijske stopnje nižje od EURO IV,« o 
ciljih pravijo na LPP, kjer letos načrtu-
jejo tudi izvedbo razpisa za nakup prvih 
električnih mestnih avtobusov. 

Vse več ljudi se vozi z vlaki 
Na Slovenskih železnicah pravijo, da 

število prepeljanih potnikov v notra-
njem in mednarodnem prometu Slo-
venskih železnic v splošnem narašča, 
izjema je bila le izredna prekinitev leta 
2020. V letu 2021 pa zopet beležijo rast 
števila potnikov v primerjavi z letom 
prej. Potnike k uporabi varnega in traj-
nostnega načina prevoza spodbujajo s 
številnimi komunikacijskimi aktivnost-
mi in z različnostjo ponudb, ki vklju-
čujejo cenejše abonentske vozovnice, 
posebne popuste za prevoze skupin, 
družin, mladih, starejših, popuste, ki 
jih omogoča vozovnica pri drugih po-
nudnikih predvsem turističnih storitev. 
»Skupaj z Ministrstvom za infrastruk-
turo nadgrajujemo tudi možnosti inte-
griranega javnega potniškega prometa 
(IJPP). V letu 2021 smo tako potnikom 
ponudili nove ugodne IJPP ponudbe 
za potovanja. Brezplačnim vozovni-
cam IJPP za upokojence in starejše od 
65 let sta se v letu 2021 pridružili še 
ugodnejša ponudba subvencioniranih 
vozovnic IJPP za dijake in študente ter 
posebna ponudba za ugodna potova-
nja ob koncih tedna za posameznike in 
družine. V mednarodnem prometu nam 

je s sosednjimi železniškimi upravami 
uspelo doseči nove ugodne ponudbe 
za potnike in vzpostaviti novo neposre-
dno povezavo na progi Dunaj–Maribor–
Celje–Ljubljana–Trst,« so nam povedali 
na Slovenskih železnicah. 

Posodobili so floto
Boljšo potovalno izkušnjo in manj-

še obremenjevanje okolja so omogo-
čili s 14 novimi sodobnimi elektromo-
tornimi enopodnimi vlaki ter s petimi 
dizelmotornimi enopodnimi vlaki mo-
dela Flirt. V januarju so ponudbo obo-
gatili še z desetimi novimi dvopodnimi 
elektromotnimi vlaki modela Kiss, do 
oktobra 2022 pa pričakujejo v prometu 
še 21 enopodnih elektromotornih in 
16 enopodnih dizelmotornih vlakov 
modela Flirt. Na Slovenskih železnicah 
so prepričani, da postaja z novimi so-
dobnimi in energetsko varčnimi vlaki 
v prometu javni železniški prevoz za-
gotovo privlačnejši za potnike. V letu 
2023, ko bodo dobavljena vsa nova 
vozila, načrtujejo dodatne povezave, 
kjer infrastruktura to dopušča. Načr-
tujejo dodatne regionalne vlake med 
Mariborom in Ljubljano, Mariborom in 
Ptujem oz. Mursko Soboto, Ljubljano 
in Sevnico oz. Dobovo ter dodatne 
povezave z lokalnimi vlaki med Polj-

čanami, Rušami in Mariborom, Litijo 
in Ljubljano. Na progi med Ljubljano 
in Divačo so načrtovana večja grad-
bena dela, zato za zdaj na tej relaciji 
ponudbe ne morejo širiti.

Razvijajo multimodalnost
Velik poudarek dajejo tudi razvoju 

multimodalnosti, npr. možnosti sou-
porabe koles in električnih avtomobi-
lov za potnike v železniškem prome-
tu. Na večjih železniških postajah je 
potnikom že na voljo izposoja koles, 
uporaba kolesarnice in parkirišč za ko-
lesa. »V teku so projekti vzpostavitve 
izposoje električnih koles in električ-
nih avtomobilov, polnjenja lastniških 
električnih avtomobilov in parkiranja 
na vozliščih P&R na območju železni-
ških postaj ter integracija uporabe 
teh storitev skupaj s prevozom po 
železnici. Poseben izziv za realizacijo 
integrirane ponudbe predstavlja tudi 
usklajevanje aktivnosti in doseganje 
dogovorov z lokalnimi skupnostmi, 
državnimi institucijami transportne-
ga sektorja in strateškimi partnerji 
za ponudbo železniškemu prevozu 
komplementarnih storitev,« pravijo 
na Slovenskih železnicah, kjer bodo 
prodajno mrežo širili tudi s samostoj-
nimi prodajnimi mesti (kartomati). 

Ukrepi za spodbujanje JPP na državni ravni

Kako ukrepati, da se uporaba javnega potniškega prometa za začetek vrne 
na raven pred epidemijo in nato še višje? »V prihodnje bo treba združiti 
upravljanje predvsem avtobusnega in železniškega potniškega prometa, 
uskladiti vozne rede, določiti prestopne točke za potnike in jim s tem 
povečati dostopnost JPP in skrajšati potovalne poti, uvesti mobilnost kot 
storitev ter razširiti možnosti nakupa in plačevanja vozovnic; če naštejemo 
samo najpomembnejše,« pravijo na Ministrstvu za infrastrukturo. Doda-
jo, da je za ta namen v teku sprejemanje pravnih podlag za ustanovitev 
družbe za upravljanje javnega potniškega prometa. »Ta naj bi zgornje 
aktivnosti tudi izvedla, saj bo imela za to ustrezno kadrovsko zasedbo in 
opremo,« pravijo na Ministrstvu za infrastrukturo. Tamkajšnji Sektor za 
javni potniški promet, ki je trenutni upravljavec medkrajevnega avtobu-
snega potniškega prometa, je v letu 2021 izvedel razpis za podelitev novih 
koncesij. »V razpisu je standard dostopnosti povečan za 20 odstotkov, 
torej iz 50 milijonov kilometrov letno na 60 milijonov kilometrov letno. 
Povečanje gre na račun jutranjih in popoldanskih konic, oddaljenejših 
krajev in potreb turizma,« so še povedali na pristojnem ministrstvu. 
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tudi za kratke dobavne roke 

Skladiščni šotori so dani na 
trg kot celota in so slovenski 
proizvod. Prednost skladiščnih 
šotorov je tudi ta, da jih lahko 
kupite ali pa vzamete v najem 
in s tem rešite sezonsko skladi-

in kvalitetno montažo. 

ščenje.

Skladiščni šotor raste z veliko-
stjo posla
V sedanjih negotovih poslovnih 
razmerah, ko se obseg naročil 
in poslovanja lahko spremeni 
čez noč, je za številna podjetja 
zanimiva njihova ponudba »eno-
stavnih poslovno – skladiščnih 
objektov«. Tudi pri njih velikost 
v celoti prilagodijo željam naroč-

nika. Naročnik lahko izbira med 
različnimi kritinami, kot so PVC, 
valovita pločevina, termo paneli 
ter različnimi tipi vrat.
Vsi materiali so skladni z evrop-

skimi normami in dobavljivi v 
različnih lastnostih in barvah.
V podjetju poleg aluminijastih 
skladiščnih šotorov in hal ponu-
jajo tudi prireditvene šotore ter 

catering opremo, servis šotorov, 
popravilo in čiščenje PVC ponjav, 
pomoč pri pripravi dokumenta-
cije, 3D izrise in vso podporo pri 
vašem zastavljenem projektu.

Ugodno in hitro »enostavni poslovno – 
skladiščni objekti«

NOVO!!! 

www.skladiscnehale.com 

Negotovim razmeram se lahko prilagodite z industrijskimi ali poslovnimi halami 
in aluminijastimi skladiščnimi šotori.
V podjetju Petre šotori – hale 
d.o.o. vam velikost in obliko 
šotora ali hale z aluminijasto 
konstrukcijo prilagodijo vašim 
potrebam, poskrbijo pa
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Povpraševanje po 
kadrih logistike 
in prometa vse 
večje; primanjkuje 
dostavljavcev, voznikov, 
skladiščnikov … 
Avtorica: Špela Šimenc

Poklicni barometer za leto 2022 napoveduje pomanjkanje kadra na po-
dročju prometa. Težava je očitna že danes, največji manko pa se kaže na 
operativni ravni; manjkajo vozniki, dostavljavci, skladiščniki. Fakultete 
s področja prometa in logistike v zadnjih dveh letih opažajo izjemen po-
rast povpraševanja po njihovih diplomantih, hkrati pa se med študenti 
povečuje tudi interes za vpis. 

Z napovedmi poklicnega baro-
metra se strinjajo tudi naši 
sogovorniki s področja pro-

meta in logistike. »Danes v logistiki 
pogrešamo skoraj vse profile – skla-
diščnike, IT-strokovnjake, voznike in 
še bi lahko našteval. Ne bom rekel, da 
kakovostnega kadra ni, ga je pa težko 
najti,« svoje izkušnje opišejo v logi-
stičnem podjetju Frigologo. Kot pravi 
tudi izr. prof. dr. Peter Vidmar, dekan 
Fakultete za pomorstvo in promet 
Univerze v Ljubljani, pri pogovorih z 
gospodarstveniki pogosto zasledijo 
težave z delovno silo: »Še posebej je 
težava pereča pri voznikih, ki jih pod-
jetja najemajo tudi iz drugih držav. Če 
se bodo blagovni tokovi prek Slovenije 

krepili in bodo naložbe v pristanišče, 
železniško infrastrukturo in cestne 
prometnice zaključene, lahko upravi-
čeno pričakujemo pomanjkanje kadrov 
na področju prometa in logistike tudi 
dolgoročno in ne samo letos.« 

Mag. Gregor Rak, ravnatelj Višje pro-
metne šole Maribor, vidi manko kadrov 
predvsem na operativni ravni, kot so 
vozniki avtobusov, vozniki tovornih 
vozil, dostavljavci paketov, skladiščni 
delavci … »Največje pomanjkanje ka-
drov se trenutno odraža predvsem pri 
voznikih težkih tovornih vozil, dispo-
nentih in skladiščnih delavcih. Kot šola 
si prizadevamo, da bi uvedli srednje 
poklicno izobraževanje za poklic voznik 
(triletni program), da bi po končanem 

šolanju pridobili prihodnje poklicne 
voznike z izpitom C-kategorije,« pravi 
Gregor Rak. Njihovi študentje se sicer 
najpogosteje odločajo za študij nabav-
ne in notranje logistike, kjer so procesi 
dela povezani z oskrbo proizvodnje ali 
trgovin in distribucijsko logistiko (pred-
vsem dostava zadnja milja). 

Premalo strokovnjakov 
za načrtovanje železniške 
infrastrukture 

Napovedi ne presenečajo niti 
doc. dr. Sergeja Težaka s Fakultete za 
gradbeništvo, prometno inženirstvo 
in arhitekturo Univerze v Mariboru. 
Izpostavi, da je po njihovih opažanjih 
na trgu v zadnjih letih opaziti tudi 
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veliko pomanjkanje strokovnjakov 
iz železniškega prometa in načrto-
vanja železniške infrastrukture. »To 
je posledica odločitve, da bo Slo-
venija vlagala predvsem v obnovo 
železniške infrastrukture. Zanimanje 
za to področje se povečuje,« pravi. 
Doda, da je bil vpis v njihove študij-
ske programe v preteklih letih zelo 
majhen, eno leto so morali celo uki-
niti univerzitetni študijski program 
prometno inženirstvo, a v zadnjih 
dveh letih se je slika povsem obrnila.

Veliko povpraševanja za delo v 
pomorski logistiki 

Fakultete, ki vzgajajo kadre, prisotne 
v prometu in logistiki, opažajo, da je 
povpraševanje trga po profilih njihovih 
diplomantov danes veliko, predvsem je 
opaziti porast v zadnjih dveh letih. »Ve-
liko je povpraševanj za delo v pomorski 
logistiki, organizaciji cestnih prevozov, 
za delo v distribuciji in skladiščenju. 

Skorajda vsak teden se na nas obrnejo 
logistična podjetja s ponudbo za zapo-
slitev naših študentov in diplomantov,« 
pravi Peter Vidmar s Fakultete za po-
morstvo in promet. Največ povprašujejo 
po študentih in diplomantih visokošol-

ske študijske smeri tehnologija prome-
ta in transportna logistika ter univer-
zitetne smeri tehnologija prometa in 
logistika, prav tako pa z iskanjem dela 
na ladjah nimajo težav študentje nav-
tike. Da je njihov kader vedno bolj za-
želen, poudari tudi Sergej Težak: »Tudi 
na Ministrstvu za infrastrukturo in na 
Inženirski zbornici Slovenije so ugoto-
vili, da inženirji gradbeništva nimajo 
dovolj znanja predvsem pri naprednih 
rešitvah, ki se pojavljajo na področju 
prometa. Pri tem imam v mislih traj-
nostni razvoj in ekologijo, prometno 
informatiko in telematiko, razvoj in 
vzdrževanje novih ekoloških električ-
nih vozil ter predvsem razvoj in imple-
mentacijo podporne infrastrukture za 
ta nova vozila.« Kot še pove sogovornik, 
gre predvsem za področja načrtovanja, 
organizacije in upravljanja, obratovanja, 
vzdrževanja ter za področje reševanja 
in izrednih dogodkov v posameznih 
prometnih podsistemih.

Kaj pri zaposlovanju najbolj 
cenijo in iščejo delodajalci? 

»Zaposlovalci najbolj iščejo in ce-
nijo strokovnost, zanesljivost in 
pripravljenost delovanja v timu,« 
izpostavljajo v podjetju Frigologo, 
kjer pravijo, da iz slovenskih šol 
prihaja kar nekaj kadrov, ki ima-
jo dobro osnovo, da postanejo 
dobri strokovnjaki, pogrešajo 
pa potrpljenje in znanje, da se 
te kadre usposobi za delovanje 
na trgu. Ko govorijo o potrpljenju, 
imajo v mislih tako delodajalce 
kot tudi delojemalce.

Digitalizacija, avtomatizacija, 
robotizacija in trajnost

Digitalizacija, avtomatizacija, robo-
tizacija in seveda trajnostni vidik so 
smernice tudi v prometu in logistiki. 
»Pred nami so novi izzivi, povezani s 
transformacijo celotne človeške druž-
be, ki se bo pomembno odrazila prav 
na področju prometa. Razvoj se pri-
čakuje predvsem zaradi omejitev na 
področju ekologije in trajnostnega ra-
zvoja,« pravi Sergej Težak. Prihodnost 
po njegovem mnenju prinaša manjšo 
odvisnost od avtomobilov v zasebni 
lasti in organiziranje novega načina 
prevoza, kot so izposoja vozil, delitev 
prevozov, dostopnejši javni potniški 
promet, optimiziranje prevozov …  
»Poudarek bo tako na področju pa-
metne mobilnosti, avtonomne vo-
žnje kot tudi varnega, ekološkega in 
ekonomsko sprejemljivega motori-
ziranega prometa in vključenosti t. 
i. ranljivih udeležencev v prometu 

(pešci, kolesarji, e-skiroji ...),« pra-
vi sogovornik. Z vsem tem se bodo 
ukvarjale nove generacije diploman-
tov, ki se odločajo za kariero v pro-
metu in logistiki. 

Iskali bodo veščine digitalne 
pismenosti, komunikativnosti in 
kreativnosti 

Po mnenju Petra Vidmarja bo pri-
hodnost bolj kot v uvajanje novih 
poklicev na tem področju usmerje-
na k polivalentnosti znanja in veščin 
obstoječih poklicev. Temu se na Fa-
kulteti za pomorstvo in promet pri-
lagajajo s spreminjanjem študijskih 
programov in predmetov, prilaga-
janjem učnih načrtov, najnovejšimi 
računalniškimi programi … Gregor Rak 
pa med kompetencami za zasedbo 
novih delovnih mest na področju pro-
meta vidi, da bodo potrebna znanja 
in veščine logistike, digitalne pisme-
nosti, komunikativnosti in kreativ-

nosti. »Z delodajalci razvijamo nove 
študijske programe, da bi vsaj sledili 
razvoju potreb gospodarstva po kom-
petentnih kadrih,« pravi sogovornik z 
mariborske višje prometne šole. 

Glede prihodnosti v podjetju Fri-
gologo verjamejo, da so poleg klasič-
nih kakovostnih kadrov potrebni tudi 
upravljavci dronov (robotov, vozil vili-
čarjev). »Umetni inteligenci se še ne-
kaj časa ne bo uspelo sinhronizirati s 
človeškim umom oz. reakcijami, bodo 
pa roboti nadomestili marsikatero fi-
zično delo,« pravijo. Izpostavijo na 
primer vožnjo tovornjakov, ko voznik 
vsaj pol dneva presedi v avtu in čaka, 
da bo spet lahko delal: »Zakaj ne bi 
mogel iz varne in prijetne pisarne vo-
diti tovornjaka na dolgih relacijah? 
Ko bi končal delavnik, bi na njegovo 
mesto sedel drug voznik in nadaljeval 
vožnjo. To bi pomenilo več voznikov 
in večjo učinkovitost ter, verjamem, 
tudi večjo varnost na cesti.« 

BrankoKolenc
Transport, gostinstvo, nepremičnine in trgovina

Branko Kolenc s.p., 
Logistika-transport, gostinstvo nepremičnine in trgovina
Gaji 46, 3000 Celje
T: +386 34254-300; -302; -308
W: www.transport-kolenc.si
E: prevozi.kolenc@siol.net
    logistika@kolenc.si

   LOGISTIČNO-TRANSPORTNE 
DEJAVNOSTI

že 36 LET
Logistično-transportno pod-
jetje BRANKO KOLENC S.P. je 
družinsko podjetje ustanovlje-
no leta 1986.  Podjetje opravlja 

naslednje procese:

logistiko, skladiščene, pretovor in 
prevoz blaga za kamione in hladil-
nike,  predvsem za države: Avstrija, 

Nemčija, Italija, Belgija, Nizozemska, 
Francija, Grčija, Hrvaška in Slovenija.

logistične storitve, transport, pretovor 
blaga in skladiščenje, 
EKSKLUZIVNO za Grčijo 

gostinsko in trgovsko dejavnost,
gradnja nepremičnin

točnost so povezovalni most med  nami in 
našimi partnerji. Hvala za zaupanje.

pristaniški špediterji 
  in carinski posredniki

• Pristaniška logistika
• zagotavljanje vhodne in izhodne pristaniške 

dokumentacije za zabojnike (kontejnarje), 
tovornjake, vlake, ladje

• priskrbovanje potrdil o pričvrščevanju in 
kakovosti tovora

• organiziranje polnjenja in praznenja zabojnikov
• priprava transportnih listin
• poročilo o zalogah, stanju tovora in svetovanje
• naročanje zabojnikov
• priprava tovora za transport
• koordiniranje projektnih tovorov
• posredovanje pri oskrbi ladij
• pregled tovora
• ostale storitve povezane s tovorom

COMPANY INTRODUCTION

■ Private company

■ Established 1993

■ 100.000,00 € share capital
Share holders: Klara & Čedomir Bojanić

■ Address: Ferrarska 17, Koper

■ Fiata member

■ Founding member of Slovene association of 
port logistics providers

■ Yearly cargo volume: 110.000 MT

■ Containers handled: 8.000 TEUs

■ Main cargo groups handled: machinery, 
pleasure boats, strand mats, food & bever-
ages, electric/electronic devices, …
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• Carinsko posredovanje
• uvoz
• izvoz
• tranzit
• poenostavljeni postopki 

(predcarinjenje in carinjenje 24/7)
• poročanje o carinskem statusu 

tovora, asistiranje pri inšpekcijskih 
pregledih

• “fiskalno” uvozno carinjenje za 
podjetja iz drugih držav članic 
Evropske skupnosti

• poročila Instrastat

• Davčno zastopanje
• poročanje FURS
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Smo na pragu 
tehnološke revolucije
Logistika je lahko vedno bolj spremenljivim poslovnim, zdra-
vstvenim in geostrateškim razmeram kos le s pomočjo digita-
lizacije in avtomatizacije procesov, uporabo sodobnih tehno-
logij in umetne inteligence. Prof. dr. Maja Fošner, dekanica 
Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, nam je predstavi-
la sodobne razvojne trende in na kakšen način jim sledijo na 
fakulteti. 

Kako je pandemija spremenila 
logistične in transportne tokove?

Logistika in upravljanje oskrboval-
nih verig sta že od koronskega časa 
podvržena izjemnim pritiskom. Dra-
stično so se spremenili poslovni mo-
deli in potrošniške navade. Predvsem 
pa smo se v času zaprtja kar v večini 
prestavili na nakupe po spletu. Napo-
vedi kažejo, da bo do leta 2023 rast 
e-potrošnje za 50 odstotkov višja kot 
leta 2019. Omenjeno zahteva ogromno 
načrtovanja, optimizacije, brez digita-
lizacije procesov bo to neobvladljivo. 
Z začetkom rusko-ukrajinske vojne pa 
se že srečujemo z novimi motnjami, 
ki zahtevajo poseben premislek in 
prilagoditev poslovanja. 

Kam bo šel razvoj?
Prevladovale bodo pametne 'smart' 

rešitve, tudi na področju mobilnosti, 
kjer so samovozeča vozila neizogibna. 
Ne moremo niti mimo razvoja pame-
tnih kontejnerjev, mest, državljanov. 
Pričakovati je porast uporabe umetne 
inteligence, robotizacije, avtomatiza-
cije, 3D-tiskanja. Za potrebe e-potro-
šnje bo prišlo do vpeljave dronov za 
potrebe dostav v zadnji milji.

Pred časom ste se na vaši fakul-
teti lotili reševanja izziva robotskega 
komisioniranja izdelkov v okviru av-
tomatiziranih skladiščnih sistemov.

Sodelavci Laboratorija za kogni-
tivne sisteme v logistiki so uspešno 
pridobili aplikativni ARRS projekt z 
naslovom 'Skladiščenje 4.0: Model in-

tegracije skladiščno-komisionirnih in 
robotskih sistemov'. Glavni cilj projekta 
je integracija modela skladiščenja in 
komisioniranja z uporabo sodelujočih 
mobilnih robotov (AMR) v ekspertni 
sistem, ki bo omogočal računalniško 
podprto, strokovno in optimalno izbi-
ro sodobnih transportno-skladiščnih 
sistemov ter medsebojno primerjavo 
različnih sistemov z namenom dosega-
nja maksimalne učinkovitosti pri izved-
bi posameznih naročil v skladišču ob 
hkratnem zagotavljanju ekonomičnosti 
in trajnosti obratovanja skladišča. 

Zakaj je robotiziran proces 
komisioniranja pomemben in kaj 
lahko prinese podjetju?

roboti v logistiki opravljajo naj-
različnejše naloge: od raztovarjanja 
in pretovarjanja palet, embaliranja, 
sortiranja, transporta do komisionira-
nja artiklov. V zadnjem obdobju je za-
znano povečanje uporabe robotike na 
področju e-trgovin, kar je še posebej 
izrazito v času pandemije covida-19. 
Skladišča e-trgovin je treba prilagoditi 
na visoko produktivno komisioniranje 
množice različnih in unikatnih artiklov, 
kratke dobavne roke in nepredvidlji-
vo povpraševanje. Obenem se bodo 
morali delodajalci spopasti s pomanj-
kanjem delovne sile v transportnih in 
skladiščnih podjetjih, s poudarkom 
na delovnih mestih nižje izobrazbene 
strukture (vozniki vlečnih vozil, viliča-
risti, komisionarji, skladiščniki, proi-
zvodni delavci itd.). Omenjeno proble-
matiko je možno reševati predvsem z 

uvajanjem naprednejših skladiščnih 
sistemov in metod skladiščenja ter 
sistemov robotskega komisioniranja. 

Kakšne načrte imate v letu 2022?
Ostati želimo tim visoko motivira-

nih sodelavcev z visoko zastavljenimi 
osebnimi in poslovnimi cilji, ki so zato 
tudi dosegljivi. Stkati želimo dolgoroč-
ne vezi z industrijo in ob tem dvigniti 
njihovo zavedanje, da so visoko izobra-
ženi logisti izjemna dodana vrednost 
podjetja, ki lahko dolgoročno ogromno 
prispevajo k njihovemu boljšemu po-
slovanju, ne le v finančnem smislu, 
temveč tudi v optimizaciji poslovnih 
procesov in uvajanju tako tehnoloških 
kot strateških novosti. Prav tako bomo 
krepili projektno delo s še pogostejšim 
prijavljanjem na razpise tako v Sloveniji 
kot v tujini. 

»Zaradi nagnjenosti logistike k 
spremembam bomo še naprej 
posodabljali vsebine svojih 
študijskih programov in se 
trudili, da diplomante opremimo 
z znanjem in kompetencami za 
uspešen vstop na trg dela,« pravi 
prof. dr. Maja Fošner, dekanica 
Fakultete za logistiko Univerze v 
Mariboru.

64

LO
GI

ST
IK

A



Promet  |  MArec 2022Promet  |  MArec 2022

Trenutne ovire so del 
dolgoročnega načrta
Avtorica: Jerneja Srebot

Težave za tovorni promet na 
slovenskih železnicah med 
drugim povzročajo dolgo-

trajne zapore posameznih tirov ali 
prog zaradi del na železniški infra-
strukturi. Na slovenskem omrežju 
v zadnjih letih potekajo obsežni 
gradbeni projekti, kar seveda po-
meni, da so zapore reden pojav na 
naših progah. »Na dolgi rok bodo ta 
dela povečala konkurenčnost slo-
venske transportne poti, na krat-
kega pa pomenijo veliko oviro pri 
trenutnem zagotavljanju cenovno in 
kakovostno konkurenčnih storitev,« 
razložijo v Slovenskih železnicah. 

Zaradi del v karavanškem predo-
ru je bil od oktobra 2020 do konca 
julija 2021 zaprt mejni prehod Jese-
nice, že kmalu zatem pa so se avgu-
sta 2021 začele tudi dolgotrajne za-
pore na odseku Ljubljana–Brezovica. 
Zapore po odsekih naj bi trajale vse 

do leta 2025, zaradi njih pa bo v tem 
času dvotirna proga v praksi tako 
rekoč spremenjena v enotirno.

Na Slovenskih železnicah nego-
dujejo nad tem, da jih načrtovane in 
nenačrtovane zapore občutno ovi-
rajo pri izpolnjevanju pogodbenih 
obvez, slabšajo kakovost njihovih 
storitev in zvišujejo njihove stroške. 
Zaradi zapor so zato v sodelovanju 
s partnerskimi prevozniki primorani 
oblikovati alternativne logistične 
rešitve za optimalni pretok tovora.

Izvajajo se predvsem nadgradnje 
obstoječih prog

Nedvomno pa so zapore tu z 
razlogom. Na Direkciji Republike 
Slovenije za infrastrukturo poja-
snjujejo, da je osnovni namen teh 
naložb ravno dvig kategorije proge v 
kategorijo D4, kar prinaša nosilnost 
22,5 t/os. V zadnjih letih se tako po-

spešeno izvajajo nadgradnje žele-
zniških prog.

»V zadnjih letih so bile naložbe 
usmerjene predvsem v nadgradnje 
glavnih koridorskih prog. Tako so 
bile izvedene nadgradnje odsekov 
prog med Zidanim Mostom in Šenti-
ljem ter med Kranjem in Jesenicami, 
nadgrajena je bila proga Pragersko–
Hodoš, v teku pa je tudi nadgradnja 
železniške proge Ljubljana–Divača,« 
naštejejo na Direkciji.

Tako je v obdobju do leta 2027 
za železniško področje predvide-
no nadaljevanje izvajanja prvega 
naložbenega ciklusa. Ta zajema, 
kot že omenjeno, predvsem nad-
gradnje obstoječih prog, odpravo 
ozkih grl in pa izvajanje ukrepov, ki 
omogočajo zmogljivost za trenutni 
in pričakovani obseg prometa to-
vornih vlakov ter doseganje TEN-T 
standardov.
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TEHNOLOGIJA PODVOZIJ d.o.o.

R

Obnova in izdelava 
amortizerjev za 

osebna vozila, tovorna 
vozila, motocikle

AmOrtizerji in 
zračna vzmetenja

Servis zračnega 
vzmetenja osebnih 

vozil, zračne blazine in 
kompresorji

Dodatno zračno 
vzmetenje za 

dostavna vozila in 
avtodome

Videm 21B, 1262 Dol pri Ljubljani | www.amortizer.si, info@amortizer.si | 01/564-77-82, 01/563-80-31

+Možnost povečanja 
skupne dovoljene 
mase vozil.+ Prednosti: dolga življenjska 

doba, dobro razmerje med 
ceno in kvaliteto, izdelava po 
željah naročnika.

Stanje na naših železniških progah je nemalokrat razlog za glavobol mar-
sikaterega potnika, ni pa potniški promet edini, ki čuti posledice zaprtih 
tirov. Na delo družbe SŽ – Tovorni promet negativno vpliva predvsem ne-
optimalno stanje javne železniške infrastrukture, ki je v lasti države. Ta 
na nekaterih odsekih glavnega prometnega križa še ne omogoča sodob-
ne prevozne storitve, ki jo pričakujejo kupci, zato v družbi vzpostavljajo 
lastne logistične rešitve, s katerimi lahko kljub infrastrukturnim omeji-
tvam kupcem ponudijo tudi prevoz daljših in težjih vlakov. Je pa to seve-
da povezano tudi z višjimi stroški.
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Uvajajo daljinsko vodenje
Poleg izboljšav obstoječih prog 

so se začele tudi priprave na drugi 
naložbeni ciklus, katerega cilj je nad-
gradnja prog za krajše potovalne čase 
potniških vlakov. Hkrati je njegov na-
men zagotoviti takten promet v smislu 
konkurenčnega železniškega prometa 
ter umeščanje novih prog v prostor.

Na področju tovornega prometa 
v Evropi se z vidika odprtega trga 
omogoča združljivost med železni-
ško infrastrukturo in vozili. Pri tem 
je ključna interoperabilnost železni-

škega prometnega sistema – uporaba 
večsistemskih lokomotiv, sistemi za 
nadzor in vodenje prometa vlakov – 
ERTMS in podobno.

Kar se tiče avtonomnih sistemov za 
prevažanje tovora, SŽ – Tovorni pro-
met trenutno nima konkretnih načr-
tov za njihovo uvedbo. Gre za novo 
tehnologijo, ki je na svetovni ravni 
šele v razvojni fazi, za njeno uved-
bo pa je potreben razvoj ne le novih 
voznih sredstev, temveč tudi celotne 
železniške infrastrukture.

Na Direkciji za infrastrukturo pra-
vijo, da bo v Slovenji »do konca leta 
2023 vzpostavljen sistem ETCS na 
vseh glavnih progah, v teku pa je tudi 
uvedba daljinskega vodenja železni-
škega prometa na preostalih glavnih 
progah (državna meja– Dobova–Lju-
bljana in Zidani Most–Šentilj–državna 
meja), kar že pomeni začetek razvoja 
v tej smeri.«

Poleg družbe SŽ – Tovorni promet 
še sedem ponudnikov prevozov

Na slovenskem trgu poleg SŽ – To-
vornega prometa prevoze opravlja 
še sedem drugih železniških prevo-
znikov blaga, še en konkurent pa je 
že pridobil licenco in se pripravlja 
na dejaven vstop na trg. Kljub temu 
SŽ – Tovorni promet še vedno osta-
ja vodilni železniški prevoznik blaga 
na slovenskem trgu in eden vodilnih 
operaterjev v regiji.

»Na pričakovanja svojih kupcev se 
odzivamo z uvedbo novih produktov 
in logističnih rešitev ter z razvojem 
samostojnih prevozov z lastno vleko 
ne le v Sloveniji, temveč tudi na Hr-
vaškem in v Avstriji,« pravijo, vse to 
pa jim omogoča samostojno obvla-
dovanje daljših relacij in ponujanje 
kompleksnejših storitev.

S partnerji se povezujejo na različ-
ne načine. Za povezovanje Slovenije 
in Srbije ter njunih zalednih trgov so 
okrepili produkt Sava Express. Skupaj 
s partnerskim prevoznikom so razvili 
produkt Ljubljana Line za prevoze iz 
oziroma v Nemčijo, z lastno vleko v 
Avstriji.

Vzpostavili so tudi prevoze s tež-
kimi vlaki za enega njihovih ključnih 
kupcev v Avstriji in prevoze žit iz Ma-
džarske, Srbije, Hrvaške, Romunije 
in Slovaške za Italijo z vlaki, ki imajo 
težo do 2.500 ton bruto. Pri tem delno 
uporabljajo tudi svojo lastno vleko 
na Hrvaškem.

»Na ključnih trgih v regiji bomo 
v prihodnje še širili svoje prodajne 
in proizvodne aktivnosti. V sodelo-
vanju s strateškim partnerjem, ki je 
vstopil v lastniško strukturo družbe 
SŽ – Tovorni promet, bomo vstopali 
na nove trge in tako bolj celovito 
obvladovali blagovne tokove na 
evropskih prometnih koridorjih, ki 
potekajo čez Slovenijo,« dodajajo 
v družbi. 

Na slovenskem omrežju 
v zadnjih letih pote-
kajo obsežni gradbeni 
projekti, kar seveda 
pomeni, da so zapore 
reden pojav na naših 
progah. »Na dolgi rok 
bodo ta dela povečala 
konkurenčnost sloven-
ske transportne poti, na 
kratkega pa pomenijo 
veliko oviro pri trenut-
nem zagotavljanju 
cenovno in kakovostno 
konkurenčnih storitev,« 
razložijo v Slovenskih 
železnicah. 
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Mag. Melita Rozman Dacar, direktorica SŽ-Tovorni promet

Postati želimo vodilni 
regionalni prevoznik
SŽ-Tovorni promet je eden vodilnih slovenskih logistov. Svoje priložnosti podjetje išče v inter-
nacionalizaciji poslovanja in v prilagajanju potrebam kupcev, za katere oblikujejo nove reši-
tve, pove Melita Rozman Dacar, direktorica SŽ-Tovornega prometa. Sredi januarja je v podje-
tje vstopil strateški partner, od katerega pričakuje dodano vrednost pri internacionalizaciji in 
investicijah, kot tudi, da bo preusmeril določene blagovne tokove na koridorje čez Slovenijo.

V vaše podjetje je vstopil strateški 
partner, češki EP Holding. 
Kakšna so vaša pričakovanja od 
strateškega partnerstva?

Z vstopom strateškega partnerja 
želimo internacionalizirati poslo-
vanje na ključnih trgih srednje in 
jugovzhodne Evrope. Postati želi-
mo vodilni neodvisni regionalni 
prevoznik v železniškem tovornem 
prometu. Pri tem bomo sodelovali 
z našimi dolgoletnimi partnerji in 
tudi razvijali lastne rešitve. Priča-
kovanja so velika, saj so bili jasni 
cilji zastavljeni že ob samem vstopu 
strateškega partnerja v naše podje-
tje. Kupcem bomo ponudili sodobne 
logistične rešitve, usmerjenje k nji-
hovim potrebam. Še bolj učinkovito 
bomo povezali tokove blaga na čim 
daljši prevozni poti in ponujali nove 
celovite produkte. Nastopali bomo 
na trgih, na katerih do sedaj nismo 
bili dejavni. Ponudbo celovitih lo-
gističnih storitev bomo oblikovali z 
drugimi družbami skupine Slovenske 
železnice in v sodelovanju z našimi 
dolgoletnimi partnerji.

Omenili ste tudi posodobitev 
voznega parka. Kakšni so načrti na 
tem področju?

V zadnjih letih veliko vlagamo 
v posodobitev naših vagonov in 
lokomotiv, saj so ključni del kon-
kurenčne storitve. Investirali smo 
v 100 najsodobnejših univerzalnih 
nizkopodnih vagonov. Januarja letos 
smo v promet uvrstili štiri sodobne 

premikalne dizelske lokomotive, le-
tos pa bo dokončana tudi celovita 
prenova 12 obstoječih premikalnih 
lokomotiv. Lokomotive smo opremili 
s sistemom GSM-R, ki se uvaja v vsej 
Evropi. V zaključni fazi je pridobiva-
nje dokumentacije za nadaljevanje 
obsežne posodobitve našega voz-
nega parka električnih in dizelskih 
lokomotiv.

Država gradi drugi tir med Koprom 
in Divačo, ki bo povečal zmogljivost 
slovenskega železniškega omrežja. 
Kaj to pomeni za Slovenske 
železnice?

Drugi tir med Divačo in Koprom je 
eden ključnih projektov za slovensko 
logistiko in tudi za naše podjetje, saj 
čez Koper poteka več kot polovica 

naših prevozov. Za njegovo izgradnjo 
je skrajni čas, ker sosednje države 
pospešeno posodabljajo obvozne 
koridorje mimo Slovenije. Nujna 
pa bo še celovita posodobitev slo-
venskega železniškega omrežja, ki v 
zadnjih letih že poteka. Zapore tirov 
in prog zaradi gradbenih del za nas 
pomenijo veliko oviro. Zato stalno 
iščemo rešitve, optimiziramo pro-
cese in oblikujemo logistične reši-
tve za povečanje prevozov. To je za 
nas velik izziv, saj pomanjkanje in-
frastrukturnih zmogljivosti občutno 
negativno vpliva na naše storitve.

Kakšni pa so vaši načrti za leto 
2022?

Načrtujemo, da bomo nadaljeva-
li rast prepeljanega tovora in širili 
naše aktivnosti na ključnih trgih v 
regiji. Podprli jih bomo z nadaljnjimi 
investicijami v sodobne vagone in 
lokomotive. Nadaljevali bomo razvoj 
novih produktov, s katerim bomo 
povezovali ključne evropske trge. 
Vzpostavili bomo nove povezave z 
Italijo, ki je eden od naših ključnih 
trgov. Našim kupcem bomo ponujali 
logistične rešitve za prevoz daljših 
in težjih vlakov. Obenem bomo v 
notranjem prometu s prevozi po-
sameznih vagonov povezovali tudi 
slovensko gospodarstvo. S tem 
bomo zagotavljali uspešno poslo-
vanje in s cest na železnico prite-
gnili več tovora ter s tem prispevali 
k trajnostnemu odnosu do našega 
naravnega okolja.
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Pandemija koronavirusa je imela predvsem v letu 2020 velik vpliv na 
globalne blagovne tokove, po izkušnjah nekaterih podjetij pa so protiko-
ronski ukrepi še najmanj vplivali na kontejnerski prevoz po morju, ki še 
vedno velja za najugodnejšo rešitev pri transportu velikih količin tovora, 
ki ni časovno občutljiv. Tudi v času najstrožjih ukrepov so pošiljke različ-
nega blaga iz Azije varno pripotovale v Evropo, trgovina se ni ustavila. 

K ljub temu pa je bil po po-
datkih Statističnega urada 
Republike Slovenije bla-

govni promet v pristanišču Koper v 
avgustu 2020 manjši kot v avgustu 
2019; pretovorjenega je bilo malo 
več kot 1,3 milijona ton blaga, kar 
je 29 odstotkov manj kot v avgustu 
prejšnjega leta. V septembru 2021 
pa je bilo pretovorjenega skoraj dva 
milijona ton blaga, kar je bilo za 18 
odstotkov več kot v septembru 2020, 
kažejo podatki Statističnega urada.  
A uporaba preteklika na tem mestu 
ni na mestu, saj bo pandemijo tudi 
segment pomorskega tovornega 

prometa najverjetneje čutil še dol-
go. Tudi Evropska agencija za po-
morsko varnost v svojem poročilu 
iz leta 2021 o vplivu pandemije na 
pomorski sektor v EU napoveduje 
dolgoročne posledice. Njihov pre-
gled ladijskih poti pokaže, da se je 
promet iz Kitajske v Evropo (ki se 
sicer zmanjšuje že od leta 2016) do 
leta 2019 zmanjšal že za 34 odstot-
kov. »Leta 2020 je to zmanjšanje 
v primerjavi z letom 2016 znašalo 
62 odstotkov, kar je najverjetneje 
posledica pandemije. V nasprotni 
smeri plovbe, in sicer od Evrope do 
Kitajske, to zmanjšanje znaša 26 od-

stotkov od leta 2016 do leta 2019 in 
65 odstotkov med letoma 2016 in 
2020,« so zapisali.

Luka Koper lani zabeležila 
osemodstotni skok v primerjavi z 
letom 2020

»Zaradi koronavirusa, ki se je iz 
Kitajske razširil tudi na druge celine, 
so bili prizadeti vsi ključni trgi Luke 
Koper in praktično vse industrijske 
panoge,« pravijo v Luki Koper. »Pan-
demija je neposredno vplivala na 
pretovor tekočega tovora, zmanjšala 
se je predvsem prodaja naftnih de-
rivatov (letalska industrija). Manjša 

je bila proizvodnja avtomobilov, kar 
je prizadelo celotno dobavno verigo, 
manj je bilo generalnih (jeklo) in raz-
sutih tovorov (surovine za jeklarsko 
industrijo),« opišejo v Luki Koper, kjer 
so lani občutili postopno okrevanje 
svetovnega gospodarstva in krepitev 
gospodarske aktivnosti v mednaro-

dnem okolju. Večja je bila tudi bla-
govna menjava na svetovni ravni, kar 
je vplivalo na njihovo poslovanje, ki 
je bilo zato boljše kot v predhodnem 
letu. Na Kontejnerskem terminalu so 
v letu 2021 zabeležili šestodstotno 
rast v primerjavi z letom 2020 in nov 
rekord po pretovoru kontejnerskih 

enot (997.574 TEU) v enem letu. Luka 
Koper je tako ohranila vodilno mesto 
po pretovoru kontejnerjev na Jadranu. 
Enako rast (šest odstotkov) so v pri-
merjavi z letom 2020 lani dosegli tudi 
pri pretovoru avtomobilov (656.477 
kosov). »Gre za enega od najsodob-
nejših in največjih avtomobilskih ter-

Tudi v času 
najbolj strogih 
koronaukrepov se 
trgovanje po morju 
ni ustavilo
Avtorica: Špela Šimenc

SOUTH EUROPE GATEWAY:  
NEUTRAL SMART CREATIVE 

SOUTH EUROPE GATEWAY (SEG) Koper d.o.o. je logistično podjetje, specializirano 
za zbirne kontejnerske prevoze (LCL) in polne kontejnerske prevoze (FCL).
Delujemo kot nevtralni ladjar brez ladje (NVOCC), pokrivamo pa trge 
Srednje in Vzhodne Evrope (Avstrijo, južno Nemčijo, severno Italijo, Češko, 
Slovaško, Poljsko, Madžarsko, Srbijo, Hrvaško, Romunijo in Bolgarijo) ter jih 
povezujemo s trgi v Sredozemlju, na Bližnjem vzhodu, Daljnem vzhodu, v 
Avstraliji in na Novi Zelandiji.

South Europe Gateway Koper d.o.o. / Ankaranska cesta 7 b, 6000 Koper

www.seg.si
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minalov v Sredozemlju, pretovarjamo 
pa različna vozila več kot dvajsetih 
svetovnih proizvajalcev, saj obvla-
dujemo blagovne tokove evropske 
proizvodnje v izvozu ter večinoma 
japonske, južnokorejske in turške 
proizvodnje v uvozu,« pravijo v Luki 

Koper. Na Terminalu za generalne 
tovore so lani zabeležili 19-odstotno 
rast, pretovorili so skupno 1.126.786 
ton tovora. Na Terminalu za razsute 
in tekoče tovore so lani pretovorili 
5.565.586 ton tovora, kar je 12 odstot-
kov več kot leto prej. Enake številke 

kot v preteklem letu so vpisali na 
Terminalu za tekoče tovore (3.331.065 
ton). Skupni ladijski pretovor Luke 
Koper je lani znašal 20,8 milijona ton, 
kar je osemodstotni skok v primerjavi 
z letom 2020. Leta 2019 v času pred 
pandemijo koronavirusa je ta znašal 
22,8 milijona ton.

Tudi pomorski promet mora postati 
trajnosten 

»Ker se 77 odstotkov evropske 
zunanje trgovine in 35 odstotkov 
celotne trgovine po vrednosti med 
državami članicami EU izvaja po 
morju, je pomorski promet ključni 
del mednarodne dobavne verige. 
Kljub upadu dejavnosti pomorske-
ga prometa leta 2020 zaradi pande-
mije covida-19 se pričakuje močna 
rast tega sektorja v prihodnjih de-
setletjih, k čemur bo prispevalo vse 
večje povpraševanje po primarnih 

V Luki Koper kot enega ključnih naložbenih 
projektov v minulih letih izpostavljajo 

podaljšanje prvega pomola oz. operativne obale: »Na 
ta način bomo lahko povečali zmogljivosti za pretovor 
in skladiščenje kontejnerjev. Tako s finančnega kot 
strateškega vidika je to najpomembnejši projekt v 
zadnjem desetletju. Ko bo naložba sklenjena, bo 
Luka Koper lahko letno pretovorila 1,5 milijona TEU, 
kasneje še pol milijona več, ko bomo podaljšali tudi 
severni del prvega pomola.«

PO
M

O
RS

KI
 T

O
VO

RN
I P

RO
M

ET

virih in ladijskem prevozu zabojni-
kov,« so zapisali na evropski Agenciji 
za okolje v okviru poročila o vplivu 
evropskega pomorskega prometa na 
okolje, kjer so izpostavili, da mora 
tudi pomorski promet postati bolj 
trajnosten, pameten in odporen. V 

luči povečanega povpraševanje je 
bistveno zmanjšanje okoljskega od-
tisa tega sektorja, ki se bo zagotovo 
razvijal v to smer. 

Pa bo Luka Koper konkurenčno 
sledila vedno večjemu povpraše-
vanju? »Luka Koper je po pretovo-

ru kontejnerjev in avtomobilov eno 
najpomembnejših pristanišč v regiji. 
Geostrateška lega našega pristanišča 
je izjemnega pomena predvsem za 
trge srednje in jugovzhodne Evrope. 
Jadranska transportna pot predstavlja 
najhitrejšo in najcenejšo pot od Dalj-

DB Schenker Slovenija z novim 
terminalom v Ljubljani dopolnjuje 
največje cestno omrežje v Evropi

DB SCHENKERsystem
Učinkovito, hitro in 
zanesljivo do vseh 
vaših končnih kupcev.

Stopite v stik z nami!

dbschenker.com/si   
prodaja@dbschenker.com 
01 5885 700
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7 
dni je krajša jadranska 
transportna pomorska 

pot in predstavlja 
najhitrejšo in 

najcenejšo pot od 
Daljnega vzhoda do 

osrčja Evrope. 

nega vzhoda do osrčja Evrope. Gre za 
sedem dni krajšo pomorsko pot kot 
npr. do severnoevropskih pristanišč, 
zato ta predstavlja odlično alternativo. 
Ker je pot krajša, je blago hitreje na 
trgu, hkrati je tudi manj izpustov ško-
dljivih emisij. Vedno več je železniških 
povezav do novih centrov na zalednih 

trgih, kar še dodatno širi vplivno ob-
močje Luke Koper v Srednji Evropi,« 
pravijo v Luki in dodajo, da vse to 
povečuje njihovo dodano vrednost, 
saj na ta način dosegajo nove in nove 
trge, ki jih v preteklosti zaradi ome-
jenih kopenskih povezav niso mogli. 

Za razvoj gospodarstva so nujne 
dobre transportne poti 

»Dobre transportne poti in učin-
kovita železnica neposredno vplivajo 
na razvoj gospodarstva, zato je ve-
likega pomena za Luko Koper izgra-
dnja drugega tira, pa tudi moderniza-
cija ostalega železniškega omrežja,« 
še povedo. Za nadaljnjo rast, razvoj 
in konkurenčnost so nujni naložbe-
ni projekti. V Luki Koper kot enega 
ključnih v minulih letih izpostavljajo 
podaljšanje prvega pomola oz. ope-
rativne obale: »Na ta način bomo 

lahko povečali zmogljivosti za pre-
tovor in skladiščenje kontejnerjev. 
Tako s finančnega kot strateškega 
vidika je to najpomembnejši projekt 
v zadnjem desetletju. Ko bo naložba 
sklenjena, bo Luka Koper lahko letno 
pretovorila 1,5 milijona TEU, kasneje 
še pol milijona več, ko bomo podalj-
šali tudi severni del prvega pomola. 
Na ta način si želimo ohraniti primat 
na Jadranu, hkrati pa dati jasen in 
odločen znak ladjarjem, da lahko 
– tudi po zaslugi izgradnje drugega 
tira – računajo na rast pretovora v 
našem pristanišču,« nam še povedo 
v slovenskem pristanišču. 

Za naslednja leta načrtujejo še 
nekaj večjih naložb, kot so gradnja 
novih privezov za ladje, ureditev do-
datnih skladiščnih površin, sproti 
posodabljajo tudi talno mehaniza-
cijo (različne stroje). 
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Njihovi diplomanti so izredno 
hitro zaposljivi
Fakulteta za pomorstvo in promet, ki je del Univerze v Ljubljani, letos praznuje 62 let obstoja. 
Interes po njihovih študentih se izkazuje že med samim študijem, nekateri se celo zaposlijo in 
ga zaključijo ob delu.

Na Fakulteti za pomorstvo in 
promet izvajajo štiri dodiplomske 
študijske programe, od tega tri vi-
sokošolske in enega univerzitetne-
ga. Univerzitetni študijski program 
Tehnologija prometa in logistika je 
namenjen študentom, ki želijo več 
raziskovati in jih zanima nadaljeva-
nje študija na drugi stopnji. Temu so 
prilagojeni tudi program, predme-
tnik in študijske vsebine. Visokošol-
ski program Tehnologija prometa in 
transportna logistika se razlikuje od 
univerzitetnega programa po obsegu 
predmetov, izvedbi prakse v zadnjem 
semestru študija in zaključku študija 
z zagovorom diplomske naloge. po-
dobno velja za študijska programa 
Navtika in pomorsko strojništvo. Ta 
dva programa imata veliko več po-
morskih vsebin, ki študente pripra-
vljajo na delo na morju in tudi na 
odgovornih mestih na kopnem.

Na Fakulteti izvajajo tudi študij 2. 
stopnje oz. magistrski študij, in sicer 
dveh programov: promet in pomor-
stvo. Gre za ločena študijska progra-
ma, ki trajata 4 semestre oz. dve leti. 
Izvajajo pa tudi študij 3. stopnje oz. 
doktorski študij pomorstva in prome-
ta, ki traja 4 leta.

Novo študijsko leto prinaša kar 
nekaj novosti

Interes mladih za vpis na Fa-
kulteto za pomorstvo in promet je 
precejšen, kar jih pred novim študij-
skim letom navdaja z optimizmom. 
Študente čaka kar nekaj novosti: 
najprej preimenovanje obstoječega 
dodiplomskega programa Ladijsko 
strojništvo v pomorsko strojništvo, 
kjer so ustrezno spremenili tudi zbir-

ko predmetov in učne načrte. Pro-
gram so prilagodili potrebam na po-
morstvo vezanega gospodarstva. Na 
dodiplomske visokošolske programe 
so poleg splošnih vpeljali še vojaške 
smeri, kot je prilagoditev potrebam 
Slovenske vojske po skladnem ka-
drovskem razvoju. 

prenovili so vzhodni trakt fakul-
tete, s čimer so pridobili nove pro-
store, jih naredili prijetnejše in upo-
rabne za delo v živo in na daljavo. 
»S tem smo naredili korak naprej pri 
virtualni podpori študija in izvaja-
nju študija na daljavo. Zaključujemo 
dela na pomolu pred Čolnarno, kjer 
izvajamo pretežno študij pomorskih 
vsebin. Študentom bomo tako po-
nudili več praktičnih izkušenj na 
morju,« pravijo na fakulteti, kjer 
so v smernice razvoja že pred leti 
vključili tudi digitalni razvoj. Še pred 
izbruhom epidemije so tako prosto-
re opremili s sodobno avdio-video 
opremo. Postavili in opremili so več 
računalniških učilnic, prostore pa 
dodatno posodobili z mikrofoni in 
kamerami. 

Gospodarstvo povprašuje tudi po 
njihovih študentih

Eden izmed merilnikov, kako cenje-
na je določena fakulteta, je zagotovo 
zaposljivost njenih diplomantov. S tem 
na Fakulteti za pomorstvo in promet 
nimajo težav. »Po analizi Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in šport so 
naši diplomati izredno hitro zaposljivi. 
Glede na ostale visokošolske zavode 
dosegamo namreč eno najvišjih sto-
penj zaposlitve v letu po zaključku 
študija. Interes po naših študentih se 
izkazuje že med samim študijem. Neka-
teri študenti se celo zaposlijo in študij 
nadaljujejo ob delu, ki ga izvajamo ob 
petkih popoldan in sobotah zjutraj. 
Interes gospodarstva po naših kadrih 
je trenutno res zelo velik,« pravijo na 
fakulteti. Svojim študentom od nekdaj 
pomagajo na poti do prve zaposlitve in 
izjemno jih veseli, da so podjetja z zna-
njem njihovih diplomantov zadovoljna.
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Pandemija je pustila 
sledi, a letališča so s 
poslovanjem v letu 
2021 zadovoljna
Avtorica: Urška Kužner 

Letališki potniški promet je ena od panog, ki jo je pandemija najbolj pri-
zadela. Tudi naša tri mednarodna letališča, Letališče Edvarda Rusjana 
Maribor, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana in Letališče Portorož, niso iz-
jema. Po trenutnih napovedih strokovnih organizacij (ACI, IATA) naj bi 
okrevanje prometa na predkoronske ravni potekalo vse do leta 2026.

Na Letališču Jožeta Pučnika, 
ki ga upravlja podjetje Fra-
port Slovenija, so leto 2021 

zaključili s 430.943 potniki, kar je 47,6 
odstotka več kot leta 2020. Najbolj 
so ponosni na otvoritev novega, 23 
milijonov evrov vrednega potniške-
ga terminala. Menijo, da letališka 
dejavnost še vedno okreva po pan-
demiji, saj je bil lani letalski promet 
zaznamovan z omejitvami pri preho-
dih meja in z drugimi restriktivnimi 
ukrepi z namenom zajezitve epidemi-
je koronavirusa. Kljub vsemu pravijo, 
da sta se, predvsem v drugi polovici 
leta, povpraševanje in ponudba letov 
na ljubljanskem letališču krepila. V 
najbolj prometnih poletnih mesecih 
(julij in avgust) je letališče s svetom 
povezovalo 17 rednih letalskih prevo-
znikov, pomemben delež prometa pa 
je bil poleti ustvarjen tudi s pomočjo 
čarterjev. Tovorni promet je z 28.383 
tonami glede na leto 2020 poskočil 
za 22,6 odstotka. Menijo, da je kljub 
slabšim zdravstvenim razmeram od 
oktobra 2021 naprej obseg letenja v 

zadnjih mesecih leta ostal relativno 
konstanten. Trenutno na ljubljansko 
letališče leti 12 rednih prevoznikov 
na 13 destinacij, napovedi letenja za 
poletno sezono (poletni vozni red 
2022) pa so obetavne, saj naj bi se 
pridružilo kar nekaj novih destinacij.

Mariborsko letališče dva meseca 
zaprto za javnost 

Po razglasitvi epidemije je bilo Le-
tališče Edvarda Rusjana Maribor, ki ga 
družba DRI upravljanje investicij na 
podlagi pogodbe z Ministrstvom za 
infrastrukturo (MzI) upravlja od julija 
2019, v letu 2020 slaba dva meseca za-
prto za potniški promet. V preostalem 
delu leta in kasneje je bilo letališče 
sicer odprto za potnike, vendar so 
bila potovanja zelo otežena, med-
tem ko so oskrba helikopterske nujne 
medicinske pomoči, policijske heli-
kopterske enote in ambulantni leti 
(prevoz organov za transplantacijo) 
ves čas potekali nemoteno. Pravijo, 
da skrbno spremljajo epidemiološke 
razmere in pogoje za vstop v Slovenijo 

ter o tem sproti obveščajo letalske 
operaterje, ki nameravajo leteti k 
nam, da ne bi prišlo do morebitnih 
neizpolnjevanj pogojev in posledičnih 
zavrnitev vstopa. Upravljavec letališča 
zagotavlja zaščitna sredstva za zapo-
slene in potnike ter izvaja vse predpi-
sane ukrepe za preprečevanje širjenja 
virusa. Prepričani so, da so se s tem 
doslej uspešno izognili morebitnim 
prenosom okužb med zaposlenimi 
in hkratnim bolniškim odsotnostim 
osebja, kar bi lahko močno ohromilo 
delovanje letališča. 

Na Letališču Portorož, ki ga upra-
vlja podjetje Aerodrom Portorož, so 
si enotni, da je pandemija nedvomno 
pustila sledi. Kljub vsemu pa so glede 
na epidemiološke razmere in precej 
slabe vremenske razmere na začet-
ku in ob koncu leta 2021 s prome-
tom zadovoljni. Zaradi nestabilnih 
razmer težko napovedujejo promet 
za naslednje leto, vsekakor pa si ne 
želijo ponovnih zaostritev in zapiranja 
meja. Veseli bi bili tudi čim boljših 
vremenskih pogojev, ki bi na njihovo 
letališče privabili čim več gostov.

Na Ministrstvu za infrastrukturo 
ugotavljajo, da je izbruh epidemi-
je covid-19 povzročil močan padec 
v mednarodnem zračnem prevozu, 
predvsem pri prevozu potnikov. Okre-
vanje držav, regij poteka različno, Slo-
venija pa spada v skupino držav, kjer 

Na Letališču Portorož si želijo, 
da bi v tem letu lahko izpeljali 
projekte, ki so jih v preteklih 
dveh letih odpovedali zaradi 
nestabilnih razmer v letalstvu. 
Med večje spada delna obnova 
terminala. Vsekakor ostaja v 
ospredju potreba po povečanju 
in obnovi infrastrukture, 
vključno s podaljšanjem prista-
jalne steze.
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Slovenska logistična družba (SLD) ponuja logistične 
rešitve, oblikovane po meri strank, prav tako nenehno 
iščemo optimalne pogoje zanje. Temeljimo na tradicio-
nalnih transportnih storitvah, obenem pa želimo v najve-
čji meri izkoristiti izredno ugodno geostrateško pozicijo 
Slovenije s središčem v koprskem pristanišču in s tem 
svojim strankam omogočiti ekonomično, hitro, predvsem 
pa zanesljivo logistično izkušnjo, ki bo vedno predsta-
vljala korak pred konkurenco. 

Izzivi in priložnosti industrije, v kateri delamo, pred 
nas nenehno postavljajo nove zahteve po inovativnih 
pristopih. Zato smo se s partnerji iz Egipta odločili, da 
v okviru samostojnega podjetja Marine Allianz razvije-

mo logistično platformo, ki bo povezovala širše zaledje 
koprskega pristanišča s severno Afriko, bližnjim vzhodom 
in Perzijskim zalivom. Kot nadgradnjo logistike v skupini 
razvijamo tudi trgovino. MTC Adria temelji na potrebah 
evropskih trgov in na na hitro razvijajočem se območju 
severne Afrike na čelu z Egiptom. Celotna platforma upo-
rabniku predstavlja stroškovno in časovno optimizacijo, 
ker nam omogočajo predstavništva na vseh omenjenih 
lokacijah. 

Ekipa SLD vam z veseljem priskoči na pomoč pri 
dolgoročnem načrtovanju, projekciji stroškov in pripravi 
različnih scenarijev trženja vaših produktov ali ‘le’ izved-
be logistične podpore. 

Železniški 
prevozi

Cestni 
prevoz

ladijski 
prevoz

letalski 
prevoz

skladiščenje

zastopništvo Carinjenje

svetovanje

www.slo-log.si
SLD, logistika d.o.o., Ankaranska cesta, 7 6000 Koper  |  Telefon: +386 5 90 20 201  |  Email: info@slo-log.si
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Razpis za izboljšanje letalske povezljivosti 
objavljen predvidoma do konca marca 

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) poudar-
jajo, da nobeno izmed naštetih letališč, z izjemo Letališča Edvarda Rus-
jana Maribor, ni v lasti države, zato so investicijski načrti del njihovih 
poslovnih strategij. Vsekakor pričakujejo, da bodo lastniki in posledično 
vlagatelji sledili evropskih strateškim usmeritvam trajnostne mobilnosti 
in prihodnja vlaganja usmerili v ozelenitev posameznih aktivnosti in 
storitev – seveda z namenom zmanjšanja ogljičnega odtisa in vplivov 
na okolje zaradi negativnih učinkov fosilnih goriv.

Ker sta tako ljubljansko kot portoroško letališče v zasebni lasti, 
jima je omogočeno kandidiranje na razpisih Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo z namenom iskanja podpore države pri svojih 
naložbah. Na ministrstvu dodajajo, da bodo predvidoma do konca 
marca objavili razpis z namenom izboljšanja letalske povezljivosti 
Slovenije z evropskimi in tretjimi državami, katerega cilj je ohraniti 
obstoječe redne mednarodne letalske linije in spodbuditi vzpostavitev 
novih rednih letalskih linij prevoznikov, ki so zaradi posledic pande-
mije prenehali leteti v Republiko Slovenijo. Višina sofinanciranja bo 
odvisna od števila izvedenih letov in prepeljanih potnikov, navzgor pa 
bo omejena z maksimalnimi zneski, ki jih je mogoče dobiti po pravilih 
državnih pomoči in dodatno z omejitvijo pomoči prejemniku na enoto 
posameznega pripeljanega potnika. Okvirna višina razpisanih sredstev 
bo dva milijona evrov.

okrevanje poteka počasneje. »Kako 
bo epidemija vplivala na prihodnost,« 
je nemogoče napovedati, pravijo na 
ministrstvu. 

Na Letališču Portorož prestavili 
projekte, v Mariboru šolajo pilote, 
v Ljubljani odprli nov potniški 
terminal

Epidemija je močno vplivala tudi 
na izvedbo načrtov, ki so jih morali 
na Letališču Portorož večinoma pre-
staviti na letošnje leto.

So pa na Letališču Maribor toliko 
bolj zadovoljni s poslovanjem v letu 
2021. Lani so oskrbeli skoraj 5.000 
potnikov, kar je le nekaj manj kot v 
letu pred epidemijo, torej v letu 2019. 
Za letos načrtujejo 8.000 potnikov, 
kar bo največ v zadnjih letih. K temu 
pripomore dejstvo, da je letališče od-
prto vse dni v letu in ob upoštevanju 
vseh predpisanih ukrepov deluje ne-
moteno, kar pomeni, da lahko oskrbi 

široko paleto letal. Pred kratkim so 
znova začeli šolati pilote, vendar v 
precej manjšem obsegu kot pred epi-
demijo. Epidemija je močno načela 
letalsko panogo, v kateri so številni 
piloti ostali brez služb, tako da večjih 
potreb po novih kadrih, posledično 
po šolanju, v kratkem ni pričakovati.

Izboljšanje epidemiološke slike 
in posledično sproščanje ukrepov 
bo zagotovo vplivalo na oživitev tu-
ristične panoge, kar tudi za njihovo 
dejavnost pomeni večji obseg in in-
tenziteto dela.

Na Letališču Jožeta Pučnika pove-
do, da projekti večinoma tečejo po 
načrtih, od leta 2016 so v osnovno 
letališko infrastrukturo vložili pri-
bližno 60 milijonov evrov; največja 
naložba je bila razširitev in odprtje 
potniškega terminala. Kljub izredno 
zahtevnim poslovnim okoliščinam jim 
ga je uspelo zaključiti v roku in zno-
traj predvidenih finančnih okvirjev.

 V letu 2022 je v ospredju obnova 
infrastrukture

Glavna naloga podjetja Fraport 
Slovenija je okrevanje prometa. Letos 
imajo v načrtu še posodobitev cargo 
skladišča, nekaj obnovitvenih del na 
manevrskih površinah, še posebej 
pa se bodo osredotočali na digita-
lizacijo in na trajnostno upravljanje 
dejavnosti.

Na Letališču Portorož, kjer bodo le-
tos praznovali 60. obletnico, si želijo, 
da bi v tem letu lahko izpeljali pro-
jekte, ki so jih v preteklih dveh letih 
odpovedali zaradi nestabilnih razmer 
v letalstvu. Med večje spada delna 
obnova terminala. Vsekakor ostaja 
v ospredju potreba po povečanju in 
obnovi infrastrukture, vključno s po-
daljšanjem pristajalne steze, kar je 
predvsem v rokah državne birokra-
cije. Privabljanje novih prevoznikov 
je njihova prioriteta, vendar na tem 
področju brez pomoči lokalnega oko-
lja ne morejo biti celostno uspešni.

Na Ministrstvu za infrastrukturo 
pravijo, da glede Letališča Edvarda 
Rusjana Maribor, ki je v lasti Republike 
Slovenije, za prihodnje načrtujejo kon-
cesijsko javno-zasebno partnerstvo. 

Na Letališču Jožeta 
Pučnika projekti 
večinoma tečejo po 
načrtih, od leta 2016 
so v osnovno letališko 
infrastrukturo vložili 
približno 60 milijonov 
evrov; največja naložba 
je bila razširitev in 
odprtje potniškega ter-
minala. Kljub izredno 
zahtevnim poslovnim 
okoliščinam jim ga je 
uspelo zaključiti v roku 
in znotraj predvidenih 
finančnih okvirjev.
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Manjše zmogljivosti, 
višje cene in daljši 
dobavni roki 
Avtorica: Urška Kužner 

Pandemija je privedla do nepredvidenih motenj in precej spremenila le-
talski tovorni promet. »Zmogljivosti letalskega tovornega transporta so 
se zmanjšale, zato so se zvišale cene in podaljšali dobavni roki,« ugota-
vljajo v podjetju UPS. 
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»Zaradi pandemije so se po-
večale dobave neposre-
dno potrošnikom, zaradi 

pomanjkanja zabojnikov pa so šle 
cene ladijskega transporta v nebo,« 
pravijo v UPSu in dodajo, da skušajo 
s temi globalnimi premiki uskladiti 
svojo rast. Evropa povezuje trgovino 
med tradicionalnimi in hitro rastočimi 
trgi in UPS v njej vidi nenehno prilo-
žnost za rast, tako znotraj celine kot 
skozi njeno vlogo v širših medregijskih 
globalnih trgovskih poteh. Nenehno 
vlagajo v transportno omrežje in skr-
bijo, da je vse hitrejše in močnejše, 
kar omogoča nadaljnji uspeh njihovim 
strankam. Lani so odprli nova vozlišča 
v Združenem kraljestvu in na Češkem 
ter dodali letalske linije do Neaplja, Is-
tanbula in Tel Aviva, s čimer so močno 
povečali zmogljivost letalskega tovor-
nega transporta in ponudili podjetjem 
fleksibilnejše možnosti za rast na no-
vih in tradicionalnih trgih. Pravijo, da s 

tovrstnimi novimi potmi podaljšujejo 
skrajni čas oziroma uro, do katere mo-
rajo podjetja pripraviti svoje pošiljke 
za prevzem, to pa pomeni, da imajo 
več časa za proizvodnjo, izdelki pa so 
manj časa na poti.

Za izboljšanje obstoječe tehnologije 
30 milijonov evrov

V globalnem merilu so pri podje-
tju UPS lani povečali skupno površi-
no svojih avtomatiziranih obratov za 
185.000 kvadratnih metrov, kar po-
meni, da gre skoraj 90 odstotkov od 
25 milijonov pošiljk, ki jih dostavijo 
vsak dan, skozi avtomatiziran obrat. 
Zanje je uporaba tovrstne tehnologije 
izjemno pomembna, saj lahko z njo 
učinkovito povečajo svojo zmogljivost. 
Te naložbe pomenijo, da lahko na uro 
obdelajo 130.000 pošiljk več kot lani. 
UPSov letalski promet je s Slovenijo 
povezan z vozliščem za letalski promet 
v Kölnu, ki je bistveni del svetovnega 

poslovanja in preko katerega poteka 
transport približno dveh odstotkov 
svetovnega BDP v in iz 220 držav in 
ozemelj po vsem svetu. »Kölnsko vo-
zlišče je trenutno naš največji obrat 
izven ZDA, s sortirnimi površinami v 
velikosti 15 nogometnih igrišč in zmo-
gljivostjo sortiranja približno 53 pa-
ketov na sekundo ali 190.000 na uro. 
Nadaljnjih 30 milijonov evrov bodo 
vložili v posodobitev svojih obratov 
za sprejem pošiljk in tako še izboljšali 
obstoječo tehnologijo, nadgradili pro-
cese in poskrbeli, da bo vozlišče v Köl-
nu zagotavljalo varno delovno okolje 
za zaposlene in visoko raven storitev 
in učinkovitosti za stranke.

Covid-19 je otežil že utečene 
dobavne verige

Pri podjetju UPS ugotavljajo, da je 
zaradi covida-19 prišlo do ozkih grl že 
v proizvodnih obratih, ki zaradi motenj 
više v dobavni verigi nimajo dostopa do 
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surovin ali komponent. Z nenehnim pri-
lagajanjem kovidu se tudi te omejitve 
postopoma sproščajo in tako ključna 
težava v zvezi z omejenimi zmogljivost-
mi ostajata ladijski in letalski tovorni 
promet – ter zastoji v pristaniščih oz. 
njihova prezasedenost. Ko UPS sprej-
me blago za dostavo na zadnji stopnji 
dobavne verige (t. i. zadnji kilometer), 
lahko zagotovijo ustrezno storitev tako 
svojim strankam kot prejemnikom bla-
ga. Trudijo se tudi nuditi podporo za 
razreševanje težav višje v dobavni ve-
rigi, čeprav niso odgovorni za celotno 
dobavno verigo od začetka do konca. 
Ne glede na to pa v primerih, v kate-
rih je UPS zasnoval rešitve za celotno 
dobavno verigo, kot npr. za pošiljke v 
zdravstvu, izpolnijo pričakovanja. 

Močna globalna povezanost je 
temelj prihodnosti

V UPSu so prepričani, da lahko 
izkoristijo priložnosti, ki vznikajo 

danes in ki se bodo ponudile v na-
slednjih letih. »Moč, fleksibilnost 
in doseg naše globalne mreže so 
hrbtenica svetovnega gospodarstva 
in te tehnologije bodo omogočile 
nadaljnjo rast,« menijo. Ocenjujejo, 
da bo v prihodnosti prišlo do več-
dimenzionalnega prehoda na nove 
modele dobavne verige, ki bodo od-
ražali nauke pandemije covida-19 in 
nekatere druge dejavnike. Motnje, ki 
jih je pandemija vnesla v dobavne 
verige in ki so bile že prej na mejah 
zmogljivosti, so v mnogih panogah 
sprožile ponovne premisleke. Do-
bavne verige bodo tudi v primeru 
proizvodnje blaga bliže virom suro-
vin še vedno relativno napete, torej 
na mejah svojih zmogljivosti. Stroški 
ladijskega prevoza so še vedno nizki, 
četudi izdelki več tednov potujejo na 
oddaljene trge. Vendar pa že opaža-
jo, da se proizvodnja in sestavljanje 
izdelkov z višjo gostoto vrednosti 

(vrednost na prostorninsko enoto 
izdelka) že premika bliže točkam po-
trošnje. Trenutne proizvodne zmo-
gljivosti v Aziji se bodo preusmerile 
v azijsko potrošnjo, novi obrati pa 
bodo nastali bližje trgom v Severni 
Ameriki, Evropi in drugim. Krajšanje 
dobavnih verig, iskanje priložnosti 
znotraj regij in iskanje alternativnih 
virov omogočajo več koristi kot prej 
in tako ustvarjajo priložnosti za pre-
novo dobavnih verig in ne za opušča-
nje obstoječih.

»To ne pomeni deglobalizacije 
kot take, temveč prej kombinacijo z 
regionalizacijo,« menijo v UPSu. Po-
jasnijo, da bo odprava konsolidacije 
teh tradicionalnih proizvodnih vozlišč 
spremenila tokove globalne trgovine 
v prihodnosti. »Odvisno od lokacije 
teh proizvodnih središč je možno, da 
bo proizvodnja bolj razpršena, kot je 
bila doslej, ko je bila zgoščena v Azi-
ji,« še dodajo. 
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Prigo, d.o.o., Brezovica
Podpeška cesta 10

1351 Brezovica pri Ljubljani

01 365 82 25

01 755 12 70

030 611 686

www.prigo.si

transport@prigo.si

PRIGO, Transport in logistika

Transport in logistika

Pot na Tojnice 48

1360 Vrhnika

Prigo. Vaš logistični partner v osrčju Evrope.

   SPECIALIZIRANI NA PODROČJIH:     www.prigo.si
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Z ljubeznijo do narave

 Železniški promet:  0,5 %
Cestni promet:  72 %

Emisije toplogrednih plinov iz prometa

www. slo-zeleznice.si


