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Kopenski promet  
in cevovodni 
transport z 

11 %  
rastjo prihodka  
v 2018.

Transport z 10-odstotno rastjo prihodkov

Ob podpori rasti turizma se letos krepi tudi letal-

ski prevoz potnikov (za 8 %) ter promet potnikov v 

pristaniščih (za 23 %), ki medletno že kaže umirjanje. 

Rast prihodka v prometu in skladiščenju je bila višja 

za 10 %, najvišja je bila rast prihodka v kopenskem 

prometu, slabša pri pošti in kurirski dejavnosti. 

Podjetja v transportu so tudi lani obnavljala vozni 

park, saj se je število prvih registracij tovornih motor-

nih vozil zvišalo za 12 %. Izraziteje so se povečale tudi 

investicije v transportno opremo (8,4 %). Transportne 

storitve so v letu 2018 dosegle drugi najvišji pozitivni 

saldo v vrednosti 1.363 mio EUR med posameznimi 

vrstami storitev. Izvoz transportnih storitev se je v 

2018 povečal za 13,5 %, uvoz pa znižal za 0,6 %. Izvoz 

transportnih storitev je v 2018 predstavljal že 29,7 % 

vsega storitvenega izvoza, vanj pa lahko vključimo 

celotno transportno verigo od Luke Koper do železni-

škega, cestnega ter letalskega prometa. Pripravila: Analitika GZS

Rast logističnih,  
a upad poštnih storitev
Leto 2019 bodo zaznamovale velike investicije v logistiki, saj podjetja 
izkoriščajo še vedno pozitivne razmere na trgu.
Nina Šprohar

Luka Koper vidi potencial na Bavarskem

V letu 2019 Luka Koper predvideva nadaljevanje 

pozitivnega trenda in 3-odstotno povečanje glede 

na leto 2018. »Rast predvidevamo pri vseh blagovnih 

skupinah,« pravijo v Luki Koper in dodajo, da letos 

računajo na 38,3 milijona evrov čistega dobička. 

Nove priložnosti se zanje odpirajo z uresničevanjem 

novih naložb, predvsem na področju kontejnerjev in 

avtomobilov. »Neizkoriščen potencial za nove posle 

vidimo na Bavarskem, hitro rast beležimo še na 

Poljskem, za nove priložnosti pa je vedno zanimiva 

tudi severna Afrika,« pravijo. V letu 2019 načrtujejo 

naložbe v višini 71,7 milijona evrov, predvsem v pove-

čevanje pristaniških kapacitet. 

Trend upadanja poštnih storitev

V prihodnje bo izvajanje univerzalne storitve za Pošto 

Slovenije predstavljajo vse večje breme, pravijo. 

»Opažamo trend upadanja poštnih storitev, v letu 

2018 so poštne storitve glede na leto 2017 upadle 

za 3 odstotke, pri denarnih storitvah pa je padec 

še precej večji in znaša 10 odstotkov,« pojasnijo na 

Pošti Slovenije, a dodajo, da so ostale storitve, ki jih 

ponujajo na poštnih okencih, v primerjavi z letom 

2017 porasle za šest odstotkov. Njihove dodatne 

razvojne aktivnosti so trenutno usmerjene predvsem 

na področje logističnih storitev v oskrbnih verigah in 

logistiki živil. Prilagajajo se zahtevam trga in sledijo 

globalnim trendom, kot so digitalizacija, avtomatiza-

cija, robotizacija in manjši okoljski odtis. »Poglobili 

bomo prisotnost v regiji Adriatic in širili kapacitete 

obeh poštnih logističnih centrov ter gradili dodatne 

skladiščne in pretovorne kapacitete,« napovejo. V 

tekočem in naslednjem letu načrtujejo tudi nove 

posle na področju prilagojenih storitev in rešitev.

Intereuropa bo letos v posodobitve in nadgradnje 

investirala 5,9 milijona evrov 

Skupina Intereuropa želi v letošnjem letu izkoristiti 

pozitivne razmere na trgu in z agresivnimi trženjskimi 

aktivnostmi načrtuje 7-odstotno rast prihodkov od 

prodaje v višini 168,5 milijona evrov. »Rast pa priča-

kujemo predvsem na področju logističnih storitev v 

Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji,« pravijo. V letu 2019 

načrtujejo investicije v višini 5,9 milijona evrov. »Naši 

največji naložbeni projekti so usmerjeni v podporo 

osnovne logistične dejavnosti, kar vključuje nadgra-

dnjo skladiščne infrastrukture za potrebe kupcev, 

posodobitev skladiščne in transportne mehanizacije 

ter posodobitev IT infrastrukture z izvedbo razvojnih 

IT projektov,« še pojasnijo. gg

V letu 2019 Luka 
Koper načrtuje 
naložbe v višini 

71,7  
milijona evrov.
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