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V zadnjih treh 
letih transport z 

dvoštevilčno rastjo 
prodaje.

Transport še vedno s krepko rastjo

Rast storitvenih dejavnosti se bo nadaljevala še v 
naslednjem letu, predvsem v dejavnostih, povezanih 
s prometom, IKT in turizmom. Zaupanje potrošnikov 
v storitvenih dejavnostih je letos še visoko, izkori-
ščenost zmogljivosti je nad 90 %. Rast prihodkov v 
storitvenih dejavnosti je v prvih 8 mesecih dosegla 8,7 
%, raste tudi zaradi okrepljenega domačega povpra-
ševanja in še visokega izvoznega povpraševanja. 

Na rast so najbolj vplivale strokovne, znanstvene in 
tehnične dejavnosti, transport in skladiščenje (16 % 
rast). Turizem spremlja visoka rast prometa potnikov 
v pristaniščih (15,7 % v prvih 8 mesecih), rast potnikov 
in blaga na največjem letališču (okoli 4 in 10 %) in rast 
gostinskih storitev (8 %). Rast trgovine se nadaljuje 
(7,1 %). Raste prodaja vozil, trgovine na debelo, traj-
nih izdelkov in zemeljskega plina, električne energije.Pripravila: Analitika GZS

V dejavnosti transporta vlada 
optimizem
Transportna podjetja še naprej beležijo visoke stopnje rasti, ki naj bi se 

nadaljevale tudi v prihodnje.
Žiga Kariž

Na Darsu potrjujejo, da so v zadnjih dveh letih 
zabeležili visoko stopnjo rasti, kar od pet do deset 
odstotkov. Kot pravijo, so uspeli zagotoviti večjo 
varnost, z odstranitvijo cestninskih postaj pa tudi 
večjo pretočnost prometa. Pričakujejo, da bodo 
v prihodnjem letu odstranili še ostale cestninske 
postaje in preuredili cestišča še na teh območjih. 

Ocenjujejo, da so uspešno izvedli projekt elek-
tronskega cestninjenja DarsGo, v katerega je do 
sedaj registriranih 235.000 težkih vozil, razdelili pa 
so 214.000 naprav DarsGo. Z novim sistemom so 
zabeležili kar 12 odstotkov več cestninjenih kilome-
trov kot pred njegovo uvedbo. Po ocenah Darsa naj bi 
bil za osemodstotno zvišanje zaslužen nov sistem, za 
štiri odstotke pa povečanje prometa na naših cestah. 

Vrednost pobranih cestnin bo približno 450 milijo-
nov evrov. Rast prometa pričakujejo tudi v letih 2019 
in 2020. 

Najbolj raste interkontinentalni promet

Ugodne razmere na trgu s pridom izkoriščajo pri 
enem največjih logističnih podjetij pri nas Intereuropi, 
kjer so v prvih treh kvartalih zabeležili osemodstotno 
rast glede na primerljivo obdobje lani. Največjo rast 
beležijo na  področju interkontinentalnega prometa 
(13 %), sledita poslovni področji logističnih rešitev 
(8 %) in kopenskega prometa (7 %). Kljub temu, da 
zadnje makroekonomske napovedi opozarjajo, da 
prihaja do ohlajanja gospodarstva, v Intereuropi 
tega ne čutijo in ne beležijo padca povpraševanj po 
logističnih storitvah. Tako tudi za naslednji dve leti 
načrtujejo rast na vseh poslovnih področjih njihove 
osnovne dejavnosti. 

Rast pri zabojnikih in vozilih

V Luki Koper pa bodo po stabilni rasti v preteklih letih 
letošnje leto zaključili s približno 23 milijoni ton preto-
vora, kar je približno enako kot lani. Kljub temu pa so 
zabeležili rast  prometa na dveh strateških blagovnih 
skupinah, pri zabojnikih in vozilih. Čisti prihodki 
od prodaje bodo znašali predvidoma 224 milijonov 
evrov, EBITDA 93,7 milijona in čisti poslovni izid 54,8 
milijona. gg

Letos bo Dars 
pobral približno 

450 milijonov evrov 
cestnin.
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