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Po dobrih dveh letih delovanja se je uspešno zaključil projekt Kompetenčnega centra za razvoj 
kadrov v logistiki. Več kot 1100 zaposlenih iz 16 logističnih podjetij si je nabiralo nova znanja v okviru 
projekta, katerega cilj je razvoj kadrov v logistiki. Sofinanciral ga je Evropski socialni sklad. Projekt se 
je konec avgusta iztekel s sklepno strokovno predstavitvijo. Logistična podjetja so se povezala v ta 
projekt, da bi še bolje usposobila zaposlene za izvajanje celovitih logističnih storitev in tako dosegla 
višjo konkurenčnost podjetij iz partnerstva. Logistom izzivov ne manjka. Promet čez Slovenijo je v 
prvem polletju letošnjega leta naraščal, v vzponu so tako prihodki logističnih podjetij kot obseg 
tovora. Globalna konkurenca in nižanje cen pa narekujejo podjetjem nenehne optimizacije procesov, 
razvoj in trženje novih storitev ter prilagajanje novim potrebam kupcev.  
 
Z razvojem informatike, pospeševanjem hitrosti in večanjem količine pretoka informacij, s 
posodabljanjem transportnih poti in sredstev postajajo inovativne logistične rešitve vse 
kompleksnejše. Sistematičen pregled in razvoj kompetenc, ki bi jih zaposleni in podjetja najbolj 
potrebovali, da bi bili kos zahtevam trga in konkurenci, je ponudil prav projekt Komptenčnega centra. 
Brez odličnega timskega dela v motiviranih ekipah podjetja ne zmorejo oblikovati in prodati najboljših 
rešitev. Pogosto takšni timi presegajo meje enega podjetja in logistična podjetja včasih še bolj kot 
sama med seboj, v oskrbovalni verigi konkurirajo drugim oskrbovalnim verigam, kar je bilo tudi vodilo 
za združenje 16 sorodnih panožnih podjetij v projekt kompetenčnega centra za logistiko. V projekt so 
bili poleg Intereurope, ki je bila nosilni partner, vključeni še partnerji Luka Koper, Intereuropa FLG 
železniška špedicija, Europacific, MSC, CMA-CGM, Frikus, Jadroagent, Globus, Shipco, Transocean 
shipping, Interservice, ABF, Adria Terminali, Adria Transport in Interagent.  
 
 
 

 
 
 
Celodnevni zaključni dogodek projekta v Bernardinu je združil strokovno javnost s področja logistike 
(več kot 60 udeležencev iz logističnih podjetij, podjetij partnerstva, Univerze in drugih logističnih 
fakultet, Gospodarske zbornice, različnih izobraževalnih inštitucij idr.) in ponudil možnost za 
predstavitev poglavitnih dosežkov projekta ter pregled ključnih panožnih izzivov, ki so pred logisti v 
nadaljnjem obdobju. Namen dogodka je bil tudi pridobiti energijo in motivacijo za nadaljnje skupno 
sodelovanje pri podobnih projektih. 
 
Ob strokovnih predstavitvah mag. Ernesta Gortana, predsednika uprave Intereurope d.d. in Igorja 
Žule, predsednika Slovenskega logističnega združenja je bila poleg kompetentnosti, inovativnosti, 
višje produktivnosti in dodane vrednosti na zaposlenega ter skupnega nastopa jasno izpostavljena 
ustreznost infrastrukture, ki je zagotovo pomemben pogoj, da lahko slovenska logistika nadalje 



uspešno konkurira na globalnem trgu. Ob razvoju diskusije se je ponovno poudarila nujnost izgradnje 
drugega železniškega tira iz Luke Koper, ki bi okrepil nezadostno železniško infrastrukturo. 
 
G. Igor Žula je izpostavil izzive oskrbovalnih verig in Slovenije kot države in pri tem z rezultati 
globalnih raziskav ponazoril kaj so naša močna in šibka področja poslovnega okolja oz. logistike. 
Izpostavil je pomen vključevanja v mednarodne inštitucije in pomoči pri zagovarjanju lastnih 
strateških interesov. 

 
 
 
 
G. Gortan je poudaril pomembnost inovativnosti, specializacije in optimizacije za razvoj ustreznih 
logističnih produktov, tako na ravni oskrbnih verig kot slovenske logistike, ki so pogoj za zagotavljanje 
trajnostnega razvoja in višje dodane vrednosti. 
 

 



Kako lahko ključne aktivnosti projekta povežemo z naštetimi izzivi stroke je predstavila vodja 
projekta ga. Petra Furlan Dodič. Skozi projekt smo se osredotočili na razvoj vseh naštetih kompetenc 
ter pri tem tudi oblikovali določene programe usposabljanja, ki za podjetja partnerstva prej niso bili 
dosegljivi. Kot npr. IMDG (ravnanje z nevarnimi snovmi v pomorstvu), Odgovornosti in dolžnosti 
različnih subjektov v logistični verigi na enem mestu, izvedba usposabljanja iz izpita za izvajanje 
poslov carinskega zastopanja v lokalnem okolju, idr), ter prenos prakse iz tujine. Še pomembnejši 
dosežek pa je bila povezava konkurenčnih podjetij v partnerstvo ter izgradnja kulture sodelovanja na 
področju razvoja kadrov, zastopanja skupnih interesov in iskanju optimizacij na nivoju logistične 
verige.  
 
 

 
 
 
 
ga. Suzana Zornada-Vrabec iz Luke Koper je udeležence izzvala k diskusiji o Pristaniški skupnosti. 
Kdo smo Pristaniška skupnosti in kaj vse bi še lahko bili skupni nadaljnji projekti v njenem okviru, sta 
bili iztočnici za skupno diskusijo. 
 
 
V nadaljevanju dogodka so partnerji KOC Logistika predstavili dobre prakse sodelovanja v projektu 
poudarili izredno učinkovito delo projektne pisarne ter se zahvalili za dobro sodelovanje.  
 
 
Poseben dosežek projekta je bila seveda izgradnja kompetenčnega modela za ključne panožne 
profile. V Luki Koper so model razširili za vse svoje zaposlene ter ga integrirali s sistemom vodenja s 
cilji. Zanimivo predstavitev o pomembnosti zaposlenih in njihove kompetentnosti za uspešno 
poslovanje je predstavila ga. Maršič Ingrid iz kadrovske službe Luke Koper. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Partnerja Jadroagent – g. Kristijan Rovšek (ki se je v času projekta prezaposlil) in Globus, g. Emil 
Bandelj, ki je tudi predsednik Zveze pomorskih agencij Slovenije sta vsem udeležencem zaključnega 
dogodka predstavila izsledke in ključne poudarke iz poslovnih srečanj v tujini (Peking, Bangkok). V 
okviru projekta smo namreč uspeli podpreti pomembno povezovanje manjših akterjev v 
mednarodnih združenjih logistov, ki je nujno potrebno za vključevanje v oskrbovalne verige z 
Daljnega Vzhoda preko Luke Koper. 
 

            
 
 
 
 
 
Podjetje TransOcean Shipping je v obdobju trajanja projekta uspelo pridobiti dodatne licence za 
opravljanje poslov carinskega zastopanja, kar jim omogoča lažje pridobivanje tovrstnih poslov, manj 
reklamacij pri njegovem izvajanju in boljši odnos s carinskimi organi. Prav tako so uspeli povezati vso 



ekipo svojih zaposlenih preko delavnic na temo timskega dela, komunikacijskih veščin in s tem 
povečati odgovornost in učinkovitost timskega dela, je povedal g. Lovro Kleindienst, direktor. 
 
 

 
 
Partner CMA CGM, direktor g. Bine Štancar je izpostavil vrednost udeležbe zaposlenih na strokovnih 
tečajih tujih jezikov, saj praktično vsa njihova operativa zjutraj prične delo z Azijo, preko Evrope in 
popoldan zaključuje delo z ZDA in J Ameriko, pri čemer, so nenehno v komunikaciji s strankami v tujih 
jezikih.  Podobno je povedala tudi predstavnica podjetja Europacific Slovenija, ga. Helena Ventin:  
»Z razvojem informacijskih rešitev in potrebe po nenehnem prilagajanju obstoječim sistemom je bila 
za podjetje Europacific vključitev v KOC kompetenčni center odlična priložnost. S pomočjo modela 
kompetenc in izkušnjami projektne pisarne smo v podjetju vzpostavili kazalec odličnosti, ki nam kaže 
potrebno smer in raven usposobljenosti naše ekipe. Dogradili smo temeljne usmeritve za razvoj 
kadrov in pridobili dober pripomoček negovanja naše organizacijske kulture«.  
 

 



 
Skupni izziv za udeležence zaključnega dogodka je pripravila ekipa BB svetovanja z g. Andrejem 
Božičem, direktorjem Steklarne Hrastnik in izkušenim managerjem na področju dela v 
Kompetenčnem centru Steklar. Udeleženci smo poslušali navdihujočo zgodbo revitalizacije Steklarne 
Hrastnik in se prepričali, da so zaposleni lahko ključ do dobre poslovne zgodbe. Udeleženci smo se 
preko interaktivne možganske nevihte na temo kaj za nas pomeni drzna ambicioznost in koliko si res 
drznemo vsi skupaj, tudi nekoliko spoznali med seboj in odprli prostor za nadaljnje sodelovanje. 
 
 

 
Projektna pisarna 
 


