
 
 

zaključno sporočilo za javnost 
 
Ljubljana, 13. 4. 2022 – V Portorožu se je zaključil 9. Mednarodni Logistični kongres – oskrbovalne 
verige v znanosti in praksi, ki je na enem mestu združil kar 330 deležnikov, med njimi predstavnikov 
logistike, prevozništva, proizvodnje, informacijskih in tehnoloških rešitev, šolstva in države. Kongres 
se je odvijal od 6. do 8. aprila in ponovno dokazal, da so tovrstna druženja in izmenjave izkušenj 
izjemno pomembna za celovito oskrbovalno verigo, ki je v turbulentnih časih, povzročenih zaradi 
epidemije s Covid-19 in razmer v Ukrajini, še dodatno otežena. Kongres, katerega rdeča nit so vedno 
digitalizacija, robotizacija in avtomatizacija, je največji poudarek dal prav povezovanju vseh 
deležnikov v procesu. Dodatno pa je obravnaval tudi gradnjo logističnih centrov, logistiko po tirih in 
splošni tehnološki modernizaciji, tokrat s poudarki na dronih. V okviru kongresa je bil razglašen tudi 
Logist leta 2021, podeljeno pa je bilo tudi priznanje za življenjsko delo na področju logistike. 
Organizatorji napovedujejo tudi jubilejni 10. kongres, ki bo potekal od 5. do 7. aprila 2023 v 
Portorožu. 
 
»Logistika je hrbtenica gospodarstva« 
Na otvoritveni slovesnosti so govorniki, med katerimi minister za infrastrukturo RS Jernej Vrtovec, 
Igor Žula, predsednik Slovenskega logističnega združenja, Rok Svetek v imenu SŽ-Tovorni promet, 
Markus Mau iz Evropskega logističnega združenja in Nemškega logističnega združenja BVL ter Danica 
Purg iz Poslovne šole IEDC Bled, poudarili velik pomen logistike za nacionalno ekonomijo, povezovanje 
vseh deležnikov v verigi ter organizacijo tovrstnih prireditev v živo, med drugim pa logistiko označili za 
hrbtenico gospodarstva, ki je ključnega pomena še posebej v trenutnih turbulentnih časih, kot sta bili 
pretekli dve leti. 
 
V uvodnem nagovoru se je Igor Žula iz SLZ-ja, glavni organizator kongresa, osredotočil prav na 
povezovanje in sodelovanje v logistiki. »Danes vsi govorimo o avtomatizaciji, digitalizaciji in robotizaciji 
na področju logistike, kar je seveda nujno, a je sodelovanje, bodisi v horizontalni, bodisi v vertikalni 
smeri (še) vedno izjemna priložnost za doseganje boljših rezultatov v logistiki. Tukaj imamo v Sloveniji 
še veliko priložnosti«, je povedal Žula. 
 
O dronih, logističnih centrih in povezovanju v logistiki 
Na dogodku je potekalo 27 predavanj, predstavljeni so bili 4 mednarodno nagrajeni logistični projekti, 
ki so uvedeni in že predstavljajo dobro prakso, 15 primerov dobrih praks, prisotnih je bilo 7 tujih 
predavateljev in strokovnjakov in 22 domačih predavateljev ter predstavnikov uspešnih podjetij. 
Program kongresa je v okviru šestih panelov  obravnaval najaktualnejše tematike s področja uporabe 
dronov v logistiki, sodelovanja na področju logistike, logistike na tirih in gradnje logističnih centrov 
ter celovitih transformacij v logističnih podjetjih. Zadnji dan kongresa je potekal tudi t.i. Research day, 
kjer so udeleženci lahko bolj obširno spoznali razvojno-raziskovalne dosežke slovenskih fakultet. 
 



 

 
 

 

Na dogodku se je predstavilo kar nekaj priznanih podjetij, in sicer Volvo Cars, Danfoss Trata, 
Iskraemeco, Interlog, Adria Kombi, SŽ Tovorni promet, DB Cargo, Go Asset, Pošta Slovenije in drugi. 
Poleg tega pa je bilo predstavljenih kar nekaj primerov dobrih praks pri gradnji logističnih centrov v 
Sloveniji - logistični center v Sežani - strateška investicija v regijo, prenova in širitev logistike v družbi 
Vigros v Puconcih, vzpostavitev največjega logističnega centra v Srbiji, Logistični center Brnik ter kako 
je LIDL zgradil enega največjih logističnih objektov v Sloveniji.  
 
Logist leta 
V okviru logističnega kongresa je bilo podeljeno tudi priznanje Logist leta 2021, ki ga podeljuje 
Slovensko logistično združenje, in se podeljuje na osnovi šestih glavnih kriterijev (organizacijska, 
tehnološka, informacijska, ekonomska, razvojna in okoljska odličnost). Nagrada Logist leta je šla v roke 
predsedniku uprave Intereurope d.d. Marku Cegnarju, ki je svoje dolgoletne izkušnje znal zelo dobro 
prilagoditi zahtevam trga, jih vpeljati v poslovne procese in s tem dosegati odlične rezultate na 
učinkovit in trajnosten način. 
 
Priznanje za življenjsko delo 
Priznanje za življenjske dosežke v logistiki je šlo v roke sicer že upokojenemu, vendar še vedno zelo 
aktivnemu logistu mag. Milanu Jelencu. Jelenc ima več kot štiridesetletne izkušnje v logističnem 
gospodarstvu pri vodenju, upravljanju in nadziranju gospodarskih družb s področja transporta, 
špedicije in logistike, med drugim v družbah kot so Slovenske železnice, Luka Koper, Intereuropa, BTC. 
V svojem delovanju v gospodarskih družbah si je stalno prizadeval za uvajanje sodobnih logističnih 
konceptov tako na strateški kot na operativni ravni ter za njihovo preobrazbo v sodobna logistična 
podjetja. V štiriletnem mandatu je deloval tudi v državnih organih, kot član Izvršnega sveta Republike 
Slovenije in Predsednik republiškega komiteja za promet in zveze, kjer je deloval, predvsem na 
infrastrukturnem področju, ki je predpogoj za učinkovito logistiko.  
 

Logistični kongres v številkah 
Da je logistika lahko hrbtenica gospodarstva poudarja predvsem dejstvo, da je povezovanje vseh v 
verigi izjemnega pomena, kar je tudi tokratnemu kongresu uspelo. Kongresa se je to leto udeležilo 
330 slušateljev iz 139 različnih podjetij iz 9 držav, največ seveda s področij logistike, industrije in 
transporta.  Kongres je podprlo 39 sponzorjev, 5 medijskih partnerjev, 3 partnerji kongresa in 7 
podpornikov. 
 
Deležniki kongresa so prišli iz naslednjih panog: 

• Logistika  30 % 
• Industrija  13 % 
• Transport  11 % 
• IT   10 % 
• Tehnologija  8 % 
• Šolstvo   7 % 
• Svetovanje  4 % 
• Država   3 % 
• Trgovina 7%  
• HR   1 % 



 

 
 

 

• Drugo  5 % 
 

 
Jubilejni 10. mednarodni logistični kongres 

Organizatorji največjega logističnega kongresa v regiji že napovedujejo jubilejni 10. mednarodni 
logistični kongres, ki bo potekal od 5. do 7. aprila 2023 v Portorožu. 

 
Organizator: Slovensko logistično združenje 

Partnerja: Združenje za promet pri GZS in ACS, Slovenski avtomobilski grozd 
Izvajalec projekta: Proevent d.o.o. 

 
 

_____ 
 

Spremljajte nas še naprej: 
Logistični kongres: https://logisticnikongres.si/ 

Slovensko logistično združenje: http://www.slz.si 
LinkedIN: https://si.linkedin.com/company/slovenian-logistic-association 

Facebook: https://www.facebook.com/Slovensko-logisti%C4%8Dno-zdru%C5%BEenje-
102949115216551  
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