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»Vsi štejejo kontejnerje, 
zame pa so pomembna 
nova delovna mesta« 
Zeno D'Agostino, pristaniška uprava Trst: »Moj cilj ni zgolj šteti 
pretovor zabojnikov ali ton tovora. Hočemo delovna mesta in razvoj 
logističnih storitev v pristanišču.«

tja in bi raje ostal ob Tirenskem morju. Vendar gospo-
darska geografija se spreminja, z njo pa tudi logistika. 
Pomembno je, da imamo v Trstu morsko in železniško 
os. Enako je tudi na severu. V Rotterdamu nimajo zgolj 
dobrega pristanišča in avtomatiziranih kontejnerskih 
terminalov, temveč imajo tudi železniško povezavo do 
Nemčije, ki je zgolj za tovorne vlake. Dobro pristanišče 
potrebuje konkurenčne železniške povezave. Pri tem 
zdaj intenzivno delamo pri nas v Trstu in uporabljamo 
trženjsko ime »railport«. Logistom rečem, naj poza-
bijo, kaj je bilo v preteklosti, in naj pripeljejo posle v 
Jadran, ker imamo dobre železniške povezave.

 þ Od pristanišča v Kopru do pristanišča v Trstu 
manjka zgolj šest kilometrov železniških tirov.
Da, to sem že večkrat rekel v Kopru, vendar me ne 
slišijo.

 þ So v Kopru zainteresirani za takšno poveza-
vo?
O tem nočejo govoriti.

 þ Politiki ali menedžerji v Luki Koper?
Ne eni ne drugi. V Luki Koper sem bil trikrat. Iz Kopra 
nikoli nihče iz top menedžmenta ni prišel na obisk v 
Trst. V italijanskem časopisu sem pred časom govo-
ril o potencialni povezavi med Koprom in Trstom, ker 
vsi vemo, da so na progi med Koprom in Divačo veli-
ke težave z zmogljivostjo. Čeprav je jasno, da na prvem 
sestanku ne bomo našli rešitve, bi se bilo smiselno vsaj 
začeti pogovarjati in ugotoviti, kakšne so možnosti. Pred 
nekaj meseci je bila v Trstu Violeta Bulc s predstavniki 
baltsko-jadranskega in mediteranskega železniškega 
koridorja. Povabljeni so bili tudi predstavniki sloven-
ske vlade in predstavniki Luke. Srečanje je organizirala 
Srednjeevropska pobuda, gre za pomembno evropsko 
ustanovo, ki ima sedež v Trstu, vključenih je tudi precej 

Zeno D'Agostino je prevzel vodenje pristaniške 
uprave v Trstu februarja 2015. Ker je prista-
niška uprava v Italiji javna družba, komisarje 
pristaniških uprav imenuje minister za pro-

met. D'Agostino se je v Trst preselil iz Verone, kjer je 
delal za družbo Consorzio ZAI Interporto di Verona, 
pred tem je vodil logistični terminal Interporto 
Bologna, hkrati pa ves čas predaval na različnih logi-
stičnih fakultetah. Še pred tem je bil glavni sekretar 
neapeljske pristaniške uprave.

Skozi okno pisarne komisarja pristaniške uprave 
v Trstu je lep razgled: na levi strani, proti naftnemu 
terminalu, je v gradnji terminal ro-ro (za avtomobi-
le in tovornjake) in za splošni tovor v vrednosti 132 
milijonov evrov, na desno, na sedmem kontejnerskem 
pomolu, je ravno privezala velika Maerskova ladja z 12 
tisoč zabojniki z Daljnega vzhoda, ki jih hitijo razkla-
dati. Na tem pomolu koncesionar Trieste Marine 
Terminal pripravlja naložbo, vredno 190 milijonov 
evrov.

 þ Kako lahko severnojadranska pristanišča 
tekmujejo z Rotterdamom ali Hamburgom?
Imamo precej prednosti: pot po morju je krajša, krajša 
pa je tudi kopenska pot. Hkrati imajo velike logistič-
ne družbe sedeže v Hamburgu in Rotterdamu, zato 
jih težko prepričamo, naj tovor preusmerijo v Trst ali 
Koper. Vendar pa se zdaj gospodarsko težišče premika 
iz zahodne Evrope proti vzhodu, kamor se seli pro-
izvodnja in kjer nastajajo novi trgi. To pomeni, da je 
Jadran precej bolj v središču, kot je bil prej. Smo na 
pravem mestu ob pravem času. Leta 2003 sem delal v 
pristanišču v Neaplju. Če bi mi takrat kdo rekel, da se 
moram preseliti v Trst, bi odgovoril, naj gre kar sam 

 þ Nataša Koražija

 ʾ V Luki 
Koper sem 
bil trikrat. Iz 
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 ʾ Gospo-
darsko 
težišče se 
premika iz 
zahodne 
Evrope proti 
vzhodu. 
Tja se seli 
proizvodnja 
in tam 
nastajajo 
novi trgi. 
Jadran je 
precej bolj 
v središču, 
kot je bil 
prej. Smo 
na pravem 
mestu ob 
pravem času!

takšne stopnje rasti, bomo letos dosegli 40-odsto-
tno rast. Lani smo rasli s 13 odstotki. V dveh letih 
smo število vlakov povečali za 50 odstotkov. Nimam 
sicer natančnih številk za Koper, vendar ocenjujem, 
da imamo zdaj pri nas več intermodalnih vlakov kot 
Koper. V Kopru vsak teden sestavijo 115 intermodal-
nih vlakov z zabojniki. Mi zdaj delamo približno 130 
vlakov na teden. V prvi polovici leta 2016 smo zgolj 
s turškimi tovornjaki prepeljali dva tisoč vlakov, z 
zabojniki pa smo napolnili 667 vlakov. Iz teh številk 
je jasno razvidno, kaj je za nas zanimivo. Hkrati bomo 
prihodnji mesec ustvarili možnosti še za en nov inter-
modalni terminal z družbo Samer. Do konca leta pri-
čakujemo, da bo število vlakov zraslo za 36 odstotkov. 
Lani smo denimo začeli z enim vlakom na teden do 
Budimpešte, zdaj imamo že pet vlakov na teden. Ves 
čas povečujemo število tedenskih povezav. Verjamem 
v železnice. Vedno sem sodeloval z železničarji, dobro 
poznam sektor in verjamem, da je to resnična mož-
nost in prednost – ne samo za Trst, ampak tudi za 
Koper. Do zdaj so izdelki v Italijo pogosto pripotovali 
iz severne Evrope. Zdaj je drugače, mi vozimo tovor 
proti severu in vzhodu Evrope.

 þ Hkrati letos razmeroma hitro raste tudi Reka.
Da, vendar ko si majhen, lahko hitro rasteš. Naš resnič-
ni tekmec je predvsem Koper. Zame je pomembno, da 
pristanišče ni usmerjeno zgolj v en sektor. Ni se pame-
tno usmeriti zgolj v zabojnike. Ker imaš potem lahko 

vzhodnoevropskih članov. Prišla sta komisarja baltsko-
-jadranskega in mediteranskega koridorja, ni pa ni bilo 
nikogar iz Slovenije. Niti iz Luke Koper niti iz vlade.

 þ Kakšno je vaše stališče do teh manjkajočih 
šestih kilometrov tirov?
Mi nimamo težav z zmogljivostmi proti severu in 
vzhodu Evrope. Če gledamo iz vesolja, sta Koper in 
Trst eno samo pristanišče. Dejstvo pa je, da je med 
njima meja.

 þ Ali menite, da bi lahko kdaj v prihodnje žele-
znica povezovala pristanišči Koper in Trst? Tudi 
EU predvideva povezavo med Reko, Koprom in 
Trstom.
Primerjajmo številke: če lahko z naložbo 50 milijonov 
evrov v progo do Trsta rešimo vprašanje drugega tira 
med Koprom in Divačo v vrednosti 1,3 milijarde evrov, 
potem se je verjetno o tem smiselno pogovarjati. Tudi 
Reka ima precej težav z železniškimi povezavami. Pred 
časom smo imeli povezavo z manjšimi ladjami med 
Reko in Trstom. Ko sem iskal možnosti prevoza z Reke, 
sem ugotovil, da imajo tudi tam težave pri ponujanju 
intermodalnih rešitev. Mi delamo največ prav pri tem.

 þ To pravzaprav pomeni, da preusmerjate tovor 
na železnico?
Da. Do konca julija letos smo prepeljali 4.288 vlakov, 
lani smo imeli skupaj 5.600 vlakov. Če bomo še imeli 
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 π »Zdaj smo 14. največje pri-
stanišče v Evropi, z združitvijo 
s Tržičem bomo postali 12. naj-
večji. Vendar to ni rezultat moje-
ga dela. Moj rezultat je, da smo 
111 ljudi, ki so prej imeli težke 
razmere, zaposlili na posebni 
agenciji in jim omogočili dobre 
delovne razmere. Nočem več 
stavk v pristanišču,« pravi Zeno 
D'Agostino, komisar pristaniške 
uprave v Trstu.
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in petek. Zdaj pride po ena ladja zgolj enkrat na teden. 
Ladjarska podjetja upoštevajo predvsem svoje potre-
be in ekonomijo obsega, v pristaniščih pa tako velike 
ladje povzročajo organizacijske težave. Lani avgusta 
smo imeli stavko v pristanišču, zdaj stavk več nočem. 
Zato ustvarjamo razmere, da se to več ne bo zgodilo. 
Urediti moramo delovne razmere v pristanišču in tudi 
v okolici. Italijanska vlada je določila, da nismo več 
zgolj pristaniška uprava, temveč uprava pristaniške-
ga sistema. To pomeni, da moramo urediti tudi druga 
področja, denimo interport. Ko naše stranke izbirajo 
pristanišča, je to enako, kot če se odločajo za nakup 
italijanskih čevljev. Ne kupijo jih zato, ker so cenejši, 
temveč zato, ker so kakovostni. Enaka logika velja pri 
pristanišču. Smo italijansko pristanišče, to pomeni, da 
smo na drugačni stopnji gospodarskega razvoja kot 
Slovenija. Zato ne moremo tekmovati s stroški. Seveda 
jih moramo optimizirati, hkrati pa moramo bolje 
organizirati sestavljanje vlakov in vse druge dejavnosti. 
Nikoli ne moremo imeti nižjih stroškov kot slovenska 
podjetja, ker imate drugačen indeks ekonomskega 
razvoja. Zato vlagamo v intermodalnost in iščemo 
druge možnosti, kjer smo lahko boljši. Imamo bolje 
železniške zmogljivosti kot Koper, izboljšujemo žele-
zniško infrastrukturo in storitve ter vlagamo v logi-
stiko. Naša prednost je tudi, da smo edino pristanišče 
v Evropi s prosto gospodarsko cono, kjer je mogoče 
organizirati proizvodnjo. Tega marsikdo ne ve. Sem iz 
Verone, ki je dve uri stran, vedno sem delal v logisti-
ki in nisem vedel, da obstaja ta možnost. To je zame 
način za ustvarjanje konkurenčnega pristanišča.

 þ Pravite, da želite meriti svoj uspeh z ustvar-
janjem novih delovnih mest. Katere logistične 
dejavnosti ustvarijo največ delovnih mest?
Zame je poleg naložb v naš sektor pomemben tudi 
industrijski kanal. Imamo kontejnerski terminal, 
terminal ro-ro, naftovod in industrijski kanal. Zdaj 
imamo v industrijski coni podjetje v lasti ruskega 
sklada, kjer proizvajajo jeklene vrvi. Gre za zelo težke 
izdelke, po 50 ton, ki jih je najlaže pretovoriti nepos-
redno na ladjo. Te jeklenice prodajajo po vsem svetu, 
uporabljajo jih pri velikih gradbenih projektih, deni-
mo pri gradnji mostov. V pristanišče pripeljejo jeklene 
valje in jih predelajo. Italijanska država je vložila precej 
denarja, da je ta jeklarna postala okoljsko sprejemljiva. 
Mislim, da smo v Italiji naredili veliko napako, ko smo 
zapirali tovarne in selili proizvodnjo v tujino. Imamo 
veliko možnosti za proizvodnjo na morju. Zdaj imamo 
v pristanišču ob morju dve jeklarni – v eni proizvajajo 
tuljave, za katere pripeljejo surovino iz Cremone. Vsak 
dan iz pristanišča pošljemo pet vlakov jeklenih tuljav. 
Začeli so s 36 vlaki na mesec, v juliju jih je bilo že 83. 
Ker se povečuje proizvodnja, raste tudi pretovor. To 
naložbo je pred približno letom dni zagnala italijanska 
družba Arvedi s sedežem v Cremoni.

zelo dobra leta, hkrati pa tudi zelo slaba. Zame je zelo 
pomembno tudi ladjedelništvo v suhem doku. Zdaj 
gradimo logistični terminal za pretovor ro-ro in pre-
tovor splošnega tovora, gre za naložbo v vrednosti 132 
milijonov evrov. Od tega je sto milijonov evrov javne-
ga denarja, 32 odstotkov pa prispeva zasebni vlagatelj 
Parisi Group. To je naš terminalist na šestem pomolu, 
ki je zmagal na javnem razpisu za upravljanje termi-
nala. Naložbo so začeli pred šestimi meseci, končali 
pa naj bi jo čez približno dve leti. Ko danes govorimo 
o pristaniščih, vsi govorijo o zabojnikih. To je sicer 
prav, vendar pa ima sektor kontejnerske logistike veli-
ke težave s financiranjem. Ladijska podjetja s kontej-
nerskimi ladjami so prav zdaj v največji krizi. Ne vem, 
zakaj bi vlagali prav v sektor, kjer je kriza največja.

Drugič, zelo pomembno je, da je to sektor, kjer pro-
duktivnost hitro narašča. Za pristaniško upravo to 
pomeni, da zaposlenost upada, ker je delo močno avto-
matizirano. Zame so zabojniki pomembni, vendar niso 
edini pomemben tovor. Imamo veliko drugih področij, 
kjer lahko ustvarjamo vrednost in delovna mesta. Mi 
smo javna ustanova in moramo skrbeti za javni interes. 
Javni interes za italijansko vlado je ustvarjanje vrednos-
ti in ustvarjanje delovnih mest. Ne zanima nas zgolj 
rast pretovora zabojnikov. V Rotterdamu se pohvalijo 
z rastočim številom TEU (manjši zabojniki), hkrati pa 
je zdaj kar štiri tisoč ljudi brez dela. Je to moj cilj? Ne, 
moj cilj ni zgolj šteti pretovora zabojnikov ali ton tovora. 
Hočemo delovna mesta in razvoj logističnih storitev v 
pristanišču. Zdaj mi sicer radi rečejo, da imamo manj 
zabojnikov kot v Kopru in manj kot v Benetkah. Mi 
smo zdaj 14. največje pristanišče v Evropi. Vendar to ni 
rezultat mojega dela. Moj rezultat je, da smo 111 ljudi, ki 
so prej imeli težke razmere, zaposlili na posebni agen-
ciji in jim omogočili dobre pogodbe in dobre razmere 
za delo v pristanišču. Pred tem smo imeli podjetje, ki je 
bilo tik pred zapiranjem, drugo pa je že propadlo. Zaprli 
smo 65 odprtih sodnih procesov med zaposlenimi in 
podjetjem. Zame je pomemben mir v pristanišču, samo 
s tem lahko dosežemo resničen razvoj.

 þ Koliko je vseh zaposlenih v pristaniški upravi?
Zdaj nas je 85, vsi drugi so zaposleni pri zasebnih pod-
jetjih, ki imajo koncesijo za upravljanje terminalov.

 þ Kam pa sodijo ljudje na agenciji?
Agencija je v 51-odstotni lasti pristaniške uprave. Tam 
so tudi zaposleni, ki se ukvarjajo s sestavljanjem vlakov. 
Prej jih je bilo 26, zdaj jih je že 62. Agencija je servisno 
podjetje za pristanišče v Trstu. Prav zdaj je na sedmem 
pomolu privezana največja kontejnerska ladja, ki jo je 
treba raztovoriti. V takšnih konicah agencija posodi 
ljudi na terminale. Kontejnerske ladje so čedalje večje. 
Maerskova ladja, ki je zdaj privezana v pristanišču, 
ima 12.500 zabojnikov. Prej smo imeli ladje s približno 
štiri tisoč zabojniki, ki so pristale v ponedeljek, sredo 

 ʾ Če lahko 
z naložbo 50 
milijonov 
evrov v 
progo do 
Trsta rešimo 
vprašanje 
drugega tira 
med Koprom 
in Divačo v 
vrednosti 
1,3 milijarde 
evrov, 
potem se je 
verjetno o 
tem smiselno  
pogovarjati.
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leni spraševali, kaj se bo zgodilo. Razložil sem zelo 
preprosto: v Trstu bomo zdaj vložili 60 milijonov v 
železniško infrastrukturo, od tega bodo polovico 
prispevale država in regije, polovico pa pristaniška 
uprava. V Tržiču se bojujejo, da bi jim država dala dva 
milijona evrov. Ko bom šel v Rim, bom imel boljši 
pogajalski položaj, ker se ne bom pogovarjal o dveh 
milijonih, temveč o 62-milijonski naložbi. Tudi pri 
usmerjanju ladij bo bolj preprosto – nekatere bomo 
privezali v Trstu, nekatere pa v Tržiču.

 þ Kdaj boste priključili Porto Nogaro? 
Šele v naslednji fazi. Pristanišče v Tržiču je prej 
upravljala regija Furlanija - Julijska krajina in ima 
nacionalni pomen, Porto Nogaro ima regionalnega. 
Tržič je precej povezan z logistiko avtomobilov, pre-
tovarjajo veliko celuloze, lesa, pa tudi jeklo. Obstaja 
tudi možnost, da bi v Tržiču ustanovili terminal ro-ro. 
Vidim veliko priložnosti za sodelovanje, ker se dobro 
dopolnjujemo. Ne vidim velikih težav pri povezovanju 
pristanišč.

 þ Kako si boste z državo delili stroške naložb v 
železniško infrastrukturo v pristanišču?
Od 60 milijonov bo regija Furlanija - Julijska krajina 
prispevala 28 milijonov, 32 milijonov pa italijanske 
železnice. Gre namreč za prenovo pristaniške tovor-
ne postaje Campo Marzio, ki je v lasti italijanskih 
železnic. Zasebna naložba terminalista TMT v kontej-
nerski terminal je 188 milijonov evrov, že prej pa sem 
omenil naložbo logistične platforme in Parisi Group v 
vrednosti 132 milijonov. V načrtu je tudi naložba druž-
be Samer, ki bo vložila 12 milijonov evrov v nov ter-
minal. Glavna ideja je, da naložbe na kopenski strani 
pristanišča financira država ali druge javne ustanove, 
na morski strani pa zasebni terminalisti.

 þ Kako dobro gresta skupaj rast pristanišča in 
življenje v mestu Trst? Pristanišče ste sicer že 
preselili, vendar je še vedno v mestu.
Že zdaj imamo za tovornjake urejen neposreden 
dostop z avtoceste. Dodatne pristaniške zmogljivo-
sti razvijamo na pomolih na morju. Z vlaki nimamo 
težav, ker vlaki do glavne postaje v pristanišču vozijo 
po predorih pod mestom. Tega marsikdo ne ve. Ti pre-
dori so bili zgrajeni od leta 1961 do 1981. Zdaj bomo 
odprli še en predor, s katerim bo nov logistični termi-
nal dobil neposredno železniško povezavo.

 þ Kaj bo s starim pristaniščem v centru Trsta?
Staro pristanišče je bilo zaprto že v devetdesetih letih, 
zdaj je to fantomsko mesto. Italijanska vlada bo pripra-
vila približno 50 milijonov evrov za revitalizacijo sta-
rega pristanišča. V kratkem bo mestna uprava objavila 
mednarodni razpis za prodajo tega območja in predvi-
devam, da bodo poiskali zasebnega partnerja.

 þ To pomeni, da ja za delovna mesta najbolje 
kombinirati proizvodnjo in prevoze?
Da. Hkrati pa v Kopru zelo dobro vedo, da je veliko 
dodane vrednosti tudi v tem, da se zabojniki odpi-
rajo in nato sestavljajo nove pošiljke. V Trstu imamo 
tudi dobre rezultate s turškimi tovornjaki. Na šestem 
pomolu kar 90 odstotkov vsega tovora po kopnem 
potuje z vlakom. To je najboljši terminal na svetu po 
tem kazalcu. Sodelujemo s turškim logističnim pod-
jetjem Ekol, ki pripelje tovornjake iz Turčije, tu pa jih 
preložimo na vlake. To je za nas odlična referenca. 
Lani smo pretovorili 500 tisoč TEU. V Kopru ste imeli 
pretovor 850 tisoč TEU. Če pa pretvorimo v TEU tudi 
turške tovornjake, potem smo zgolj s temi naredili 700 
tisoč TEU. Vendar to ne pomeni, da lahko rečemo, da 
smo pretovorili 1,2 milijona TEU, ker smo jih pol mili-
jona. Mi smo edino pristanišče v Evropi, kjer poveču-
jemo število vlakov.

 þ Kako vlaki iz Trsta potujejo v Budimpešto? 
Čez Slovenijo?
Ne, čez Trbiž (Tarvisio) in čez Avstrijo. Na tej trasi pre-
voze opravlja Rail Cargo Austria. Če bi šli čez Slovenijo, 
bi morali stroške za uporabo železnice plačevati 
Slovenskim železnicam, če potujejo čez Avstrijo, pla-
čujejo avstrijskim. Vlaki potujejo tam, kjer plačujejo 
manj, oziroma tam, kjer je več poti po lastnem ozem-
lju. Ni vedno odločilna razdalja, temveč stroški.

 þ S katerimi železniškimi prevozniki največ 
sodelujete? S Trenitalia?
Z italijanskimi železnicami (Trenitalia) delamo samo 
20 odstotkov, z RCA 30 odstotkov, 50 odstotkov pa z 
Rail Traction Company, ki je v lasti nemških železnic. 
S Trenitalio sodelujemo zgolj pri pošiljkah po Italiji 
(Padova, Verona, Milano, Novara) – kjer ni tako veliko 
tovora. Zdaj delamo približno 7.600 tisoč vlakov na 
leto, zmogljivosti pa so 11 tisoč vlakov. Z novimi nalož-
bami bomo z 11 tisoč prišli na 14 tisoč, ob koncu pre-
nove v pristanišču pa bo zmogljivost 20 tisoč vlakov. 
Poglavitno pa je, da imamo od Trsta do Trbiža zmo-
gljivosti dva milijona TEU.

 þ V okviru vladne reforme upravljanja pri-
stanišč v Italiji združujete več pristanišč v 
skupne uprave. V Trstu boste priključili Tržič 
(Monfalcone) in Porto Nogaro. Kaj bo takšna 
združitev spremenila?
Trst bo postal pristaniški sistem, kjer bomo preto-
vorili 64 milijonov ton, od tega so štirje milijoni v 
Tržiču. S tem bomo postali 12. največje pristanišče 
v Evropi. Lažje bomo pridobili financiranje in imeli 
bomo boljšo pogajalsko moč pri pogajanjih z državo. 
Do konca leta se bomo povezali s Tržičem v krov-
no pristaniško upravo North Adriatic System Port 
Authority. Včeraj sem bil v Tržiču, kjer so me zapos-

 ʾ Če bomo 
še nadaljevali 
s takšnimi 
stopnjami 
rasti pri 
številu 
vlakov, bomo 
letos dosegli 
40-odstotno 
rast. Nimam 
sicer 
natančnih 
številk 
za Koper, 
vendar 
ocenjujem, 
da imamo 
zdaj pri nas 
vsak teden 
več intermo-
dalnih 
vlakov kot 
Koper.


