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THE ECONOMIC FEASIBILITY OF PORT AIR EMISSIONS REDUCTION MEASURES: THE 
CASE STUDY OF THE PORT OF KOPER 
 

EKONOMSKA IZVEDLJIVOST UKREPOV ZA ZMANJŠANJE PRISTANIŠKIH EMISIJ: 
PRIMER KOPRSKEGA PRISTANIŠČA 

 
Marina Zanne, Elen Twrdy 

Pomen pristanišč je za gospodarstva po vsem svetu nesporen, toda pristanišča povzročajo tudi 
negativne zunanje učinke. To je še posebej problematično, če se pristanišče nahaja v bližini 
mestnega območja.. Zato mora uprava pristanišča poskušati omiliti te učinke in hkrati 
zagotoviti razvoj samega pristanišča. Tak razvojni koncept je znan kot zelena rast. Za 
spodbujanje zelene rasti in zlasti za zmanjšanje emisij lahko pristanišča uporabljajo različne 
ukrepe, ki se nanašajo na opremo, uporabljene vire energije ali organizacijo dela. Avtorji 
predstavljajo ekonomsko izvedljivost različnih ukrepov za zmanjšanje emisij na primeru 
koprskega pristanišča. 

Ključne besede: pristanišče, zelena rast, emisije, blažilni ukrepi, ekonomska izvedljivost, študija primera 
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CONCENTRATED OWNERSHIP AND FIRM’S PERFORMANCE: A BIBLIOMETRIC 
ANALYSIS OF THE LITERATURE 
 

KONCENTRIRANO LASTNIŠTVO IN USPEŠNOST PODJETJA: BIBLIOMETRIČNA 
ANALIZA LITERATURE 

 
Ada Guštin Habuš, Janez Prašnikar 

Namen članka je opisati zgodovinsko zaporedje, medsebojno povezanost ter razvoj 
prevladujočih in nastajajočih raziskovalnih področij znotraj literature o koncentriranem 
lastništvu. Poleg tega želi članek s pomočjo bibliometrične analize določiti najvplivnejše članke, 
avtorje, revije in države na tem področju. Analiza razkriva, da bi morale raziskave vezane na 
koncentrirano lastnišvo v prihodnje v večji meri temeljiti na preučevanju situacije v 
posameznih državah ter uporabljati doslednejše ter obsežnejše podatkovne nize. Poleg tega bi 
morale uporabljati tudi različne teoretične okvire, poglobljeno institucionalno analizo in iskati 
navzkrižno dopolnjevanje idej, ki bi se lahko razširile po vsem svetu. 

Ključne besede: lastniška struktura, koncentrirano lastništvo, veliki lastniki, kontrolni lastniki, bibliometrična 
analiza 
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LOGISTICS OUTSOURCING IN LARGE MANUFACTURING COMPANIES: THE CASE OF 
SLOVENIA AND LESSONS FROM OTHER COUNTRIES 
 

ANALIZA ZUNANJEGA IZVAJANJA LOGISTIKE V VEČJIH SLOVENSKIH PROIZVODNIH 
PODJETJIH IN SPOZNANJA IZ DRUGIH DRŽAV 

 
Marko Budler, Marko Jakšič, Teja Vilfan 

Zunanje izvajanje logistike je način delovanja za podjetja v globalnih oskrbovalnih verigah, ki 
se želijo bolje posvetiti osnovni dejavnosti. Z našo študijo analiziramo stanje na področju 
zunanjega izvajanja logistike v Sloveniji med večjimi proizvodnimi podjetji. Ugotovitve 
primerjamo s tistimi, ki so bile pridobljene v podobni študiji leta 2013. S pomočjo sekundarnih 
podatkov v dani študiji še primerjamo ugotovitve z značilnostmi zunanjega izvajanja logistike 
v drugih državah. Ugotavljamo, da je transport najpogostejša logistična dejavnost v naboru 
zunanjega izvajanja logistike, in opažamo tendenco k izbiri logističnih ponudnikov s širšim 
naborom storitev (ang. 4PL). K področju managementa oskrbovalnih verig s študijo 
prispevamo z identificiranjem dejavnikov, omejitev in aktivnosti v zunanjem izvajanju 
logistike. 

Ključne besede: zunanje izvajanje, logistika, logistična podjetja, proizvodnja, Slovenija, anketa 
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THE EUROPEAN NATIONAL TRANSFER ACCOUNTS: DATA AND APPLICATIONS 
 

EVROPSKI RAČUNI NACIONALNIH TRANSFERJEV: PODATKI IN APLIKACIJA 

 
Jože Sambt, Bernhard Hammer, Tanja Istenič 

Staranje prebivalstva močno vpliva na financiranje javnih transferjev. Zato je zelo pomembno 
razumeti, kako se lahko sistem transferjev prilagodi staranju prebivalstva. Z uporabo računov 
nacionalnih transferjev prikazujemo, kako so sistemi transferjev organizirani v posameznih EU 
državah. Države kot sta Grčija in Romunija, kjer postane dohodek iz dela manjši od potrošnje 
že v starosti 54 let, bi močno izboljšale vzdržnost svojega javnofinančnega sistema, če bi sledile 
švedskemu zgledu, kjer se to zgodi v deset let višji starosti. Visoka potrošnja starejših je manj 
problematična, če se v znatnem obsegu financira iz privarčevanih sredstev (primer Združenega 
kraljestva) in ne skoraj izključno iz transferjev (primer Avstrije). 

Ključne besede: računi nacionalnih transferjev, ekonomska odvisnost, Evropska unija, staranje prebivalstva, 
javni sektor 
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LONG-TERM EFFECTS OF IN UTERO EXPOSURE TO "THE YEAR WITHOUT A 
SUMMER" 
 

DOLGOROČNI UČINKI IZPOSTAVLJENOSTI IN UTERO “LETU, KO NI BILO POLETJA” 

 
Hamid Noghanibehambari, Farzaneh Noghani, Nahid Tavassoli, Mostafa Toranji 

Članek uporabi posledice izbruha ognjenika Tambora leta 1815 kot naravni poskus za 
raziskovanje dolgoročnih učinkov prehranskega šoka v prenatalnem obdobju. Eksplozija 
Tambore je izvrgla ogromno vulkanskega pepela, ki je zmanjševal preboj sončne svetlobe, 
ohladil površinsko temperaturo, skrajšal dolžino vegetacijske dobe, in vodil v izredno slabo 
letino v času poletja in zime leta 1816 v Evropi in severovzhodnih državah Amerike. Desetletni 
popis prebivalstva ZDA iz leta 1850 dokazuje, da imajo kohorte in utero v času podnebne 
anomalije nižjo stopnjo pismenosti, nižjo stopnjo udeležbe na trgu dela, nižje število lastnih 
otrok, in višje razmerje med ženskami in moškimi. Izsledki se potrdijo med enakimi kohortami 
v Angliji, Kanadi in na Norveškem. Desetletni popis prebivalstva posamezne države pokaže, 
da izpostavljanje v času prenatalnega razvoja negativno vpliva na udeležbo na trgu dela v 
odrasli dobi. 

Ključne besede: hipoteza o fetalnem izvoru , javno zdravje, okolje in zdravje, izobraževanje, udeležba na trgu 
dela 
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