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UVODNE BESEDE

V podjetju RCM d.o.o. želimo doseči
kakovost storitev na najvišjem možnem
nivoju. Z visoko stopnjo strokovnosti, ter
z učinkovitim povezovanjem s poslovnimi
partnerji, podjetje stremi k oblikovanju
dolgoročnega poslovnega sodelovanja,
ki temelji na zaupanju in skupnem
zadovoljstvu.

V podjetju si prizadevamo ustvarjati
delovne pogoje, ki pripomorejo k
zadovoljstvu zaposlenih na delovnem
mestu, saj se v podjetju zavedamo, da
so zadovoljni in uspešni zaposleni ključ
do uspeha podjetja.

Skozi zgodovino svojega poslovanja smo
v podjetju RCM, d.o.o. posebno ponosni
na pridobitev naziva zmagovalec Zlate
niti v kategoriji srednje velikih podjetij, ter
pridobitvijo certifikata Pooblaščenega
gospodarskega subjekta AEO.
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NAŠE
STORITVE
S ponudbo celovitih logističnih
storitev, smo pravi partner za
reševanje izzivov s področja
transporta, carinjena in skladiščenja.
Naša kakovost se zrcali skozi
30. letno tradicijo na področju
logističnih storitev, ter v naši interni
in eksterni komunikaciji, zaznavanju
interesov okolja, kupcev, zaposlenih
in lastnikov.

Kakovost

Pripadnost

Gospodarnost

Prilagodljivost in
odzivnost

Zadovoljstvo

Spoštovanje in
sodelovanje

Inovativnost

Odgovornost do
zaposlenih

Odgovornost
do družbene
skupnosti

ŠPEDITERSKE
STORITVE
Nudimo celovite rešitve na področju
posredovanja carinske dokumentacije ter
dokumentacijo za potrebe uvoznega (carinski
postopek 40 in carinski postopek 42) in
izvoznega carinjenja, za potrebe tranzita
blaga, TIR ter T2L. Svoje poslovne partnerje
ažurno obveščamo o novostih s področja
carinske in davčne zakonodaje.
•

Carinsko posredovanje pri izvajanju
carinskih postopkov (uvoz: carinski
postopek 40 in 42, izvoz, tranzit: T1, T2,
T2L, TIR),

•

carinsko svetovanje,

•

carinski pregledi,

•

veterinarski, sanitarno – tržni pregledi,

•

posredno in neposredno zastopanje
pri carinskih postopkih (postopek 40,
postopek 42),

•

poročanje Intrastat.

TRANSPORTNE
STORITVE
RCM d.o.o. je organizator prevoza blaga v
mednarodnem in domačem prometu. Našim
poslovnim partnerjem nudimo organizacijo
posamezne vrste transporta ali najboljšo
kombinacijo
različnih
vrst
transporta:
kopenskega
transporta,
pomorskega
transporta in letalskega transporta.
•

Domači in mednarodni cestni prevozi
delnih in kompletnih nakladov,

•

izredni prevozi – težki tovori in tovori
izrednih dimenzij,

•

organizacija železniških prevozov
(kontejnerji + generalni tovori),

•

prevozi nevarnega blaga (ADR),

•

organizacija pretovorov in skladiščenja,

•

vse vrste transporta: klasični,
intermodalni in kombinirani.

CARINSKO
SKLADIŠČENJE
V Obrtno-industrijski coni Hrpelje na Kozini
smo naredili korak naprej k reševanju vaših
logističnih izzivov. Sodobni logistični center
predstavlja več kot 20.000 m2. Od tega
kar 5.000 m2 zaprtih skladiščnih prostorov,
namenjenih posebej za potrebe carinskega
skladiščenja.
•

5.000 m2 zaprtih skladiščnih prostorov,
namenjenih posebej za potrebe
carinskega skladiščenja.

•

Zunanje površine carinsko logističnega
centra Kozina so namenjene skladiščenju
vseh vrst tovora, ki ga je mogoče
manipulirati in skladiščiti na prostem.
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ZGODOVINA
PODJETJA
Podjetje RCM, d.o.o., je bilo
ustanovljeno leta 1992. Osnovna
dejavnost podjetja je špedicija
in druge spremljajoče prometne
dejavnosti.
V trideset letni zgodovini podjetja
RCM d.o.o. je bilo kar nekaj
pomembnih prelomnic:
•

1992 - ustanovitev podjetja

•

1993 - odprtje poslovne enote
Holmec

•

1999 - odprtje poslovne enote
Vič

•

2001 - dodelitev priznanja Ivanu
Sušniku, enemu najuspešnejših
podjetnikov v Sloveniji

•

2002 - odprtje poslovne enote
Dobovec

•

2005 - odkup konkurenčnega
podjetja

•

2005 - odprtje poslovne enote
Zavrč in Gruškovje

•

2008 - odprtje poslovne enote
Obrežje

•

2017 – Excellent SME
Gospodarske zbornice Slovenije

•

2009 - odprtje poslovne enote
Koper

•

2017 – Pridobitev certifikata
vodenja kakovosti ISO 9001:2015

•

2012 - uvrstitev podjetja RCM
d.o.o. na 16. mesto najhitreje
rastočih podjetji v dravskopomurski regiji (GAZELA 2012)

•

2018 – Člani Mednarodnega
združenja špediterjev FIATA

•

2019 – Bonitetna odličnost 2019,
certifikat AAA

•

2020 – Pričetek projekta
carinskega skladišča Kozina in
Finalisti izbora za najboljšega
zaposlovalca, Zlata nit 2019

•

2021 – Platinasta boniteta
odličnosti 2020, certifikat AAA in
NOVA poslovna enotra podjetja
RCM d.o.o., PE Kozina

•

2022 – nova upravna stavba
podjetja RCM d.o.o. na Prevaljah

•

•
•

2013 - podjetje RCM d.o.o.
zmagovalec Zlate niti 2013 v
kategoriji srednje velikih podjetij
in uvrstitev podjetja RCM d.o.o.
med tri nominirance za najboljše
hitro rastoče slovensko podjetje
v dravsko-pomurski regiji
(GAZELA 2013)
2015 – odprtje nove poslovne
enote podjetja Novo mesto
2016 – ponosni dobitnih
certifikata Pooblaščenega
gospodarskega subjekta AEO
in Bonitetna odličnost 2016,
certifikat AAA
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CARINSKO
SKLADIŠČE
HRPELJE-KOZINA
Prednosti našega podjetja so v digitaliziranih
poslovnih procesih s poslovnimi enotami,
ki se nahajajo na ključnih strateških
pozicijah, kar našim poslovnim partnerjem
omogoča optimalne transporte poti in s tem
optimizacijo stroškov, povezanih s transportom.

NAJKRAJŠA POMORSKA POT
MED AZIJO IN SREDNJO TER
JUGOVZHODNO EVROPO VODI
SKOZI LUKO KOPER.
Poslovna enota RCM Hrpelja-Kozina je
pozicionirana v neposredni bližini Luke Koper,
kar predstavlja najhitrejšo povezavo med
Azijo in državami Centralne Evrope, in je
oddaljen samo korak od Sueškega prekopa.

Zunanje površine logističnega
centra Kozina so namenjene
skladiščenju vseh vrst tovora,
ki ga je mogoče manipulirati in
skladiščiti na prostem. Na tem
mestu prav tako nudimo najem
parkirnih prostorov za tovorna
vozila.

LUKA KOPER SE NAHAJA DOBRIH
25 KM STRAN OD LOKACIJE
SKLADIŠČA KOZINA.
Z našimi sodobnimi zmožnostmi v Obrtnoindustrijski coni Hrpelje na Kozini smo naredili
korak naprej k reševanju vaših logističnih izzivov.

WWW.SKLADISCI.SI

V primerjavi z lukami na severu Nemčije, na Nizozemskem ali v Belgiji je pot do
ključnih srednjeevropskih centrov (München, Dunaj, Praga, Varšava, Bratislava)
preko Luke Koper krajša za 2000 navtičnih milj po morju in 500 km po kopnem.

ODDALJENOST LUKE KOPER DO POSAMEZNIH MEST

•

Koper - PE Hrpelje-Kozina: 25 km

•

Koper–Bern: 750 km

•

Koper–Milano: 450 km

•

Koper–München: 500 km

•

Koper–Praga: 800 km

•

Koper–Dunaj: 490 km

•

Koper–Bratislava: 550 km

•

Koper–Budimpešta: 560 km

•

Koper–Zagreb: 240 km

•

Koper–Beograd: 630 km

•

Koper–Sarajevo: 650 km

LJUBLJANA

HRPELJE-KOZINA

HRPELJE-KOZINA

KOPER

KOPER
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KONTAKTNI
PODATKI
RCM d.o.o., Uprava podjetja
T: +386 2 87 50 245
E: info@rcm.si
RCM d.o.o., PE Koper
T: +386 5 66 38 032
E: koper@rcm.si
RCM d.o.o., PE Gruškovje - IZVOZ
T: +386 2 79 53 144
E: izvoz@rcm.si
RCM d.o.o., PE Gruškovje - UVOZ
T: +386 2 79 53 140
E: uzvoz@rcm.si

NAŠE LOKACIJE

PREVALJE

GRUŠKOVJE
LJUBLJANA

OBREŽJE
KOZINA

KOPER

RCM d.o.o., PE Obrežje - IZVOZ

RCM d.o.o., PE Brnik

T: +386 7 45 73 289
E: obrezje.izvoz@rcm.si

T: +386 5 66 38 031
E: vladimir.sekulic@rcm.si

RCM d.o.o., PE Obrežje - UVOZ

RCM d.o.o., PE Jankomir

T: +386 7 45 73 280
E: obrezje@rcm.si

T: +385 91 621 9715
E: helena.gromer@spedicija.hr

RCM d.o.o., PE Novo mesto

RCM d.o.o., PE Hrpelje-Kozina

T: +386 7 33 72 130
E: natalija.radovan@rcm.si

T: +386 5 68 02 300
E: kozina@rcm.si

ZANESLJIV PARTNER
pri reševanju vaših logističnih izzivov.

www.rcm.si
www.skladisci.si
www.fiskalverzollung.at
www.fiskalverzollung.de
www.spedicija.hr

