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POVZETEK 

 

Namen magistrske naloge je ugotoviti, kakšne marketinške strategije uporabljajo špediterji, ki 

poslujejo z Luko Koper. Naloga temelji na empiričnem kvalitativnem raziskovanju na podlagi 

podatkov, pridobljenih iz triangulacijskih virov, in sicer z intervjuji predstavnikov špedicij, 

podjetij, ki koristijo špedicijske storitve v Luki Koper, in predstavnikov Luke Koper. Pri 

obdelavi podatkov je bil uporabljen proces kodiranja z interpretacijo besedila. Rezultati so 

pokazali, da špediterji elemente marketinškega spleta uporabljajo na različne načine, s tem da 

imajo večje špedicije posebne oddelke za izvajanje marketinga. Vsak špediter je izpostavil 

svoje konkurenčne prednosti, med katerimi je prevladovala dobra organizacijska klima. V 

raziskavi je bilo ugotovljeno, da se špediterji soočajo z neetičnostjo konkurence, so se pa vsi 

intervjuvanci strinjali, da je za uspešno delo najpomembnejša etika. Pričakovanja vseh 

udeležencev v raziskavi so, da mora biti delo opravljeno skladno s dogovorom. 

 

Ključne besede: marketing, špedicija, konkurenca, strategija, etično poslovanje. 

 

 
SUMMARY 

 

The purpose of the master thesis is to identify the marketing strategies used by freight 

forwarders operating with Port of Koper. The thesis is based on empirical qualitative research 

on the basis of data obtained from triangulation sources, namely through interviews with 

representatives of freight forwarders, companies that use freight forwarding services in Port of 

Koper and representatives of Port of Koper. When processing data, the coding process with 

textual interpretation was used. The results showed that freight forwarders use the elements of 

web marketing in different ways, with larger freight forwarders having special marketing 

departments. Each freight forwarder highlighted its competitive advantages, among which a 

good organizational climate prevailed. The survey found that freight forwarders are 

confronted with the unethical nature of competition, but all interviewees agreed that ethics is 

the most important for successful work. The expectations of all participants in the survey are 

that the work must be carried out as agreed. 

 

Key words: marketing, freight forwarding, competition, strategy, ethical business. 
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1  UVOD 

V zadnjem desetletju smo priča večji ponudbi različnih storitev kot proizvodov. Ker danes 

storitve v svetu predstavljajo prvo gibalo gospodarskega razvoja, saj ustvarjajo že tri četrtine 

bruto domačega proizvoda, se tudi ekonomija vedno bolj usmerja na področje storitev 

(Radonjič in Iršič 2011, 578). Izdelke je verjetno težje narediti kot izvesti storitve, po drugi 

strani je storitve težje prodati kot izdelek. Zato je tudi marketing storitev veliko bolj zahteven 

kot marketing izdelkov. Tradicionalni marketinški splet 4P (Product – proizvod/storitev, Place 

– prostor, Price – cena, Promotion – promocija), ki je zadostoval za marketing izdelkov, ne 

velja tudi za storitve. K temu so bili dodani še 3P (People – ljudje, Process – proces in 

Physical environment – okolje), v zadnjem času pa še kakovost in produktivnost (Lovelock in 

Wirtz 2011, 42).  

Pri marketingu kakovostnih storitev poskušajo podjetja svoje storitve prikazati s fizičnimi 

dokazi in predstavitvami. Nekdo, ki išče določene storitve, bo svojo pozornost usmeril tudi na 

zunanji marketing, ne le na notranjega. Zunanji marketing pogosto zajema postopke za 

pripravo storitev z določanjem cen, distribucijo in promocijo storitev in nanj podjetje ne more 

vplivati, medtem ko na notranje okolje lahko vpliva, npr. z usmerjanjem v usposabljanje in 

motiviranje zaposlenih pri izvedbi njihovega dela. K notranjemu okolju poleg zaposlenih 

štejemo še dobavitelje, posrednike, javnost, konkurente in ciljne porabnike (Vukasović 2012, 

29).  

Značilnost storitev je njihova neopredmetenost, neločljivost izvajanja in porabe, 

spremenljivost in minljivost, kar otežuje določanje standardov kakovosti storitev. Kakovost 

storitev je odvisna od številnih dejavnikov, kjer na prvo mesto uvrščamo pričakovanja 

naročnika. Poleg tega je pomembno pravilno zaznavanje želje porabnikov s strani vodstva, 

kjer pa niso postavljena merila uspešnosti, ampak je pomembno, da so zaposleni usposobljeni 

in motivirani za opravljanje dela. Kakovostne storitve se odlikujejo predvsem po 

zanesljivosti, odzivnosti, zbujanju zaupanja, empatiji in povečani skrbi za prostor, opremo, 

osebje ter komunikacijsko gradivo (Kotler 2004, 455).  

Danes, ko smo priča globalizaciji svetovnega tržišča in hitrega razvoja, smo hkrati priča tudi 

vedno močnejši konkurenci, kjer pomembno vlogo igra prav kakovost. Pri zviševanju 

kakovosti in storilnosti storitev je produkcijski faktor človek s svojimi umskimi in fizičnimi 

omejitvami, ki jih ni mogoče na hitro spremeniti ali razviti. Zato se dogaja, da ob večji 

storilnosti upada kakovost. Kakovost in storilnost sta v razmerju ena do druge, to pa je 

odvisno od vrste storitev (Malek, Škafar in Vorina 2009, 20). 

Kot navajajo Malek, Škafar in Vorina (2009, 20), je kakovost postala pomemben vir v borbi 

za preživetje, posebno ko gre za donosno privlačno dejavnost. Ena od teh dejavnosti je  

špedicija, ki se dnevno srečuje s hudo, tudi nelojalno konkurenco na trgu. O nelojalni 
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konkurenci govorimo takrat, ko je ta v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji in lahko 

povzroči škodo drugim udeležencem na trgu. O prepovedi nelojalne konkurence govori tudi 

Zakon o varstvu konkurence (v nadaljevanju ZVK, Uradni list RS, št. 18/93, 56/99, 110/02 in 

76/15) v svojem 13. členu. Navedeni zakon tudi določa globo v primeru kršenja zakonodaje. 

Proces globalizacije je zelo povečal povpraševanje po pomorskem prometu, s tem pa tudi 

povzročil veliko konkurenco med opravljanjem pristaniških storitev. Razvoj posameznih 

pristanišč je odvisen od njegove konkurenčnosti, kar pomeni zagotavljanje kakovostnih 

storitev (Bendeković, Jolić in Jolić 2010, 85), kjer pa so poleg navedenega pomembni tudi 

drugi akterji v dobavni verigi, kamor uvrščamo tudi špediterje. Zaradi globalizacijskih 

procesov, donosnosti in pričakovane stopnje rasti je danes špedicija ena izmed dejavnosti na 

trgu pri prevoznih sredstvih, kjer vlada velika konkurenca (Guerard in Martinez-Simon 2012, 

2). 

Opredelitev dela špediterja danes ni tako enostavna, kot je bilo včasih, ko je bil špediter le 

posrednik pri premikanju blaga na najboljši možni način. Danes so špediterji veliko bolj 

dejavni kot nekoč, kar lahko pripišemo spremembam, ki smo jim priča v zadnjih desetih letih 

(Morrow 2016). Delo v špediciji obsega niz posebnih funkcij in operacij, ki omogočajo, da 

blago prehaja iz ene države v drugo. Osnovna naloga špediterja je, da daje strokovne nasvete 

in sodeluje pri sklepanju pogodb o prodaji blaga, določa optimalne prevozne poti, po katerih 

bo blago potovalo oz. bo odpremljeno in dostavljeno, sklepa pogodbe o multimodalnem 

tovornem prometu, organizaciji prevoza blaga »od vrat do vrat«, sprejema in dostavlja 

pošiljke, sklepa pogodbe o natovarjanju, raztovarjanju in odpremi blaga, skladiščenju, 

carinjenju blaga, urejanju in preverjanju dokumentov, izračunu stroškov, obvešča naročnika 

in še veliko več. Poleg tega špediter občasno opravlja še druga dela, npr. sklepa pogodbe o 

pakiranju, tehtanju, razvrščanju, vzorčenju blaga, ki jih zahteva naročnik. Pri tem je 

odgovoren tudi za izdajanje dokumentov, izvaja nadzor nad kakovostjo in količino blaga, 

hkrati pa tudi zastopa naročnika v primeru poškodbe prevoznega sredstva, zlasti ladje, ki jim 

je bila povzročena škoda in s tem nastanek dodatnih stroškov (Bendeković, Vuletić in 

Gotovac b. l., 2). 

Glede na gibanje blaga po svetu smo priča rasti špedicijskih storitev, saj naj bi se svetovni trg 

špedicijskih storitev v letu 2016 povečal za 2,7 % (Global Freight Forwarding Market 2017). 

V svetu je skupaj 20 vodilnih špediterjev, ki predstavljajo 58 % svetovnega trga, a jim 

učinkovito konkurirajo manjši špediterji (Research and Markets 2016). Da bi se špediterji 

obdržali na tržišču, morajo nujno sprejeti strateške načrte za delo (Guerard in Martinez-Simon 

2012, 2). Global Freight Forwarding (2017) je v svoji desetletni tržni raziskavi ugotavljal 

največje špediterje na svetu, analiziral trgovske poti, proučeval tehnologije, ki vplivajo na 

prekinitev posredovanja tovora. Ugotovili so, da so špediterji v letu 2016 morali prilagajati 

strategije poslovanja in se tako reševati konkurenčnih pritiskov ter tržnih sil.  
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Kot nadalje navajajo v svojem poročilu (Global Freight Forwarding 2017), strategija 

marketinga špedicij sloni na oblikovanju povpraševanja potrošnikov po blagu, hkrati pa se 

soočajo s pritiski za znižanje marž s strani strank. Prav tako ugotavljajo, da špediterjem 

konkurenčno prednost daje sodobna tehnologija za delo, zato naj bi ti vanjo čim več vlagali. 

Kot sta navedla Guerard in Martinez-Simon (2012), bodo špedicije v bodoče morale zniževati 

cene, če se špedicijska konkurenca v naslednjih letih ne bo umirila, kar bi pomenilo manjši 

dobiček in razvoj. Za večjo prepoznavnost špediterjev s potrošniki je vedno pomembnejša 

marketinška strategija, ki lahko ustvari dolgoročno konkurenčno prednost pred konkurenti 

(Guerard in Martinez-Simon 2012). 

Špediterjem pri delu pomagajo različna združenja tako na lokalni kot svetovni ravni. V 

Sloveniji so špediterji združeni preko sekcij pri Gospodarski zbornici Slovenije, v svetu pa je 

največje Mednarodno združenje špediterjev FIATA (International Federation of Freight  

Forwarders Associations) (FIATA 2018).  Pristaniški špediterji delajo za stranke, ki prevažajo 

blago preko edinega slovenskega pristanišča, Luke Koper, d. d. (v nadaljevanju Luka Koper). 

V Luki Koper se tovor od leta 2009 (po svetovni gospodarski krizi) iz leta v leto povečuje 

(Luka Koper d. d. 2018), kar pomeni tudi več dela za špediterje. Nekatere špedicije imajo 

dolgo tradicijo, npr. podjetje Fersped, ki je bilo ustanovljeno leta 1968, medtem ko so druge 

šele pričele z delom, saj sem sam zaposlen v špediciji, ki je začela z delom pred tremi leti.  

Katero špedicijo bo stranka izbrala za sodelovanje, je odvisno od vrste dejavnikov, npr. ali bi 

izbrala špedicijo, ki jo pozna in ji zaupa, ali bo iskala drugo, konkurenčnejšo. Kaj je tisto, ki 

dela špedicijo konkurenčno, je le eno izmed raziskovalnih vprašanj, ki si ga postavljamo v 

magistrski nalogi. Špediterji so v Sloveniji pri svojem delu dolžni upoštevati veljavno 

zakonodajo s področja delovne in socialne zakonodaje ter kabotaže tako Evropske unije kot 

Slovenije, mednarodne konvencije in pravila, ki veljajo za področje špedicije, hkrati pa se 

držati tudi etičnega kodeksa podjetja, posebno ko gre za neposredni marketing (Gaebler 

Ventures 2018). Kako jim to uspeva, želimo izvedeti v magistrski nalogi.  

 

 

http://www.gaeblervc.com/
http://www.gaeblervc.com/
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2  MARKETING  

Kdaj se je začel razvoj marketinga, je vprašanje, pri katerem avtorji niso enotnega mnenja, saj 

vsak avtor gleda na to s svojega vidika. Kot navajata Snoj in Gabrijan (2015, 33), marketing 

ni nekaj, kar so odkrile poslovne šole, ali nekaj, kar bi bilo v domeni korporacij, ampak 

njegovi zametki segajo že v začetke zgodovine človeštva. To je bil čas, ko so ljudje spoznali, 

da bodo brez sodelovanja oz. delitve dela in menjavanja dobrin težko preživeli. Tako sta Levy 

in Zaltman (1975, 2) prepričana, da je razvoj marketinga hkrati razvoj menjalnih procesov 

med ljudmi. Kot veda, ki proučuje menjalne procese in odnose med ljudmi, se je marketing 

začel razvijati šele v začetku 20. stoletja. V tem času se je večina konceptov, vprašanj in 

problemov trženjskih zamisli začela združevati k razumevanju marketinga (Shaw in Brian 

2005, 239).  

 

Marketing je različna stvar za različne ljudi, saj jo eni vidijo kot »obliko prodaje«, drugi »kot 

promocijske komunikacijske napore«, spet tretji »kot splet raziskovalno-razvojnih metod«, ki 

so namenjeni ustvarjanju izdelkov oz. storitev po meri potrošnika. Četrti vidijo marketing kot 

»filozofijo poslovanja« podjetja, ki sloni na trditvah družbene menjave. Bistvo pri vsem tem 

je, da v menjalno razmerje stranke vstopajo prostovoljno in imata prodajalec in kupec od tega 

koristi (Jančič 2013b, 23). 

2.1  Razvoj marketinga  

Marketing kot splet aktivnosti in kot veda izhaja iz modela ekonomske menjave, ki je 

osredotočena na proizvodnjo in proizvode (angl. manufacturing based model of the exchange 

of output). Model so razvili  tako klasični kot neoklasični ekonomisti, ki so izdelku dodali 

dodano vrednost brez vpliva uporabnika. Izdelek se je lahko shranil do trenutka, ko je zanj 

bilo povpraševanje in se je lahko prodal. Ko se je kasneje ugotovila velika prednost 

ekonomske menjave, povezane s proizvodnjo in distribucijo proizvodov, so model ekonomske 

menjave začeli uporabljati tudi teoretiki in praktiki s področja marketinga. »Ta model in na 

njem temelječa teorija marketinga sta postala neprimerna«  (Snoj in Gabrijan 2015, 34), ko so 

posamezniki, ki so delali v marketingu, usmerili svojo pozornost na menjavo tržnih ponudb 

(angl. market offerings) in niso bili le rezultat proizvodnje (Vargo in Lusch 2004, 323).  

Fulleron (1988, 121) je razvoj marketinga razdelil na štiri obdobja: 

 Obdobje predhodnikov, ki se je začelo nekje okoli leta 1500 v Britaniji in Nemčiji, sto let 

kasneje pa še v Severni Ameriki. V tem času, ko je komercialna dejavnost bila nekoliko 

boljša od kriminala, je nastajal kapitalizem. Takratni kapitalisti niso bili sposobni razvijati 

množičnih trgov, ampak predvsem trge z luksuznim blagom, ki so jih kupovali visoki sloji 

prebivalstva. Počasi je komercialna dejavnost pridobila na ugledu, in sicer predvsem 
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takrat, ko so začele nastajati prve oblike distributerjev in prodajalne s stalno lokacijo, ter z 

uvajanjem papirnatega denarja, formalnega kredita in delniških borz. 

 Obdobje začetka, ki je pričelo v Britaniji leta 1750, nato leta 1830 še v Nemčiji in 

Združenih državah Amerike (ZDA). To je bilo obdobje, ko se je začela proizvodnja 

prilagajati povpraševanju, kar je kazalo na prve znake sodobnega marketinga. K temu sta 

prispevala industrijska revolucija in agresivno poslovanje kapitalistov. Začela se je 

izvajati marketinška komunikacija, ki je vsebovala meritve o željah oz. potrebah kupcev. 

Tako so začeli nastajati izdelki, ki so pritegnili kupce k nakupu. Stopnjevati se je začela 

tudi konkurenca in s tem je marketing postajal ena izmed dejavnosti v vsakdanjem 

življenju. Obdobje začetka je trajalo nekje do leta 1870. 

 Obdobje institucionalnega razvoja, ki je sledilo obdobju začetka, je v Britaniji, Nemčiji in 

ZDA trajalo do začetka 20. stoletja oz. nekje do leta 1929, ko so začele nastajati 

marketinške institucije, ki so se ukvarjale s sodobnim marketingom. Na tržišču so se 

pojavila neskladja med proizvodnjo in uporabo izdelkov, kar je zahtevalo vključitev 

posebnih specializiranih marketinških aktivnosti. Z oglaševanjem in raziskovanjem tržišča 

je postajal marketing vedno pomembnejši sestavni del vsakdanjega življenja ljudi. 

 Obdobje prečiščenja je trajalo od leta 1930 in do konca 80. let 20. stoletja. V tem času je 

marketing doživel vihrave čase, ko so se razvijale in formalizirale aktivnosti, ki so že prej 

nastale. Vedno več poudarka je bilo na izobraževanju in usposabljanju na področju 

marketinga. Vse, kar je nastajalo do tedaj, je v tem obdobju bilo tudi formalno dosegljivo. 

Marketing je najprej zajemal nacionalni trg, kasneje pa se je razširil izven državnih meja. Med 

nacionalnim in mednarodnim marketingom veljajo enake prvine, le da se prvi izvajajo na 

domačem trgu, drugi pa izven meja. Internacionalizacija celotnega sveta je le pospešila rast 

mednarodnega marketinga, saj veliko podjetij ni moglo preživeti in se razvijati le na 

domačem trgu. Tako so bila podjetja prisiljena v mednarodno rast oz., kot navaja Hrastelj 

(2003a, 16), v »izvajanje konceptov in strategij mednarodnega trženja«.   

Leta 1995 je Davies (1995, 4) smisel mednarodnega marketinga videl v ustvarjanju oz. 

pridobivanju odjemalcev in s tem postavil temelje sodobne vsebine marketinga, kar mu 

priznava tudi Kotler (1996, VII), ki je eden izmed največjih svetovnih vodilnih strokovnjakov 

s področja marketinga. Tako je bil marketing na začetku postavljen v podjetjih kot samostojna 

dejavnost, kjer se je predvsem izvajalo oglaševanje in pospeševanje prodaje, medtem ko je 

bila sama prodaja od njiju ločena. Do 60. let 20. stoletja je bil marketing osredotočen le na 

izdelek, nato na kupca in potrošnika, v 80. letih 20. stoletja pa se je preusmeril k celotnemu 

družbenem okolju. To je tudi obdobje digitalizacije, kjer je bilo vse usmerjeno v razvoj 

elektronike, interneta, množične uporabe računalnikov v gospodinjstvih in podjetjih, mobilne 

telefonije, genske, nano- in drugih tehnologij (Snoj in Gabrijan 2015, 36). V 90. letih 20. 

stoletja se je marketing povezal s prevladujočimi poslovnimi funkcijami podjetja, kjer je bil 

cilj usmerjen v pričakovanja, potrebe in zahteve kupcev (Hrastelj 2003a, 18), oz. je to, kot 

navaja Jančič (2013a, 48), doba družbene odgovornosti, ki temelji na družbeno odgovornem 
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ravnanju vseh organizacij. Kot še navaja, se družbena odgovornost ob koncu 20. stoletja ni 

dovolj uveljavila, ponovni zagon je dobila šele v začetku 21. stoletja.  

Gradnik marketinga v 21. stoletju je vsekakor svetovni splet (angl. internet, world wide web 

oz. www), ki je prerastel v vlogo množičnega medija. Novo virtualno okolje, ki se prepleta s 

stvarnim okoljem, temelji na raznovrstnem poslovanju, prenosu znanja in družbenih procesov. 

Z uporabo interneta se izvajanje aktivnosti marketinga spreminja, saj omogoča nadomeščanje 

že obstoječih metod z dodajanjem novih tehnik. Zato je marketing prek spleta »eno izmed 

najbolj dinamičnih področij vede in prakse marketinga« (Snoj in Gabrijan 2015, 36) 

današnjega časa, saj omogoča, da kupci sami soustvarjajo izdelke in storitve predvsem preko 

družbenih omrežij, kot so Facebook, Twitter, LinkedIn, MySpce in druga.  

Današnja informacijska tehnologija na področju marketinga omogoča podjetjem, da zbirajo, 

shranjujejo in obdelujejo informacije o kupcih, kar jim nato omogoči, da oblikujejo ponudbo 

po meri posameznih kupcev (Snoj in Gabrijan 2015, 37). Istočasno jim daje možnost, da 

ohranjajo odnose s kupci in vpogled v zgodovino nakupov  ključnih potrošnikov (Rust 2008, 

6). Za podjetja je vse to pomembno pri strategiji, taktikah in merjenju uspešnosti marketinga 

podjetja.  

2.2  Opredelitev marketinga v 21. stoletju 

O definicijah marketinga obstaja vrsta različic. Čeprav se je izraz »marketing« pojavil v 

ameriški strokovni literaturi že v začetku 20. stoletja, se še danes nadaljujejo razprave o 

njegovi opredelitvi. Večina opredelitev marketinga je osredotočena na organizacije, ki jim je 

temeljni motiv dobiček (Snoj in Gabrijan 2015, 51).  

Prvo definicijo marketinga podjetja je postavilo Narodno združenje učiteljev marketinga v 

ZDA že leta 1935, ko ga je opredelilo kot izvajanje poslovnih aktivnosti, ki usmerjajo tok 

blaga in storitev od proizvajalca do porabnika. Enako definicijo  je nato leta 1948 prevzelo in 

jo leta 1960 tudi dokončno potrdilo Ameriško združenje za marketing (American Marketing 

Association – AMA). Ta opredelitev je veljala vse do leta 1985 (Snoj in Gabrijan 2015, 53–

54). Leta 2007 je združenje AMA (2013) definiralo marketing kot niz dejavnosti in institucij, 

ki ustvarjajo, komunicirajo, izvajajo ideje, izdelke in storitve v postopku menjave za 

zadovoljevanje ciljev posameznika in organizacije oz. imajo uporabno vrednost za stranke, 

partnerje in družbo kot celoto. 

Definicijo marketinga je podal tudi The Chartered Institute of Marketing (CIM),1 ki že več 

kot 100 let deluje na področju marketinga. Marketing opredeljuje kot proces managementa, v 

                                                
1 CIM je vodilno svetovno podjetje za trženje, ki ima več kot 28.000 članov po svetu in več kot 3.000 

tržnikov, ki navajajo, da je trženje ključni dejavnik pri dolgoročni uspešnosti podjetja. Poslanstvo 

podjetja je usmerjeno v ustvarjanje marketinške prednosti. Naraščajoča konkurenca po svetu in hitre 
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katerem so zajeti anticipacija, identifikacija in zadovoljevanje potreb ter zahtev uporabnikov 

na tak način, da podjetju prinese dobiček (CIM 2018). Marketing naj bi po skandinavski 

definiciji vseboval ustvarjanje, razvijanje in komercializacijo dolgoročnih odnosov z 

uporabniki in kupci, s tem da so doseženi njihovi cilji (Grönross 1989, 57).  

Hrastelj (2003a, 18) navaja, da je glavni cilj marketinga »oblikovanje in udejanjanje 

konkurenčnih prednosti«, ki sta vidna v kakovosti izdelkov in storitev, hitri odzivnosti, 

zanesljivosti ter cenah, medtem ko sta Kotler in Armstrong (1999, 483)  zapisala, da gre pri 

marketingu za procese vzpostavljanja, ohranjanja in povečanja odnosov med strankami in 

drugimi udeleženci, kjer marketing temelji na sprejemanju marketinških odločitev podjetja z 

upoštevanjem želja porabnikov, zahtev podjetja in dolgoročnega interesa obeh. 

V svetu so se pojavili različni marketinški pristopi, od tistih tradicionalnih (trženjsko 

upravljanje, tržni sistem, vedenje porabnikov, trženjsko vodenje) do bolj sodobnih, ki so se 

začeli razvijati sredi 20. stoletja (Shaw in  Brian 2005), ko so praktiki in akademski 

raziskovalci marketing začeli proučevati z različnih zornih kotov. Glede na to danes 

marketing sestavljajo različna dinamična področja, kot so (Snoj in Gabrijan 2015, 57–63): 

 veščine in spretnosti, ki so pomembne v menjalnih situacijah, ko je možno takoj dobiti 

povratno informacijo; 

 splet aktivnosti podjetja izvajalca marketinga, kamor uvrščamo ustvarjanje informacij za 

potrebe marketinga, ustvarjanje koristi za podjetje in ciljne skupine, marketinško  

komunikacijo o koristi izdelkov oz. storitev in dostavljanje teh koristi;  

 temeljna funkcija organizacije, kamor uvrščamo proizvajanje, financiranje in 

računovodenje, raziskovanje, razvijanje, management človeških resursov ter marketing 

kot proces na nakupnem in prodajnem področju. Kot navaja Tavčar (1997, 10): če vse te 

funkcije niso usklajene, tudi podjetje ne more biti uspešno; 

 sistem, ki je celota sestavin in povezav med njimi. Sistem marketinga lahko obravnavamo 

na različnih ravneh, od globalnega sistema do sistema različnih skupnosti, kot so države, 

regije, podjetja, skupine izdelkov oz. storitev ali sistem posameznega izdelka; 

 organizacijska enota »je interesni in dejavnostni sistem resursov« (Snoj in Gabrijan 2015, 

60), ki je usmerjena k menjalnim procesom podjetja z okoljem; 

 miselnost, ki je naravnana na kupca oz., kot navajata Kohli in Jaworski (1990), gre bolj za 

tržno naravnanost, kjer je vključena celota miselnih in vedenjskih sestavin, ki so 

naravnane na kupce in konkurente ter na koordinacijo med funkcijami; 

 znanost, kjer gre za sistematično in celovito proučevanje vseh pojavov marketinga, tako v 

menjalnih procesih kot v procesih med udeleženci in odnosov med njimi. Kot sta zapisala 

Webster in Lusch (2013, 389), bo marketing kot akademska veda preživel le, če bo »dobil 

                                                                                                                                                   
spremembe silijo podjetja v iskanje poslovnih prednosti, zato tudi CIM nudi svojim članom v 36 

državah vrsto izobraževalnih tečajev (CIM 2018).  

https://www.google.si/search?hl=sl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gary+Armstrong%22
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status legitimne institucije v družbi« in če ga bodo managementi, kupci, politiki in drugi 

odločevalci umestili na višjo stopnjo zavesti. 

Marketing je treba razumeti večdimenzionalno, navajata Radonjič in Iršič (2011, 6), in sicer 

tako vertikalno kot horizontalno oz. praktično in teoretično v različnih oblikah povezanosti 

znotraj podjetja kot tudi širše. Tako kot v naravi poteka boj za preživetje, tako si tudi podjetja 

danes prizadevajo, da bi se obdržala na globalnem trgu. Glede na to je zelo pomembno, da 

imajo zaposleni v marketingu čim več informacij, ki jim pomagajo pri načrtovanju strategije 

marketinga podjetja, da bi ta dosegla zastavljene cilje (Churchill in Iacobucci 2005, 6). 

2.3  Strateško načrtovanje marketinga 

Na podlagi informacij, ki jih poseduje manager v marketingu, ta sledi sistemskim ukrepom in 

politiki, potrebam potrošnikov in tehnološkemu razvoju pri oblikovanju aktivne tržne 

strategije na dinamičnih trgih. Strateški marketing je ena izmed faz razvojnih obdobij 

strateškega managementa, ki se je začela razvijati v začetku 19. stoletja, kot navajajo teorije s 

tega področja, in sicer (Aaker 2001, 9–11): 

 Budžetiranje je usmerjeno v pripravo letnega budžeta za vse oddelke v podjetju, ki se ga 

skrbno spremlja in ugotavlja morebitne razloge pri odstopanju ter predlaga potrebne 

ukrepe. 

 Dolgoročno načrtovanje sloni na vprašanjih, ali se bodo trendi iz preteklosti nadaljevali 

tudi v prihodnosti. V tej fazi so zajeti podatki prodaje, ocena stroškov, tehnologija ipd. 

Dolgoročno načrtovanje zajema različna časovna obdobja, in sicer so to lahko dve-, pet-, 

deset- in večletna obdobja. 

 Strateško načrtovanje se je pojavilo ob koncu 60. let in začetku 70. let 20. stoletja, ko so 

podjetja v svoj koncept načrtovanja vključila strateške pristope. Prevladovalo je dejstvo, 

da le napovedovanja prihodnosti na podlagi preteklosti niso ustrezna, temveč se podjetja 

morajo usmeriti v tržno raziskovanje.  

 Strateški marketing, ki temelji na ugotovitvah, da je načrtovanje ciklov neustrezno, saj ne 

more parirati hitrim tehnološkim in drugim spremembam v okolju. 

Bistvo sodobne marketinške strategije v 21. stoletju tvorijo segmentiranje, izbor ciljnih trgov 

in pozicioniranje ponudbe za izbrani ciljni trg. Podjetja se vedno bolj zavedajo, da je težko 

izvajati množični marketing in marketing različnih izdelkov. Zato je ciljni marketing 

prestavljen na začetku strategije v sodobnih podjetjih. Če je ciljno trženje premišljeno, bo 

podjetje ustvarilo prave odnose s porabniki (Vukasović 2012, 169). Ker podjetja poslujejo na 

številnih trgih, bi morala poznati tudi vsa tržišča. Zato je smiselno, da ne prodajajo povsod, 

ampak se odločijo za marketinško segmentacijo.  
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2.3.1 Segmentiranje 

Ker je segmentiranje neomejeno, lahko privede do zasičenosti trga, kar pomeni majhen 

prostor za nove izdelke oz. storitve, ki so pomembni za rast podjetja. Zato je pomembna 

odločitev o tem, katere so značilnosti, ki izdelek oz. storitev ločujejo od konkurence (Kotler 

in Trias de Bes 2004, 21–32). Tržno segmentiranje je analitični »postopek razdruževanja 

celotnega trga na manjše« (Radonjič in Iršič 2011, 293), ki se med seboj razlikujejo, vendar 

so znotraj sebe precej podobne, in hkrati omogočajo izgraditev konkurenčne prednosti 

podjetja ter ga po potrebi tudi spreminjajo. To, kar je trenutno smiselno in koristno, ni nujno, 

da bo tudi jutri. Naslednji korak pri segmentaciji trga je oblikovanje tržnih vrzeli, ki so 

manjši, zelo homogeni del tržnega segmenta (Vukasović 2012, 171). Razliko med tržnim 

segmentom in tržno vrzeljo prikazuje Preglednica 1. 

Preglednica 1: Razlikovanje med tržnim segmentom in tržno vrzeljo 

Tržni segment Tržna vrzel 

 skupina porabnikov, ki imajo podoben 

skupek želja 

 segmenti so večji 

 večje število konkurentov 

 prilagodljiva tržna ponudba 

 ožje opredeljena skupina porabnikov, ki 

iščejo poseben splet koristi 

 delitev v podsegmente 

 manjše število konkurentov 

Vir: Vukasović 2012, 172. 

Uspešno segmentiranje zahteva od podjetja usklajenost med sposobnostmi, ki jih ima 

podjetje, in razumevanjem potreb in želja odjemalcev na ciljnem trgu.2  

2.3.2 Izbor ciljnih trgov 

Za opredelitev klasičnega marketinškega trga Snoj in Gabrijan  (2015, 162) navajata, da je trg 

lahko tudi dimenzija treh osnovnih dimenzij, ki so pomembni za izvajanje marketinga, in 

sicer so to organizacija, potrebe organizacije in načini zadovoljevanja potreb organizacije. Trg 

za podjetje, ki izvaja marketing, so lahko tudi vsi možni kupci, kjer je treba predvsem 

upoštevati velikost trga, njihovo kupno moč, potrebe in preference ter delovanje obstoječih in 

možnih konkurentov, ki že zadovoljujejo potrebe ciljnih skupin. 

Izbor ciljnih trgov je postopek izbiranja enega ali več segmentov. Pod pojmom ciljni trg 

razumemo sorazmerno homogene skupine porabnikov, ki naj bi bili potencialni kupci. Pri 

izboru ciljnega trga se bo podjetje odločalo na podlagi ocenjevanja visoke stopnje 

privlačnosti, visoke stopnje rasti in večjega dobička. Podjetje lahko izbere le enega ali več 

                                                
2 Trg je v marketingu eden izmed glavnih pojmov, ki se mu mora posvetiti podjetje. Lahko je kot 

fizični prostor, kjer se srečujejo ponudniki in kupci, oz. kot trg, kjer so vsi kupci in prodajalci 

povezani z izvedbo posla, ki je vezan na določen izdelek ali storitev (Snoj in Gabrijan 2015, 161–163). 
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tržnih segmentov. Če gre le za en segment, bo podjetje na trgu uporabilo enoten trženjski 

splet in sledilo množičnemu marketingu. Tovrstno strategijo marketinga pogosto uporabljajo 

podjetja, ki tržijo dokaj homogene izdelke, kot so npr. živila za vsakdanjo rabo (Vukasović 

2012, 177–178). 

Marketing, ki je osredotočeno le na posameznika, je bil v 21. stoletju imenovan kot množično 

prilagajanje posameznem porabniku. Tovrstni marketing podjetju omogoča, da se poveže z 

določenim porabnikom in oblikuje ponudbo po njegovih željah in potrebah – govorimo o 

pozicioniranju na trgu (Konečnik Ruzzier 2011, 109).  

2.3.3 Tržno pozicioniranje 

Potem ko se je podjetje odločilo, kateri segment bo marketing pokrival, se odloči o 

pozicioniranju izdelka oz. storitve (Vukasović 2012, 181). Pozicioniranje je Kotler (2004, 

308) opredelil kot dejavnosti pri oblikovanju ponudbe in podobe podjetja, kjer je končni 

rezultat ustvariti ponudbo, ki bo osredotočena na kupca. Dejstvo je, da v globalnem svetu 

narašča konkurenca in tudi zahteve porabnikov, zato se podjetja poskušajo čim bolj približati 

porabnikom z blagovno znamko, ki bo naredila najboljši vtis o podjetju.  

Pri pozicioniranju mora biti podjetje pozorno na to, katere razlike bo uporabilo za svoj ciljni 

trg. Nekateri razvijejo edinstvene izdelke, ki so kakovostnejši, ali boljše storitve od drugih. 

Lahko ponudijo tudi nižjo ceno od konkurence, uporabljajo najnovejšo tehnologijo in skrbijo 

za okolje, lahko pa naredijo tudi kakšne napake, npr. ne poudarijo ali preveč poudarjajo svoje 

prednosti. Pozicioniranje ni nekaj, kar narediš z  izdelkom ali storitvami, ampak je nekaj, kar 

narediš v mislih morebitnega kupca. Pri tem ima podjetje tri strategije: prvič, okrepiti svoj 

položaj v mislih porabnika, drugič, zasesti prosti položaj, in tretjič, depozicionirati ponudbo v 

mislih kupca (Kotler 2004, 309).  

Pri pozicioniranju izdelka oz. storitve naj bi podjetje upoštevalo nekatere dejavnike, in sicer 

mora ideja o pozicioniranju biti jasno postavljena tako glede ciljnega trga kot konkurenčne 

prednosti. Prav tako mora podjetje pri pozicioniranju biti dosledno, kar pomeni, da mora biti 

sporočilo podjetja dosledno uporabljeno. Sporočilo mora biti kredibilno pri ciljnih porabnikih 

in imeti konkurenčno prednost, kar pomeni nuditi porabnikom dodano vrednost, ki je 

konkurenca še nima  (Jobber 2010, 225–226). 

2.4  Marketinški cilji 

Strategija marketinga je usmerjena v uresničitve marketinških ciljev na podlagi aktivnosti v 

prihodnosti, ki zajema ustvarjanje informacij za odločanje v podjetju glede ustvarjanja novega 

izdelka oz. storitve, komunikacije o koristih in dostavljanju teh koristi (Snoj in Gabrijan 2015, 

64). Začne se (Weis 2008, 55–56): 
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 s postavitvijo ciljev v podjetju, ko si podjetje odgovori na vprašanje, kaj želi doseči in v 

kakšnem času. Cilje strategije v marketingu obravnavata Snoj in Gabrijan (2015, 214) v 

širšem in ožjem smislu. Ožja strategija vključuje aktivnosti, ki jih bo podjetje izvajalo za 

dosego teh ciljev, in razdelitev nalog po resursih, medtem ko so pri širši strategiji dodani 

še strateški cilji, kamor uvrščamo usodne in življenjsko pomembne cilje; 

 s poslanstvom, kjer podjetje ugotavlja, komu bo ponudilo svoje izdelke oz. storitve in 

vizijo, ko si določi dolgoročni cilj; 

 s poslovno strategijo, kjer podjetje ugotavlja, ali bo zmožno uresničiti postavljene cilje in 

če ima za to dovolj sredstev; 

 z organizacijo marketinga, ko določi odgovorno osebo za koordinacijo pri tem. 

Marketinške aktivnosti naj bi izvajali vsi zaposleni, vendar morajo biti določene tudi 

posamezne zadolžitve. Poleg teh so izvajalci marketinga tudi lastniki, managerji, 

dobavitelji, prodajalci, ponudniki, povpraševalci, kupci, gostje, potrošniki, odjemalci, 

stranke in komitenti (Snoj in Gabrijan 2015, 64). 

Če podjetje sledi marketinški strategiji, obstaja velika možnost, da bo zastavljene cilje tudi 

doseglo. Strateški marketing obsega vsa tista področja, ki so pomembna pri ustvarjanju 

menjalnih odnosov na trgu. Njegovo bistvo je doseči konkurenčne prednosti. Pri tem se 

podjetje odloča, na katerih trgih bo poslovalo, kako bo zadovoljilo ciljne skupine ter čas 

vstopa na trg in izstopa iz njega. Odgovore na to lahko podjetje poda le, če ima informacije o 

dejavnikih širšega in ožjega okolja in na podlagi poznavanja lastnih sposobnosti. Vse ostalo 

namreč temelji le na ugibanjih in naključjih, kar pa slabo vpliva na strategijo marketinga 

(Snoj in Gabrijan 2015, 226–227). 

2.4.1 Razvijanje novih tržnih ponudb 

Vsako podjetje naj bi razvijalo nove ponudbe ne glede na to, ali gre za izdelek ali storitve. 

Kot meni Kotler (2004, 349), tista podjetja, ki se ne razvijajo, veliko tvegajo. Pri tem obstaja 

več možnosti. Nove produkte lahko razvija podjetje samo, jih kupi drugo podjetje ali pridobi 

določen patent od drugih. Podjetju mora razvoj novega izdelka ali storitve postati izziv, 

čeprav bi lahko na koncu doživelo neuspeh. Pri razvoju novih produktov je pomembno, da 

podjetje med drugim določi merila, kdaj bo nova ponudba prišla na trg in kakšen je njegov 

potencial. Začetek razvoja nove ponudbe se prične z iskanjem zamisli. Ena od metod iskanja 

novih zamisli je »brainstorming« ali »viharjenje možganov, možganska nevihta«, kjer 

podjetje v skupini išče čim več novih idej. O idejah nato v skupini poteka razprava, kritika, 

lahko se jih spreminja ali dopolnjuje (Portal OSV b. l.). 

Ko je zamisel sprejeta, se jo razvije do konca in nato vnese na trg. Pri tem ima pomembno 

vlogo oglaševanje, ki se je razvilo sredi 20. stoletja. Oglaševanje je najbolj vidna in tudi 

kontroverzna stran marketinga, navaja Jančič (2013b, 23). Začelo se je z množičnim 

komuniciranjem v 60. letih 20. stoletja, nadaljevalo s sodobnimi pristopi, kamor uvrščamo 
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tudi sponzoriranje, sejme, razstave, embalažo, celostno grafično podobo in interno 

komuniciranje. Sodobna orodja marketinga in tehnologija omogočajo podjetjem, da 

učinkoviteje predstavljajo svoje ponudbe tako na domačem kot tujem trgu. Tako je 

oglaševanje prepleteno s tradicionalnim marketingom in sodobno tehnologijo, ki podjetju 

omogoča razvoj inovativnih metod oglaševanja  (Simontsev, Yampolski in Kovalenko 2008, 

173) tudi na globalnem trgu. 

2.4.2 Oblikovanje ponudb za globalni trg 

Globalno podjetje je tisto, ki načrtuje, izvaja in usklajuje svoje dejavnosti v več kot eni državi.  

Njegova prednost je, da se razvija, proizvaja, trži in pridobiva na ugledu v drugi državi in s 

tem postane konkurenčno podjetjem, ki že delujejo na določenem trgu. Ko se podjetje odloča, 

na kateri trg bo vstopilo, mora določiti marketinške cilje in politiko (Kotler 2004, 384–387). 

Z vstopom na globalni trg lahko podjetja uporabljajo isto vrsto oglaševanja in marketinške 

komunikacije kot doma, vendar se morajo prilagoditi vsakemu trgu posebej. Da bi si podjetja 

zagotovila prodor na tuji trg, se mora podjetje oz. njegovo vodstvo hitro odzvati in prilagoditi 

spremembam novega tržišča. Marketinška strategija, politika in taktika marketinga ne trajajo 

dolgo, saj proizvodi in storitve spreminjajo »tržno podobo iz trajnih v začasne oz. kratkoročne 

tržne vrednosti« (Bunc 2007, 20).  

Prilagajanje spremembam je še bolj izrazito pri ponudbi storitev kot izdelkov, saj se podjetja 

morajo prilagajati okolju – v primeru transportnih storitev bo podjetju dobrodošel nasvet o 

uporabi novih vrst prevozov. V vsakem primeru mora tržnik ugotoviti, kaj je bistvo oz. komu 

je ponudba namenjena (Makovec Brenčič 2003b, 361). Zato je pomembno ugotoviti, kakšno 

je povpraševanje po produktih in kdo že ponuja enake storitve oz. izdelke.    

2.5  Analiza marketinških priložnosti 

Preden podjetje uvede izdelke oz. storitev na novi trg, mora izvesti raziskave glede 

povpraševanja, konkurence, tržnih poti in ustreznosti ponudbe. V nasprotnem primeru lahko 

pride do tega, da mu ne bo uspelo plasirati nove ponudbe, ampak bo povzročil izgubo 

podjetju. Glavni vzroki neuspeha so lahko premalo raziskane potrebe potrošnikov, neprimeren 

čas ali slaba izbira zastavljenih ciljnih trgov (Weis 2008, 56).  

2.5.1 Ugotavljanje tržnega povpraševanja 

Podjetje naj bi z marketinškimi aktivnostmi na eni strani povečevalo povpraševanje po svojih 

izdelkih oz. storitvah, po drugi strani pa usmerilo pozornost marketinga na področje 

nakupovanja. S svojimi marketinškimi aktivnostmi na področju količine, kakovosti, časa, 
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prostora in cene mora uravnavati ponudbo in povpraševanje, da bo dosegla zastavljene cilje 

(Snoj in Gabrijan 2015, 431).  

Marketinški oddelki v podjetju so zadolženi za pripravo napovedi prodaje, ki temeljijo na 

ocenah povpraševanja. Pri ugotavljanju povpraševanja obstaja veliko število merjenja 

načinov. Kotler (2004, 144) navaja 90 različnih načinov in vsak ima določen namen. Najprej 

je treba začeti s trgom, kamor želi vstopiti – govorimo o potencialnem trgu, kjer obstaja 

možnost večjega povpraševanja. Pri ocenjevanju povpraševanja je treba upoštevati, da 

povpraševanje ni stabilno, zato naj bi se podjetje bolj osredotočilo na napovedovanje. To 

lahko podjetje izvede samo ali kupi napoved od zunanjih virov, kot so marketinške 

raziskovalne agencije ali specializirana podjetja, ki izdelujejo dolgoročne napovedi za 

določeno makrookolje (Kotler 2004, 147–151). Pri tem je dolžno upoštevati predvsem 

konkurente, ki že poslujejo v določenem okolju. 

2.5.2 Ravnanje s konkurenti 

»Uspešna podjetja ohranjajo svoj položaj na trgu« (Vukasović 2012, 169), hkrati tudi rastejo 

in dosegajo svoje cilje le, če imajo prednost pred konkurenco. Podjetja poskušajo ustvariti 

zadovoljne porabnike, ki so tudi vedno bolj zahtevni, in oblikovati konkurenčne prednosti, ki 

bodo čim bolj razpoznavne ne samo na domačem, ampak tudi globalnem trgu. Pri razvoju 

konkurenčnih prednosti se podjetja primerjajo z drugimi podjetji na trgu (Makovec Brenčič  

2003a, 131).  

Za raziskovanje konkurenčnih prednosti so podjetja v 80. letih 20. stoletja začela uveljavljati 

konkurenčno primerjanje »kot metodo za presojo, primerjavo in spremljanje najboljših v 

panogi« (Radonjič in Iršič 2011, 161), hkrati pa iskati rešitve, ki bodo privedle do najboljših 

učinkov. Konkurenčno primerjanje (angl. benchmarking) je namenjeno merjenju oz. 

vrednotenju lastnih rezultatov v primerjavi z drugimi. Proces se prične s primerjavo strategije, 

kasneje se nadaljuje še na različne poslovne procese. S tem načinom podjetje ugotovi lastne 

napake in pomanjkljivosti, ki jih poskuša izboljšati in s tem pridobiti konkurenčno prednost 

(Završnik 2003, 42).  

Pri konkurenčni prednosti gre za tiste prvine, ki jih postavijo podjetja na trg pred drugimi 

konkurenti. O pravih konkurenčnih prednostih govorimo takrat, ko jih podjetje izkaže tudi kot 

prednosti v svoji ponudbi. Pri tem gre lahko za boljšo organizacijo od konkurentov, npr. na 

področju sodobnejše tehnologije, oglaševanja, znanja zaposlenih, informatike, organiziranosti 

ipd. Vse to mora podjetje »pretvoriti v konkurenčno prednost« pred ostalimi, saj bodo v 

nasprotnem primeru vse te prvine ostale skrite, neopazne in jih potrošniki niti ne bodo zaznali  

(Radonjič in Iršič 2011, 371). 
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Eden izmed najbolj znanih modelov ustvarjanja konkurenčnih prednosti je Porterjev model 

petih silnic, ki jih je Michael Eugene Porter (1998) prvič predstavil leta 1980, jih nato 

dopolnjeval in prilagajal. Osnovni model petih silnic prikazuje Slika 2. 
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Slika 1: Porterjev model petih silnic 

Vir: Porter 1998, 4. 

S slike 1 so vidni dejavniki, ki podjetju omogočijo analizo konkurenčne prednosti v svoji 

panogi. Prvi dejavnik je nevarnost vstopa novih konkurentov. Če podjetje nima konkurence v 

svojem okolju, lažje deluje, medtem ko se z vstopom novih konkurentov trg zmanjšuje in s 

tem tudi prihodek podjetju. Kaj pomeni nov ponudnik na trgu, je odvisno od tega, kako na to 

gledamo. Prednost imajo podjetja, ki že delujejo na trgu, tista, ki šele vstopajo na trg, pa 

imajo lahko težave (Johnson, Scholes in Whittington 2009, 30). Drugi dejavnik, razviden s 

slike 1, se nanaša na nevarnosti pri zamenjavi izdelkov ali storitev oz. substitutov. Pri tem se 

na tržišču pojavi drugačna ponudba, ki bo nadomestila obstoječo. Pogosto ima takšna 

ponudba nižjo ceno in drugačne lastnosti kot obstoječi produkti, vendar bo kljub temu 

zadovoljila potrošnike. Zato je prav nižja cena nevaren dejavnik v konkurenci, saj potrošniki 

ne vedo, za kakšne substitute gre, in se bodo verjetno odločili za nakup (Byars, Rue in Shaker 

1996, 70).  

Tekmovalnost med obstoječimi konkurenti nastane, ko podjetje začuti pritisk ali zazna 

priložnost, da bi izboljšalo svoj položaj na trgu. Pri tem lahko uporablja različna orodja, npr. 

nižje cene, agresivno oglaševanje ali ponujanje in izvajanje poprodajnih storitev. Porter 

(1998, 18–23) tekmovalnost med konkurenti vidi v sedmih dejavnikih, ki so: 

Potencialni konkurenti 

Nevarnost vstopa novih konkurentov 

Obstoječi konkurenti 

 

Tekmovalnost med 

obstoječimi konkurenti 

 

Dobavitelji Kupci 
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 Število konkurentov – če gre za večje število manjših podjetij z enako ponudbo, je tudi 

boj za kupce velik, vendar so aktivnosti neopažene. Če pa pride do večjih konkurentov, ti 

lahko hitro zamajejo poslovanje oz. znižajo prihodke podjetju, ki že posluje na določenem 

trgu (Porter 1998, 18). 

 Majhna diferenciacija in visoki stroški zamenjave se nanašajo na panoge, kjer je nizka 

ponudba izdelkov/storitev, ker potem kupec izbira le na podlagi cene. 

 Raznolikost konkurentov pomeni, da ima vsako podjetje svoje cilje, strategije in načine 

njihovega uresničevanja, zato se tudi med seboj razlikujejo, čeprav delajo v isti panogi. 

Kot pravi Porter (1998, 19), to pripelje do nepredvidljivih reakcij in s tem do rivalstva. 

 Počasna rast panoge sili podjetja v povečevanje tržnega deleža, kar bi jim omogočilo 

povečanje prihodkov in s tem prihaja do večje konkurence. 

 Visoki fiksni stroški so značilnost le nekaterih panog, zato poskušajo podjetja z nižanjem 

cen povečati prodajo, kar povzroči tekmovalnost na trgu (Johnson, Scholes in Whittington 

2009, 35). 

 Strateški interesi se nanašajo na rivalstvo v isti panogi, saj podjetja želijo biti uspešna na 

istem trgu, kar poveča konkurenčni boj. 

 Izstopne ovire so lahko ekonomske, strateške, emocionalne ali politične narave, kar ovira 

podjetja pri izstopu. 

Dva dejavnika o ustvarjanju konkurenčnih prednosti sta (Porter 1998, 24–29) pogajalska moč 

kupcev in pogajalska moč dobaviteljev. Za oba dejavnika velja, da sta ključnega pomena za 

podjetje. Če na trgu vlada močna konkurenca, imajo kupci tudi večjo izbiro in se lažje 

odločajo za nakup. Dobavitelji so zelo pomembni v podjetjih, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, 

saj je od njih odvisna tudi končna cena proizvoda. 

Za merjenje konkurenčne prednosti je pomembno tudi zadovoljstvo potrošnikov s storitvami, 

ki jih podjetja izvajajo po prodaji. Pri tem gre za merjenje razlike med vrednostjo, ki jo je 

potrošnik pričakoval, in vrednostjo, ki jo je dobil ob nakupu (Snoj 2000, 158). 

2.6  Opredelitev storitev 

»Storitve so danes primarno gibalo gospodarskega razvoja« (Radonjič in Iršič 2011, 578). Po 

statističnih podatkih iz leta 2008 so storitve v svetu predstavljale že 64 % celotnega 

svetovnega družbenega bruto proizvoda. Storitve pridobivajo na pomenu tudi zaradi vse večje 

prepletenosti med storitvenim sektorjem in kmetijskimi ter industrijskimi sektorji v 

gospodarstvu. Z razvojem trgovine in družbene ter negospodarske dejavnosti pa se storitve še 

povečujejo (Radonjič in Iršič 2011, 578).  

O tem, kaj je storitev, so v svetu precejšnja razhajanja med avtorji. Lovelock in Wirtz (2011, 

37) menita, da gre pri storitvah za pojavno obliko izdelka, ki ima določene posebnosti. AMA 

(2013) je storitev opredelila kot aktivnosti, koristi ali zadovoljstvo, ki jih podjetja prodajajo 
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kot samostojne ali v povezavi z izdelki. Kotler (2004, 444) je storitev opredelil kot »vsako 

dejanje ali delovanje, ki ga nekdo lahko ponudi drugemu« in je neopredmeteno ter ni last 

nečesa oz. ima določene značilnosti, ki se kažejo v tem, da je nesnovna, neločljiva, 

spremenljiva in minljiva. 

Ker je storitev nesnovna, je ne moremo videti, okusiti, potipati, slišati ali povonjati, preden se 

odločimo za nakup. Storitve nastajajo sočasno z njegovo porabo, zato govorimo o 

neločljivosti. Ker so storitve odvisne od tega, kdo, kdaj, kje in kako se izvajajo, so zelo 

spremenljive. Storitve ne moremo skladiščiti tako kot izdelke, zato tudi govorimo o 

minljivosti (Radonjič in Iršič 2011, 580). Pri storitvah gre za proces, kjer Lovelock in Wirtz 

(2011, 40–41) ločujeta storitve glede na to, kdo je prejemnik in kakšna je narava storitvene 

aktivnosti, kot prikazuje Preglednica 2.  

 

Preglednica 2: Kategorije storitev 

 Kdo ali kaj je neposredni prejemnik storitve? 
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Subjekt procesa storitve so ljudje, 

npr. v potniškem prometu, 

zdravniški oskrbi ali pri varstvu 

otrok. 
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predmeti, npr. tovorni promet, 
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čiščenje oblek 
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Mentalno stimulativno procesiranje 

storitve, npr. izobraževanje, 

oglaševanje, psihoterapija 

 

K procesiranju informacij štejemo 

računovodske, bančne, pravne 

storitve. 

Vir: Lovelock in Wirtz 2011, 41. 

Kot je vidno iz preglednice 2, je vsaka storitev kombinacija nesnovnih in snovnih sestavin 

izdelka. Ker so storitve nesnovne, jih kupci ne morejo vnaprej preveriti kot pri izdelkih, zato 

iščejo fizične dokaze »kot pomoč pri oblikovanju pričakovane in zaznane vrednosti storitve« 

(Radonjič in Iršič 2011, 580).  Značilnosti storitev, ki pa ne veljajo za vse, so tudi nezmožnost 

transporta, neločljivost od izvajalca, prepletenost med proizvodnjo in marketingom (Snoj 

2000, 20). 

2.7  Marketinška strategija pri storitvah  

Za uresničevanje marketinške strategije pri storitvah mora podjetje konkretno oblikovati 

marketinške strategije za posamezne ciljne trge, izdelke, storitve in blagovne znamke. Pri tem 

je treba upoštevati okolje, kjer deluje, oz. celoten marketinški splet, ki zajema bitja, stvari in 

procese, ki jih ti izvajajo (Snoj in Gabrijan 2015, 283). Marketinško strategijo je treba 

razumeti kot ves trud, ki ga podjetje usmeri v to, da bi izdelek oz. storitev prišla do 
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potrošnika, da ga/jo bo ta kupil, bil z njim/njo zadovoljen in bo kupoval še naprej (Pompe in 

Vidic 2008, 87). Z marketinškim spletom podjetja učinkujejo na ciljno skupino, ki so lahko 

tako zaposleni kot zunanji kupci, dobavitelji, povpraševalci, gostje, komitenti in drugi (Snoj 

in Gabrijan 2015, 64). Podjetje marketinški splet sestavi po segmentiranju, izbiri ciljnih trgov 

in pozicioniranju (Kotler in Trias de Bes 2004, 21–32).  

Marketinški splet je postal pribljubljen zaradi mnogih avtorjev, ki so vsak po svoje 

popularizirali McCarthjev splet, ki ga je predstavil leta 1960. Ta je obsegal štiri elemente, ki 

so izdelek (ang. product), cena (ang. price), prodajne poti (ang. place) in tržno komuniciranje 

(ang. promotion). Ti elementi so se nanašali predvsem na izdelke. Kasneje so tržni praktiki 

ugotovili, da brez ljudi ne more biti storitev, zato so marketinškemu spletu najprej dodali še 1 

P – ljudi (ang. people), kasneje še fizične dokaze (angl. physical evidence) in proces (angl. 

processes) (Pompe in Vidic 2008, 88). Tako danes trženjski splet storitev sestavlja 7 P-jev, ki 

so vidni s slike 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Trženjski splet storitve 

Vir: Pompe in Vidic 2008, 91. 

Predmet marketinga je lahko izdelek ali samostojna storitev. Izdelek lahko očara in se zanj 

odločimo, medtem ko procesi potekajo v realnem času, ki ga izvajajo ljudje. Ljudje so 

vpleteni v procese izvajanja marketinga, ne glede na to, ali so v stiku s kupcem ali ne. Pri 

marketingu so pomembni prodajni pogoji in cena, ki jo je potrošnik pripravljen plačati za 

storitev. Cena je zato ena izmed najpogostejših dejavnikov odločitve, ni pa edina. Prodajne 

poti imajo dve funkciji. Ena je prostor, kjer potrošnik lahko kupi izdelek oz. storitev, po drugi 

strani pa je to pot, ki jo mora prehoditi produkt, da pride do mesta, kjer se nahaja kupec. 

Tržna komunikacija obsega vsako komuniciranje s potrošnikom. Ta je lahko direktna ali 

preko posrednikov. Fizični dokazi obsegajo celotno okolje in vse, kar je vključeno v izvajanje 
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in uživanje v storitvah, medtem ko pri procesiranju govorimo o fizičnem izvajanju obljube, ki 

jo ponudnik ponuja potrošnikom (Pompe in Vidic 2008, 89–91). 

Poleg omenjenih elementov tržnega spleta so nekateri avtorji v zvezi z marketingom storitev 

dodali še druge P-je, kot so (Hrastelj 2003b, 188): 

 moč udeležencev (ang. power), 

 zagotovitev storitev poleg golega izdelka (ang. provision of services), 

 politike (ang. politics), npr. vezano na javne razpise, in 

 odnose z javnostmi (ang. public relations). 

Izvajanje storitev je zapleteno, ker na rezultat vpliva veliko spremenljivk, menita Radonjič in 

Iršič (2011, 581). Za uspešen marketing na področju storitev ni dovolj le zunanji market ing, 

ampak tudi interni in interaktivni marketing. Zunanji marketing običajno obsega postopke, ki 

so potrebni za opravljanje storitev (cena, distribucija, komunikacija), notranji zajema 

postopke, ki se nanašajo na zaposlene (izobraževanje, usposabljanje, motivacija), medtem ko 

je predmet interaktivnega marketinga sposobnost zaposlenih, da ti opravijo storitev, kot si to 

želi odjemalec. Porabnik storitev ne ocenjuje le po tehnični kakovosti, ampak tudi po 

funkcionalni kakovosti. Kot navaja Kotler (2004, 451), nekateri porabniki tudi po koriščenju 

storitev ne znajo oceniti tehnične kakovosti, zato se podjetja srečujejo z vprašanjem, kako 

povečati kakovost, produktivnost in razlikovanje v razmerju do konkurentov. 

2.7.1 Kakovost, produktivnost in razlikovanje storitev v razmerju do konkurentov 

Kakovost storitev odjemalci ocenjujejo po različnih dimenzijah. Najpogosteje so to (Lovelock 

in Wirtz 2011, 406): 

 zanesljivost, ki pomeni sposobnost podjetja za izvedbo obljubljene storitve ter zanesljivost 

in točnost izvedbe; 

 odzivnost, kjer gre za to, kako hitro se je podjetje pripravljeno odzvati in pomagati 

odjemalcu s takojšnjo storitvijo; 

 zbujanje zaupanja vsebuje kredibilnost, varnost, skrbnost, prijaznost in vljudnost 

zaposlenih;  

 empatičnost se nanaša na vživetje v vlogo odjemalca ter sposobnost razumevanja 

odjemalca, komuniciranja z njim, nudenje pozornosti in skrb zanj;   

 pojav fizičnih sestavin v storitvah vključuje različno opremo, ljudi, komunikacijska 

sredstva.  

Odjemalci pogosto že imajo izkušnje iz preteklosti ali pa so od drugih dobili priporočila oz. 

informacije z oglaševanjem. Na podlagi tega mora podjetje zagotoviti, da bodo storitve enake 

ali boljše od pričakovanja, saj bo le tako odjemalec zadovoljen. Na podlagi tega so Zeithaml, 

Bitner in Gremler (2006, po Radonjič in Iršič 2011, 592) razvili model kakovosti storitev, ki 

je viden s slike 3. 
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Slika 3: Model kakovosti storitev 

Vir: Zeithaml, Bitner in Gremler 2006, 46, po Radonjič in Iršič 2011, 592. 

Slika 3 prikazuje šest vrzeli, namenjenih ugotavljanju kakovosti storitev. Pri vrzeli 1 gre za 

pričakovanja med odjemalcem in tem, kar zaznava manager. Govorimo o vrzeli v znanju, ko 

manager ne zazna vedno pravilno, kaj želi odjemalec. Vrzel 2 ponazarja zaznavanje 

managerja o pričakovanjih odjemalca ter opredelitev kakovostnih značilnosti oz. standardov 

storitev. Pri tem manager lahko zazna pravilno željo odjemalca, vendar ne postavi pravilnih 

meril za uspešnost. Pri vrzeli 3 lahko govorimo o opredelitvi standardov kakovosti storitev in 

dejanskem izvajanju. Komunikacijsko vrzel prikazuje vrzel 4, ki se nanaša na izvedeno 

storitev in zunanje komuniciranje, medtem ko se vrzel 5 nanaša na izvedbo storitev in to, kar 

zazna odjemalec. Storitev je namreč lahko uspešno izvedena, vendar odjemalci to zaznajo 

drugače. Vrzel kakovosti storitev prikazuje vrzel 6, kjer gre za vrzel med tem, kar je 

odjemalec pričakoval in tem, kar je zaznal (Radonjič in Iršič 2011, 592–594). 

Produktivnost storitev »vključuje finančno vrednotenje razmerja med vložki in izložki nekega 

storitvenega procesa« (Radonjič in Iršič 2011, 595). Večjo produktivnost storitev lahko 

podjetje doseže z večjim nadzorom nad stroški, zmanjševanjem odvečne delovne sile, z 

uporabo bolj sodobne opreme, s katero bodo zaposleni delali hitreje in kakovostnejše. Tudi 

izobraževanje in usposabljanje zaposlenih je eden od dejavnikov za večjo produktivnost 

storitev. Če bodo zaposleni dobro delali, bodo tudi bolj zadovoljni in s tem tudi učinkovitejši 

in uspešnejši (Lovelock in Wirtz 2011, 424).  

 

Komuniciranje  

od ust do ust 

Potrebe Izkušnje 

Pričakovana storitev  Vrzel 6 

Vrzel 5 

Vrzel 1 

Vrzel 3 

Vrzel 2 

Dejansko zaznana storitev

  

Izvajanje storitev  

Opredelitev kakovostnih 

značilnosti  storitev  

Zaznave menedžerjev o 

pričakovanjih stranke  

Komuniciranje 

Vrzel 4 
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Pri storitvah marketinga se podjetja srečujejo tudi s težavo, kako diferencirati svoje storitve. 

Deregulacija nekaterih pomembnih panog, kot so telekomunikacija, transport, energetika in  

bančništvo, je povzročila veliko konkurence z nižanjem cen. Namesto tekmovanja s cenami 

ponudnik storitev lahko diferencira svojo ponudbo. Ponudba lahko zajema inovativne 

značilnosti storitev. Porabnik storitev pričakuje osnovni storitveni paket, kot so se dogovorili, 

zato naj bi ponudnik temu primaknil še dodatne storitve, ki pa jih tekmeci na žalost pogosto 

posnemajo. Zato je pomembno, da podjetje razvije boljšo in hitrejšo opravljeno storitev, kar 

pomeni večjo zanesljivost, prožnost in inovativnost (Kotler 2004, 452–454). Kot navaja Lah 

(2009, 22), je inovativnost »primarna aktivnost podjetnika«. Inovacija je vsekakor ena izmed 

ključnih dejavnikov pri uspešni konkurenci in najpomembnejša »komponenta v strategiji 

podjetja«. Za uspešnost podjetja so pomembna tudi etična vprašanja poslovanja, ki postajajo 

nepogrešljiv del v marketingu (Drevenšek 2017). Pri tem ne gre le za moralne vrednote, 

ampak tudi za koristne sestavine agresivnega poslovanja (Hrastelj 2003b, 209).  

2.7.2 Etičnost poslovanja 

Nujnosti etičnosti v poslovnem svetu so se že zdavnaj zavedali zakonodajalci, zato je tudi ta 

zapisana v kodeksih ravnanj pri različnih poklicih. Podjetja se večinoma odločajo za hiter 

razvoj, kjer je podlaga tržna ekonomija, za katero sta značilni tekmovalnost in agresivnost 

(Trontelj 2014, 27). »Etika je to, ko se odločimo, kaj je prav in kaj narobe,« so zapisali v 

Josephsonem inštitutu za etiko (Josephson Institute of Ethics 2018), neprofitni organizaciji, 

financirani z donacijami, subvencijami in prispevki. Pri tem je treba izhajati iz splošnih 

vrednot, kot so spoštovanje, odgovornost, svoboda, dostojanstvo, mir, varnost, enakost, 

solidarnost, družbeni napredek in odgovornost.  

Pri etiki  gre za »nekakšen smerokaz v nizu odločitev« (Drevenšek 2017) oz. način dosega 

zastavljenih ciljev podjetja. Etične odločitve so za podjetja pogosto dražje, vendar 

srednjeročno ali dolgoročno prinesejo podjetju ugled in zaupanje s strani odjemalcev. 

Neetičnost poslovanja prikazuje ledena gora, ki je vidna s slike 4. 



 

21 

 

Vidno polje:  

 zavajanje porabnikov, goljufije, izsiljevanje 

 neetično pridobivanje podatkov,  

 vohunjenje na ravni podjetij ali širše 

 nedoslednost zaščite porabnikov, 

 sivi ali črni trg, 

 prevare v internetu 

 sodelovanje v privatizacijskih programih,  

 podkupovanje 

 ekstrateritorialnost 

Delno vidno polje  suženjsko delo 

 piratstvo blagovnih znamk, 

 programirano zastaranje izdelkov 

 organiziran kriminal, 

 neupoštevanje minimalnih standardov, 

Skrito polje  izogibanje plačil javnih dajatev 

 transferne cene, 

 pranje denarja 

 tihotapljenje 

 

Slika 4: Neetična ledena gora 

Vir: Hrastelj 2003c, 287. 

Neetičnih vedenj in obnašanj podjetij, ki jih prikazuje Slika 6, je veliko, vendar vsi niso 

navedeni. V neetičnost poslovanja namreč vključujemo še malverzacije, ki potekajo preko 

lažnih računov in hitrega zapiranja podjetij ali ko poskušajo podjetja z lažnimi predstavami 

priti do določenih informacij ali poskušajo vplivati na osebe, ki razpolagajo z zaupnimi 

podatki. Prav zaradi tega je področje neetičnosti v marketingu zelo obsežno, a tudi pogosto 

slabo vidno in prikrito. Ker bi neetičnost poslovanja podjetij bilo težko izkoreniniti s 

sankcioniranjem dogovorov na globalni ravni, mora vsak ravnati po svoji vesti (Hrastelj 

2003c, 307–308). Nihče od nas nima popolnega značaja, zato tudi vsi nimamo zanesljive 

vesti. Oseba brez vesti se počuti enako dobro, kot tista, ki ima vest, navajajo v Josephsonem 

inštitutu za etiko (Josephson Institute of Ethics 2018). 
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3 ŠPEDITERSKO POSLOVANJE 

Danes so špediterske storitve pomemben del pri mednarodnem poslovanju. Zaradi lažjega 

razumevanja tematike v magistrski nalogi smo opisali njen razvoj, pomembne pojme v 

špedicijskem poslovanju z nalogami, ki jih izvajajo špediterji. Poleg tega smo se dotaknili še 

zakonodaje s področja dela špediterjev in združenj, ki špedicijam pomagajo pri njihovem 

delu. 

3.1  Razvoj špedicije  

O tem, kdaj se je začela razvijati špedicija, obstajajo različna mnenja. Njeni obrisi poslovanja 

naj bi segali že v obdobje pred 3000 leti pr. n. št., ko se je blago prevažalo od ene točke do 

druge po plovnih rekah in so države trgovale med seboj (Ogorelec 1996, 224). Začetki 

špedicij naj bi bili že v starem veku, ko je potekala trgovina med Feničani in Grki, vendar je 

špedicija nastala šele, ko je postala samostojna dejavnost, navaja Kunst (2006, 48). Med 

najstarejše vrste špedicije se šteje klasična špedicija, medtem ko je klasična mednarodna 

špedicija relativno mlada gospodarska aktivnost (Zelenika 2001, 23). Klasična špedicija skrbi 

za organizacijo opreme, dostavo in tranzit blaga v zunanjetrgovinskem  prometu. Začela se je 

razvijati v 13. stoletju, ko je bila Beneška republika ena izmed najbolj razvitih pomorskih 

držav na svetu. Tedanji trgovci so, poleg trgovanja, poskrbeli še za skladiščenje blaga in 

finančno poslovanje.  

Zaradi rasti blagovne menjave med tedanjimi državami Zahodne Evrope in državami na 

Bližnjem, Srednjem in Daljnem vzhodu se je pojavila potreba po delitvi dela. Trgovci so se 

odločali, da pri prevozu blaga, ki je prihajalo iz Daljnega vzhoda v Evropo, uporabijo 

posrednike, saj je tovrstno delo že takrat zahtevalo vrsto listin o sklenitvi poslov. V 15. 

stoletju so posredniki začeli blago dostavljati bolj organizirano, svoje storitve pa so 

zaračunali. To je bil čas, ko so bile odkrite nove prekomorske dežele in je blago zahtevalo 

dodatne dejavnosti, tako skladiščenje kot tudi prepakiranje, distribucijo, zavarovanje, 

carinjenje blaga, svetovanje, kar je prispevalo k povečanju špedicijske vloge v mednarodnem 

prometu (Rehar 2001, 10). Prve špedicijske centre zasledimo v najbolj razvitih državah, kot 

so Anglija, Nizozemska, Nemčija, Italija in Švica, in sicer v Baslu, Frankfurtu, Hamburgu in 

Strasbourgu (Kunst 2006, 48). Ker je v 17. stoletju prišlo do razvoja prometne tehnologije in 

je blago prihajalo iz oddaljenih držav, je špedicijska dejavnost pridobila vedno več 

zastopnikov pri urejanju prevozov blaga. Trgovci so se vedno bolj obračali na posrednike, ki 

so organizirali načine prevoza blaga (Ivaković, Stanković in Šafran 2010, 13). Špedicijska 

dejavnost je postala pomembna gospodarska panoga (Kunst 2006, 48). 

Intenziven razvoj špedicijske dejavnosti je bilo zaznati v 19. stoletju, ko je bila izdana knjiga, 

ki jo je napisalo osebje podjetja Thomas Meadows in Company Limited iz Londona o 
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špedicijskih storitvah, ter ko (Zelenika 2005a, 15): 

 so se pojavila nova prevozna sredstva (parna lokomotiva in druga sodobna prevozna),  

 nova prekrcajna sredstva, 

 večja mednarodna blagovna menjava trgovin, ko se pojavi velik obseg in asortiment 

blaga,  

 širša področja in večje oddaljenosti med proizvajalcem in kupcem, 

 kapitalski tokovi, večje znanje in delovna sila.  

Ker je ob koncu 19. in začetku 20. stoletja prihajalo do vedno večje konkurence med 

špedicijskimi podjetji, je bilo treba zaščititi njihove poslovne interese. Najprej so nastajala 

regionalna združenja, leta 1926 pa še mednarodno združenje špediterjev FIATA. Namen 

združenja je bil spodbuditi razvoj špedicijske dejavnosti v svetu (Kunst 2006, 48).  

Tako je  FIATA pri svojem delu začela sodelovati z drugimi mednarodnimi organizacijami in 

institucijami Združenih narodov pri oblikovanju konvencij in dokumentov, ki so vplivali na 

prevoz in dostavo blaga špediterju. Z razvojem logistike kot znanosti se je sprožila potreba po 

transformaciji klasične špedicije v logistično špedicijo, ki se je začela v 80. letih 20. stoletja v 

razvitih državah. Logistična špedicija zajema nekatere pojme in aktivnosti klasične logistike 

oz., kot navajata Zelenika in Kamnik Zebec (2007, 305), gre za »skupek interdisciplinarnih in 

multidisciplinarnih znanj«, logističnih aktivnosti, načel, pravil, veščin in informacij, ki 

omogočajo opravljanje logističnih procesov, tokov in pretoka materiala, dobrin, tovora od 

kraja nastanka surovine do potrošnika. V 21. stoletju smo priča še globalni transformaciji 

špedicij, kjer delujejo špediterski logisti. Njihovo delo je za 30 % bolj zahtevno od obsega pri 

klasični špediciji (Zelenika 2005b, 470). Prevoz blaga spremlja vrsta dokumentov v 

mednarodni trgovini. Zaradi lažjega razumevanja dela špediterjev v nadaljevanju 

predstavljamo nekatere ključne pojme v špedicijskem poslovanju z vrstami špedicij. 

3.1.1 Opredelitev pojmov pri špedicijskem poslovanju  

Špedicija je pomembna znanstvena veda, ki igra posebno vlogo v mednarodni trgovini in 

prometu, ki zajema več kot trideset znanstvenih področij, kot so matematika, fizika, kemija, 

geografija, elektrotehnika, računalništvo, avtomatika, strojništvo, ladjedelništvo, tehnologija 

prometa, medicina, veterina, filozofija, psihologija idr. (Zelenika 2005b, 467–468).  

Beseda špedicija naj bi izvirala iz latinske besede expedire, ki pomeni »odrešiti«, »urediti« oz. 

prevedeno v  prakso »odpremiti«, »odposlati« »razpolagati« (Zelenika 2001, 23). V svetu 

obstajajo različne opredelitve ožjega in širšega pojma špedicije. Ena izmed najbolj preprostih 

opredelitev je, da je špedicija dejavnost, ki se ukvarja z organizacijo odpošiljanja in dostave 

blaga ter tranzita blaga, skozi katere potuje blago. Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ 

2014) navaja, da je špedicija »delovna organizacija, ki v  domačem in mednarodnem prometu 

opravlja posle«, ki so vezani na odpravo blaga. 
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Ogorelc (2004, 343) meni, da gre pri špediciji za specializirano storitveno dejavnost, »ki se 

ukvarja z organiziranjem logističnih procesov« tako, da usklajuje prevoz in druge storitve, ki 

so s tem v povezavi. Širšo definicijo špedicije so Bendeković, Vuletić in Gotovac (b. l.) 

opredelili kot poslovno, pravno ali fizično osebo, ki se ukvarja izključno z organizacijo 

prometa tovora svojih strank preko lastnih in drugih prevoznih podjetij. Če gre za 

mednarodnega špediterja, je njegova glavna naloga skrb za organizacijo od začetka prevoza 

do konca. Pri tem se sooča z vrsto zapletenih opravil, brez katerih delovanje v sodobni 

špediciji ne bi bilo mogoče. Dejstvo je, da špedicijski posli v večini držav po svetu niso 

posebej urejeni s predpisi, vendar se od špediterja pričakuje, da pozna vse zakonske predpise 

in zahteve držav, od koder odhaja, potuje in prihaja blago.  

Špedicijske storitve opravlja špediter (ang. forwarder; nem. spediteur), ki je lahko pravna ali 

fizična oseba. V imenu lastnika blaga špediter opravlja posle, povezane z organizacijo 

prevoza in carinjenjem blaga ter drugimi dejavnostmi, ki so bile določene v sklenjeni pogodbi 

med špediterjem in naročnikom. Ker nobena, tudi največja organizacija za špedicijo ni 

prisotna povsod, se naročnik prosto odloča o tem, komu bo zaupal opravljanje posla 

(Ivaković,  Stanković in Šafran 2010, 1). Dejstvo je, da med razvojem prevoznih dejavnosti in 

razvojem gospodarstva v svetu obstaja močna korelacija, zato je toliko bolj pomembna vloga 

špediterja, ki organizira pretok blaga med oddaljenimi tržišči (Zavrl 1999, 99). Da bi svoje 

delo v mednarodni trgovini špediter lahko uspešno opravil, mora imeti dovolj znanja, ki 

primanjkuje trgovcem pri prevozu blaga. Le znanje je tisto, ki bo podjetju omogočilo, da se 

razvija, navaja Gomezelj Omerzel (2009, 50), ne glede na to, za kakšno vrsto in obliko 

špedicije gre. 

3.1.2 Vrste in oblike špedicij 

Poznamo različne vrste in oblike špedicij. Zelenika (2001, 23) je špedicijo razdelil na notranjo 

in mednarodno, kjer je upošteval teritorialno območje poslovanja, ter na pomorsko, kopensko, 

zračno, obmejno in sejemsko glede na osnovne značilnosti poslovanja.  

O notranji špediciji govorimo takrat, ko se posli odvijajo znotraj države, o zunanji pa, ko se 

blago premešča iz države. Pri tem gre lahko za uvoz, izvoz ali tranzit blaga. Delo opravlja 

operater mednarodne špedicije, ki je za takšno delo tudi registriran. Operater lahko prejme in 

preda blago v katerem koli mestu, skladno s sklenjeno pogodbo. To je lahko luka, točno 

določen terminal oz. je kraj odvisen od tega, kje je začetna/končna postaja blaga oz. kakšno 

prevozno sredstvo se pri tem uporablja (pomorsko, rečno, železniško, cestno, letalsko). 

Sodobna špedicija ponuja prevozni proces po principu »od vrat do vrat«, navajata Zelenika in 

Kamnik Zobec (2007, 288).  

Ker bi v današnjem času klasična špedicija težko obstala na globalnem trgu v taki obliki, kot 

je bila v preteklosti, lahko govorimo o logistični špediciji, ki danes predstavlja pomemben 
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člen v mednarodnem trgovanju. Logistična špedicija je bolj kompleksna, zahtevnejša od 

klasične (Zelenika in Kamnik Zebec 2007, 305), saj izvaja dejavnosti v različnih logističnih 

aktivnostih, kot so proizvodna, trgovinska, prometna, skladiščna, distribucijska, zavarovalna 

logistika, pa tudi s področja managementa, marketinga, informacijske in komunikacijske 

tehnologije. To pomeni, da aktivnosti špediterske logistike delujejo na primarni, sekundarni, 

terciarni, kvartarni in kvintarni logistiki. Le tako se lahko zadovolji vsem potrebam in 

zahtevam v mednarodnem, prometnem in gospodarskem poslovanju (Zelenika 2005b, 470–

472). Ker bi se v današnjih tržnih pogojih poslovanja špedicije težko ukvarjale z vsemi 

vrstami in oblikami špedicijskega poslovanja, se nekatere specializirajo le za določeno 

področje. Tako npr. luška špedicija skrbi izključno za organizacijo in dostavo blaga v vodnem 

prometu, železniška za prevoz blaga po železnici, letalska za letalski prevoz. Pri tem gre 

poudariti, da se danes špedicije ne ukvarjajo zgolj s klasičnimi oblikami dela, ampak vedno 

bolj prihaja v ospredje intermodalna oblika prevoza tovora. Ta se je pojavila, ko so se za 

prevoz blaga začeli uporabljati kontejnerji. Značilnost intermodalne oblike je, da se tovor 

(kontejner) premika iz enega v drug oddaljeni kraj, pri tem pa se uporabita najmanj dva 

različna prevozna sredstva, s tem da vmes ne sme priti do pretovarjanja blaga (Comari – 

Komar 2005, 90). Intermodalni transport lahko izvajajo oprtne in kontejnerske družbe ali 

špediterji. V nadaljevanju se bomo osredotočili le na naloge, ki jih opravljajo špediterji s 

poudarkom na špedicijah, ki delujejo v lukah. 

3.2  Naloge špedicije v mednarodni trgovini 

Naloge špediterja so definirane s špeditersko pogodbo, v kateri je določeno, da bo špediter na 

račun naročitelja organiziral prevoz in druga potrebna opravila v njegovem imenu, za kar bo 

prejel ustrezno dogovorjeno plačilo (Kovač 2010, 57). Osnovna naloga špediterja je, da 

svojega glavnega zavezanca, ki je lahko uvoznik, izvoznik, proizvajalec ali prodajalec, odreši 

skrbi in prizadevanja glede odpreme in tranzita tovora v mednarodni trgovini. Pri tem se 

špediter sooča z vrsto zapletenih in številnih delovnih mest, brez katerih sodobna trgovina ne 

bi delovala. Pri špediterskih storitvah gre za kompleksen proces, kjer so vključene različne 

logistične in druge storitve, odvisno od potreb naročitelja. Pri tem ločimo standardizirane in 

druge netipične oblike špediterskih storitev po meri naročitelja. 

Standardizirane naloge, ki jih opravlja špediter v mednarodni trgovini, so (Zelenika 2003, 

142): 

 strokovno svetovanje in sodelovanje pri pogajanjih sklepanja pogodbe v mednarodni 

trgovini, kjer je treba dobro poznati predpise s področja finančnega poslovanja in 

mednarodne trgovine; 

 instradacija, kje se določi najbolj optimalno prevozno pot, kjer bo blago potovalo. Dejstvo 

je, da na trgu vlada velika konkurenca, ko na prodajo vpliva tudi cena, ki je odvisna tudi 
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od prevoznih stroškov. Zato mora špediter poznati vse transportne poti in zbrati 

najprimernejšo;  

 odpoklic blaga, 

 sklepanje pogodb o prevozu tovora na klasičen način, kjer je v uporabi le ena vrsta 

prevoza; 

 sklepanje pogodb pri multimodalnem prevozu tovora z organiziranjem transporta po 

načelu »od vrat do vrat«; 

 sprejem, odprava, dostava in tranzit tovora v ožjem smislu; 

 sklepanje pogodb o natovarjanju, iztovarjanju in pretovarjanju tovora, zavarovanju in 

skladiščenju tovora; 

 izstavljanje potrebnih dokumentov za prevoz tovora; 

 obračunavanje voznin, carine in drugih pristojbin ter stroškov; 

 dajanje informacij naročniku storitev. 

Naloga špediterja je, da organizira prevoz tovora, za ostale storitve pa zaposli druge subjekte, 

npr. za skladiščenje ali kontroliranje blaga. Bistvo je, da špediter zagotovi strokovno izvajanje 

storitev in s tem zaščiti interes naročnika (Kovač 2010, 57). Zato poleg navedenih 

standardiziranih nalog špediter v mednarodnem poslovanju opravlja še druge netipične 

naloge, ki so (Zelenika 2003, 143): 

 sklepanje pogodbe o: pakiranju, signiranju, tehtanju, sortiranju tovora, nadzoru nad 

kakovostjo in količino tovora, 

 izdaja jamstvenih pisem, potrdil in drugih dokumentov, ki jih določa FIATA,  

 izvajanje vzorčenja tovora, 

 zastopanje naročnika v regresnem postopku proti tretjim osebam ali v primeru havarije na 

morju, 

 hranjenje in napajanje živali, 

 dodeljevanje blaga, 

 opravljanje različnih poslov, kot so sejemski posli, leasing, konsignacije in mednarodni 

pomorski prometni agencijski posli, 

 kreditiranje naročnika, kar pomeni, da podjetju omogoči plačilo za storitve do dneva, ko 

pride pošiljka v dogovorjeno luko iztovora, 

 odprava, dostava in tranzit izbranega prometa, 

 drugi predpisani in običajni posli, povezani z organizacijo prevoza tovora. 

Špediter v multimodalnem transportu lahko uporabi lastna prevozna sredstva ali v proces 

vključi druge prevoznike, o čemer ni dolžan obvestiti pošiljatelja tovora. Dejstvo je, da 

špediter v multimodalnem transportu vstopa kot samostojna oseba v pravno-ekonomske 

odnose z drugimi osebami, ki jih je vključil v izvrševanje multimodalnega prevoza. Špediter 

odgovarja za izbiro in za delo vseh, ki so vključeni v proces od tistega trenutka, ko prevzame 

blago, do tistega, ko blago preda (Zelenika in Kamnik Zebec 2007, 289). 
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V srednje velikih in večjih špedicijskih družbah, kar pomeni več od 50 zaposlenih (Zelenika 

in Kamnik Zebec 2007, 309), obstajajo specializirani oddelki, ki skrbijo za izboljšanje tržnega 

položaja podjetja, nudijo strokovno pomoč strankam in zagotavljajo strokovno podporo 

poslovnemu sektorju podjetja. Pogosto v specializiranih oddelkih delajo komercialisti in 

strokovnjaki za določene vrste prevoza in strokovnjaki za carinske zadeve. Njihova naloga je 

raziskava tržišča, sklepanje pogodb, dajanje ponudb za opravljanje špedicijskih storitev, 

pridobivanje strank, strokovno svetovanje, usmerjanje, dajanje informacij, reklamiranje. Tako 

špediter ne samo da ustvarja prihodke z nudenjem špediterskih storitev, ampak bistveno 

prispeva tudi kot organizator prevoza, kjer lahko privarčuje podjetju s popusti, ki jih lahko 

pridobi od prevoznika  (Ivaković, Stanković in  Šafran 2010, 129). Špediter tudi obračunava 

voznino na podlagi »forfaitne« postavke, ki je lahko pavšalna, fiksna ali stalna (Zelenika in 

Kamnik Zebec 2007, 288). 

Glede na tematiko magistrske naloge naj omenimo še naloge, ki jih opravljajo luški špediterji. 

Ti lahko delajo v celinskih ali prekomorskih lukah. Verjetno imajo luški špediterji v 

prekomorskih lukah večjo veljavo kot v celinskih lukah, saj naj bi se danes preko morskih 

pristanišč pretovarjalo 80 % svetovne trgovine po celem svetu (UNCTAD 2017). Luški 

špediterji tako opravljajo vsa dela, ki so vezana na pošiljanje in dostavo blaga z ladjami z 

enega kontinenta na drugega – prodajalec npr. dobavi blago in ga na ladji preda kupcu oz. 

špediterju. Od tu naprej je celotna organizacija prevoza v rokah špediterja, ki lahko pripelje 

blago od vrat do vrat. To pomeni tudi dodatne storitve, ki so lahko skladiščenje blaga,  

sodelovanje z ladijskimi družbami, železnico, cestnimi prevozniki in javnimi skladišči. 

Špediter skrbi tudi za zavarovanje, carinjenje, inšpekcijske preglede in za druge udeležence v 

prometnem sistemu. Tako se kupec blaga izogne angažiranju večjega števila agentov in s tem 

povezanim nepotrebnim oz. nepredvidenim stroškom, saj on plača vse storitve. Kupec se s 

špediterjem dogovori in vpliva na čas, ko naj bi bil tovor natovorjen in odpremljen, izbira 

lahko tudi ladjarja in druge manipulacijE (RCM 2016). Glede na naloge o izvajanju 

špedicijskih storitev, opredeljene v pogodbi, je špediter dolžan izpolniti tudi ustrezno 

dokumentacijo. 

3.2.1 Dokumenti v špediciji 

Opravljanje nalog špediterja spremlja vrsta dokumentov. Vsak prevoz pošiljke spremljajo 

transportni dokumenti odvisno od vrste transportnih sredstev, npr. kamionski, mednarodni 

železniški, letalski tovorni list in pomorski dokumenti. Organizacija transportnega procesa se 

v praksi začne na podlagi pogodbe ali dispozicije, ki jo špediter v obliki naloga prejme od 

komitenta za opravljanje špedicijskih storitev. S potrjeno dispozicijo se špediter obveže, da bo 

v imenu komitenta opravil naloge, določene z dispozicijo. Značilnost špedicijske pogodbe je, 

da je lahko tudi neoblična, kar pomeni, da se posel sklene na podlagi ustnega dogovora ali na 

katerikoli drug način. Pri tem se stranke dogovorijo o storitvah, ki jih bo opravljal špediter, 
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njegovo plačilo pa je lahko na podlagi špediterjeve tarife ali na kakšen drug način (Kovač 

2010, 58).  

Pri organiziranju transportnega procesa ločimo dve pogodbi, in sicer špedicijsko, ki je 

sklenjena med špediterjem in naročnikom, ter prevozno, ki jo skleneta prevoznik in špediter v 

svojem imenu ali na račun naročnika. Pri sklepanju obeh pogodb se uporabljajo določila XXI. 

poglavja Obligacijskega zakonika (v nadaljevanju OZ, Uradni list RS, št. 97/07, 64/16 in 

20/18), namenjenega špedicijski pogodbi. Poleg tega so za špedicijsko dejavnost pomembni 

Splošni pogoji poslovanja v mednarodnem prometu (Uradni list RS, št. 67/09), s katerimi je 

omogočeno, da se špedicije hitro prilagodijo novostim v špedicijskem poslovanju. Navedene 

spremembe najpogosteje objavijo združenja špediterjev (Ogorelc 2004, 347).  

V mednarodnem transportu se mednarodne organizacije UNCTAD (Konferenca Združenih 

narodov za trgovino in razvoj, ang. United Nations Conference of Trade Development), ICC 

(Mednarodna trgovinska zbornica, ang. International Chamber of Commerce) in FIATA že 30 

let skupaj z drugimi organizacijami trudijo sprejeti enotne listine o prevozu blaga v 

multimodalnem transportu. Njihov trud je obrodil sadove, saj so se v zadnjih 20 letih med 

špediterji začele uporabljati enotne prevozne listine (Zelenika in Kamnik Zebec 2007, 256), ki 

so (Ogorelc 2004, 349): 

 Špedicijsko transportno potrdilo – FCT (ang. Forwarder’s Certificate of Transport), s 

katerim špediter potrdi, da je od naročnika sprejel blago, ki ga bo odpremil. Pri tem FCT 

vsebuje še načine transporta in relacijo potovanja pošiljke ter mesto plačila stroškov 

prevoza. Če na poti nastanejo stroški, ki niso plačani vnaprej, ima špediter pravico, da 

blago zastavi. 

 Špeditersko potrdilo o prejemu blaga – FCR (ang. Forwarders Certificate of Receip) se 

uporablja znotraj podjetja, saj z njim špediter potrdi prejem pošiljke od pošiljatelja, da bo 

prevzel odgovornost o tovoru, ga dostavil naslovniku ter mu ga dal na razpolago. 

 Konosament oz. nakladalnica FIATA za kombinirani transport – FBL (ang. FIATA 

Multimodal Transport Bill of Lading) je vrednostni papir, s katerim špediter prevzema 

odgovornost za izvedbo transporta za določeno pošiljko. Z njim špediter jamči tudi za 

delo vseh, ki sodelujejo v celotnem špediterskem procesu.  

 Skladiščno potrdilo – FWR (FIATA Warehouse Receipt) se uporablja v primeru, ko 

špediter poskrbi za skladiščenje blaga. 

 Potrdilo pošiljatelja o transportu nevarnega blaga – SDT (ang. Shippers Declaration for 

the Transport of Dangerous Goods) je obrazec, s katerim pošiljatelj blaga izjavlja 

špediterju, da ta v njegovem imenu opravi prevoz nevarnih snovi skladno s sprejetimi 

pravilniki in konvencijami o prevozu nevarnih snovi.  

Leta 1992 je FIATA (2018) izdala najnovejšo varianto špediterske nakladnice, ki ima na 

zadnji strani vtisnjene standardne pogoje dela, ki jih morajo upoštevati špediterji. Ti pogoji se 

uporabljajo enakopravno pri različnih načinih prevozov in niso v nasprotju s prisilnimi 
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predpisi glede na mednarodne konvencije (Zelenika in Kamnik Zebec 2007, 256). FBL listina 

vsebuje tudi določilo, da mora špediter v nekaterih primerih priložiti zavarovalno polico na 

osnovi kargo zavarovanja (Ogorelc 2004, 350). 

3.2.2 Zavarovanje blaga 

Pri transportu tovora zavarovanje ni obvezno, ampak je prepuščeno odločitvi pošiljatelja oz. 

prejemnika (Ogorelec 2004, 350). Ko gre za daljše razdalje, po kateri potuje tovor, je posebno 

v prekomorskem prometu zavarovanje izrednega pomena. Dejstvo je, da se na plovni poti 

lahko pripetijo različne nevšečnosti, ki bi ogrozile celotno premoženje na ladji – samo ladjo, 

tovor in voznine. Če je blago ustrezno zavarovano, ima vsak zavarovanec pravico do 

povrnitve škode. Na morju lahko pride do skupne havarije, ki jo 789. člen Pomorskega 

zakonika (v nadaljevanju PZ, Uradni list RS, št. 62/16, 4/17, 21/18 in 31/18 po Pavliha in 

Andrijašič 2015, 287) opredeljuje kot »vsak nameren ali preudaren izreden strošek in vsaka 

namerna in preudarno povzročena škoda«, ki jo povzroči poveljnik ladje ali kakšna druga 

oseba pri reševanju premoženja udeležencev na »plovbnem podjemu pred dejansko 

nevarnostjo, katera jim skupaj grozi«. To pomeni, da se v primeru okvare ladje ali požara 

stroški reševanja prištejejo vsem udeležencem transporta, skladno s sorazmernim delom 

vrednosti premoženja. Če je pošiljka zavarovana, škodo krije zavarovalnica, v nasprotnem 

primeru pa lastnik blaga. 

Zavarovanje blaga na transportni poti je vsekakor dobro, saj lahko pride tudi do drugačne 

škode oz. dogodkov, kot je skupna havarija, npr. kraja ali poškodba blaga, lahko pride do 

prepovedi uvoza blaga, kar povzroči škodo kupcu, zamud zaradi stavk delavcev, tečajnih ali 

valutnih rizikov ipd. (Zelenika 2005b, 606). Glede na to je najprimerneje, da naročnik blaga 

zavaruje pošiljko s posredovanjem špediterja. Špediter najbolje pozna nevarnosti, ki bi se 

lahko zgodile med prevozom. Poleg tega lahko špediter z dobrim sodelovanjem z 

zavarovalnico doseže tudi ugodno ceno zavarovanja in strokovno pomaga pri urejanju 

dokumentacije v primeru nastanka škode. Če naročnik izrecno ne želi zavarovati pošiljke, jo 

špediter zavaruje le za navadne transportne rizike. V primeru škode tako naročnik sam nosi 

posledice (Ogorelc 2004, 345).  

V primeru skupne havarije špediter zastopa zavarovanca, ga sproti obvešča o stanju njegove 

pošiljke, ugotavlja škodo, nadzoruje postopek pri ugotavljanju škode, podpiše havarijsko 

obveznico in na koncu vse dokumente preda svoji stranki ali zavarovalnici za izplačilo škode. 

Tu nastopi špediter kot agent, kar pomeni »v imenu in na račun naročnika« (Ogorelc 2004, 

346). 
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3.2.3 Carinjenje blaga 

Ena izmed nalog špediterja je tudi carinjenje blaga, zato mora poznati carinske predpise in 

postopke, ki mu pri tem olajšajo delo. Carinski postopek se prične na podlagi enotne upravne 

listine carinske deklaracije EUL. Postopek carinjenja lahko opravi tudi sam naročnik, vendar 

mu vključitev špediterja pri tem lahko prihrani veliko časa in s tem tudi stroškov. Carinjenje 

opravi špediter na podlagi dispozicije naročnika. Pri kontejnerjih se carinjenje lahko opravi 

pri pošiljatelju ali pri prejemniku oz. nekje vmes, npr. v lukah vkrcanja. Pri tem je treba 

urediti še carinske formalnosti za kontejner, saj so ti pogosto v lasti tujih podjetij (Ogorelc 

2004, 356). 

Mednarodni carinski dokument, s katerim je poenostavljen postopek pri prehodu meje med 

državami, je zvezek ATA, ki državam podpisnicam omogoča začasni uvoz, izvoz in tranzit. 

Prednost tega dokumenta je, da blago brez plačila carinskih in drugih dajatev lahko začasno 

prestopi meje, za kar je potreben le en sam dokument. Zvezek ATA olajša delo špediterjem, 

ki opravljajo tudi carinjenje (Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije - 

FURS 2018). Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo (EU) in s prostim pretokom blaga so se 

zmanjšali stroški carinskega posredovanja špedicijskih podjetij, kar pomeni tudi velik izpad 

dohodka špediterjev. Zato so morali špediterji opustiti klasično delo in začeti tržiti celovite 

logistične storitve (Štor, Mušinovič in Urbanci 2011, 232). S tem so špediterji potrebovali 

nova znanja, kamor sodi tudi veljavna mednarodna zakonodaja. 

3.3  Zakonodaja s področja dela špediterjev 

Po Standardni klasifikacijski dejavnosti  (v nadaljevanju: SKD) špedicija vpisana pod šifro 

52.290 – Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti. Vsi špediterji, vpisani pod 

navedeno šifro, so dolžni upoštevati mednarodne in domače predpise ter pogoje za 

opravljanje teh storitev (Statistični urad Republike Slovenije (SURS) 2008). 

Mednarodni pravni vir, ki se uporablja pri prevozu blaga po morju, je Konvencija Združenih 

narodov o prevozu blaga po morju iz leta 1978, ki jo je do leta 1992 podpisalo 20 pogodbenih 

članic. Leta 1980 je bila sprejeta še Konvencija Združenih narodov o mednarodnem 

multimodalnem prevozu blaga, ki jo je podpisalo 78 držav in ratificiralo le 11 pogodbenih 

članic, kar pomeni, da še ne velja, saj bi jo moralo podpreti najmanj 30 članic (Zelenika in 

Kamnik Zebec 2007, 255–256).  Naj omenimo še en mednarodni pravni dokument, ki ga 

morajo upoštevati špediterji. To je Uredba o ratifikaciji sprememb Carinske konvencije o 

mednarodnem prevozu blaga na osnovi TIR karneta (v nadaljevanju: TIR konvencija. Uradni 

list RS, št. 5/06), ki je začela veljati že leta 1991, nato se je spreminjala in dopolnjevala.  

Poleg že omenjenih domačih pravnih predpisov, kot sta Obligacijski zakonik in Splošni 

pogoji poslovanja mednarodnih špediterjev Slovenije, morajo špediterji upoštevati tudi Zakon 
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o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (v nadaljevanju: ZICPES, Uradni list RS, 

št. 25/04, 28/06, 111/07, 55/15 in 32/16), ki ureja carinske predpise Evropske skupnosti. Ta 

pooblašča države članice, da si same uredijo carinsko področje na nacionalni ravni. ZICPES  

med drugim še ureja predpise o oprostitvi carin, tarifno in statistično nomenklaturo, skupno 

carinsko tarifo ter ukrepe pri prepovedi uvoza/izvoza ponarejenega in piratskega blaga. Na 

področju carinjenja se v Sloveniji uporabljata dva pravilnika, in sicer Pravilnik o 

izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike 

Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti ter 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izpolnjevanju enotne upravne listine, 

elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih (FURS 2018). 

Polega tega so špediterji dolžni upoštevati še mednarodne klavzule Incoterms. 

3.4 Incoterms 

Incoterms ang. International Commercial Terms so klavzule, ki zajemajo 11 pravil 

Mednarodne trgovinske zbornice – ICC (Incoterms 2011). Čeprav je ICC že leta 1923 

objavila pravila, ki so določala obveznosti, stroške in tveganja med prodajalcem in kupcem, 

so ta prvič bila objavljena leta 1936 (Incoterms 1951). Od takrat naprej je bila narejena vrsta 

sprememb, ki so temeljila na usklajevanju mednarodnih trgovinskih praks. Zadnja, osma 

različica Incoterms 2010 je bila objavljena 1. januarja 2011. Mednarodno kazensko sodišče je 

že začelo s posvetovanji o  novih pravilih, ki se imenujejo Incoterms 2020 in bodo veljala v 

prihodnosti (Kingsley 2017). 

Incoterms klavzule so sestavni del pogodbe, ki urejajo kraj in čas dostave blaga kupcu, kraj in 

čas, ko bi lahko prišlo do izgube, uničenja ali poškodovanja blaga, nosilca stroškov prevoza, 

zavarovanja in druge pravice in obveznosti, ki se nanašajo na odpremo blaga (Djinović 2017). 

Začetne črke Incoterm klavzul so sestavljene iz kratic začetnih črk angleških besed, ki 

opredeljujejo nosilca stroškov prevoza, carinjenja, zavarovanja, kolikšen je delež prodajalca 

oz. kupca pri tem. Razdeljene so v štiri skupine, ki pomenijo (Štor, Mušinovič in Urbanci 

2011, 201): 

 Skupina E (EXW) – prodajalec naredi izdelek in ga da na razpolago kupcu; 

 Skupina F (FCA, FAS, FOB) – prodajalec naredi izdelek, ga dostavi kupcu na točno 

določeno mesto. 

 Skupina C (CFR, CIF, CPT, CIP) – prodajalec organizira prevoz do kupca in ne prevzame 

nikakršnega rizika, če pride do izgube ali poškodbe blaga. 

 Skupina D (DAF, DES, DEQM, DDU) – prodajalec je dolžan dostaviti blago kupcu. Pri 

tem sam nosi vse stroške prevoza, opravljanje špedicijskih storitev, carinjenja, 

zavarovanja in drugih vmesnih manipulacij na tovoru. 

Ključne klavzule, ki so pomembne pri ladijskih prevozih, so (TNT.com 2017): 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12871
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12871
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13470
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13470
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 »CFR – stroški in prevoznina«, kjer ima prodajalec enake obveznosti kot pri klavzuli FOB 

(franko na ladijski krov), vendar so kriti tudi stroški dostave blaga v pristanišču. Takoj ko 

je blago na krovu ladje, kupec prevzame vse obveznosti in tako je tveganje preneseno na 

kupca, 

 »CIF – stroški, zavarovanje in prevoznina«, kjer ima prodajalec enake obveznosti kot pri 

CFR, vendar mora pokriti še strošek zavarovanja. Pri tem mora biti plačano najmanjše 

kritje, če pa želi kupec bolj obsežno zavarovanje, mora stroške pokriti sam. 

 CIP – pri tej klavzuli so stroški in prevoznina plačani. Prodajalec ima enake obveznosti 

kot pri CPT s to razliko, da je dolžan plačati najmanjše še možno kritje zavarovanja blaga. 

Če kupec želi obsežnejše zavarovanje, mora to urediti sam. 

 »CPT – prevoz plačan do«. Pri tem ima prodajalec enake obveznosti kot pri FCA, s tem 

da mora plačati še stroške dostave. Klavzula FCA določa, da prodajalec opravi carinjenje 

pri izvozu blaga. 

 »FAS – franko ob ladijski bok« – pri tem prodajalec prevzame tako stroške kot tveganja, 

dokler se blago ne vkrca na ladjo. Odtlej je tveganje na račun kupca, ki poskrbi za izvozno 

in uvozno carinjenje. 

 »FOB – franko na ladijski krov« – kjer prav tako prodajalec prevzame stroške in tveganja 

za blago, dokler ni to dostavljeno na ladjo. Pri tem prodajalec uredi izvozno carinjenje, 

kupec pa prevzame obveznosti v tistemu trenutku, ko se blago nahaja na ladji. 

 »DDU – dostavljeno, dajatve niso plačane« – pri tem prodajalec v celotnem procesu 

pošiljanja prevzame vse obveznosti, kot je kritje stroškov, prevzame tveganje in poskrbi, 

da blago pride na dogovorjen naslov. Prodajalec je dolžan poskrbeti, da je blago 

»pripravljeno za raztovarjanje« in hkrati »izpolni izvozne in uvozne obveznosti ter plača 

vse dajatve«.  

Klavzule so pomembne pri ladijskih prevozih, saj se z njimi točno določi, kdo kaj plačuje. 

Dejstvo je, da se v pristaniščih opravlja vrsto dodatnih storitev, kot so manipulacije, 

premikanje kontejnerjev, skladiščenje ipd., zato je prav, da je vse zapisano. Ne glede na to, v 

kakšni meri se špedicijska podjetja ukvarjajo z določenimi posli, je to široko področje, ki 

zahteva izobražene, sposobne in izkušene špediterje. Zato je pomembno, da so ti  povezani 

med seboj in  združeni v organizacije na državnem in/ali mednarodnem nivoju. 

3.5 Združenje špediterjev v svetu in Sloveniji 

V svetu obstajajo različne mednarodne organizacije, ki združujejo špedicijska podjetja, in 

sicer (Špediterske organizacije in združenja 2007): 

 FIATA, ki je v francoščini »Fédération Internationale des Associations de Transitaires et 

Assimilés«, v angleščini »International Federation of Freight Forwarders Associations«, v 

nemščini »Internationale Föderation der Spediteurorganisationen«; 

 CLECAT (ang. European Association for Forwarding, Transport, Logistica and Custom 
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Services), ki je Evropsko združenje za špedicijo, transport, logistiko in carinske zadeve; 

 FFE (ang. Freight Forward Europe) je skupina velikih špedicijskih podjetij, ki ponujajo 

logistične storitve. 

 
Poleg navedenih združenj špediterjem nudijo pomoč tudi nekatere druge mednarodne 

organizacije na področju logistike, kot so  ILA (ang. International Logistics Association), 

ELA (ang. European Logistics Association) in  SCC (ang. Supply Chain Council). Vse te 

organizacije pomembno vplivajo na delo špediterjev, saj skrbijo  za sprejem enotnih 

dokumentov, ki poenostavljajo in poenotijo poslovanje vsem špedicijam po svetu.  

3.5.1 International Federation of Freight Forwarders Associations - FIATA 

Mednarodna federacija združenj špedicij FIATA je bila ustanovljena leta 1926, vanjo pa je 

zajetih 40.000 špedicijskih in logističnih podjetij, znanih tudi kot »Arhitekti za promet«, ki 

zaposlujejo 8–10 milijonov ljudi v 150 državah (FIATA 2018).   

FIATA ima funkcijo posvetovalnega organa in sodeluje ter zastopa špediterje pri Mednarodni 

trgovinski zbornici (ICC) v Parizu in v drugih mednarodnih transportnih združenjih, kot so 

letalska (IATA), železniška (IUC) ali cestna (IRU) združenja, »kjer zastopa interese svojih 

članic« (Ogorelc 2004, 343). Prav tako zastopa špedicijske storitve pri Svetovni carinski 

organizaciji (WCO) ali Svetovni trgovinski organizaciji (STO). Cilj FIATE je, da špediterje 

seznanja z novostmi na področju trgovine tudi z izobraževanjem svojih članov. Članstvo v 

FIATI ni obvezno, je pa priporočljivo, saj nudi svojim članom tudi ugodnosti pri marketingu. 

Petkrat letno FIATA objavlja publikacijo, ki je namenjena oglaševanju špedicijskih storitev in 

izide v 160 državah na vseh celinah. Pri tem je poudarek na pospeševanju prodaje letalskim, 

pristaniškim, železniškim in drugim rednim dobaviteljem v špediterskih storitvah (FIATA 

2018). 

Če želi slovensko špeditersko podjetje postati član FIATE, mora izpolnjevati nekatere pogoje, 

kot so (Jakomin, Jelenc in Vlačič 2006, 114): 

 biti mora član nacionalnega združenja, Združenja za promet in zveze pri GZS ter Sekcije 

špediterjev in skladiščnikov, 

 podpisati mora izjavo o strinjanju Pogojev nacionalnega FIATA združenja in 

 kopijo pogodbe o zavarovanju blaga po FIATA nakladnici. 

Namen FIATE je, da čim bolj poenostavi in omogoči nemoteno poslovanje v mednarodni 

trgovini na podlagi enotnih dokumentov, ki jih sprejema vsako združenje posebej. 
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3.5.2 European Association for Forwarding, Transport, Logistica and Custom Services - 

CLECAT 

CLECAT je združenje špediterjev, transporta, logistike in carinskih storitev, ki deluje v 

Evropi od leta 1958.Uustanovljeno je bilo v Antwerpnu, danes pa je njen sedež v Bruslju. V 

CLECAT zastopajo interese 19.000 majhnih, kjer je zaposlenih več kot 1 mio ljudi (CLECAT 

2018). CLECAT je član Visoko stopenjskega dialoga carinskega trgovanja v EU in Tehnične 

kontaktne skupine za carinsko trgovanje (Jakomin, Jelen in Vlačič 2006, 118). 

Združenje je bilo ustanovljeno leta 1958 kot „Evropski povezovalni odbor skupnih 

špediterjev“ - prav tako „Européen de liaison des Communières et Auxiliaires de Transport du 

Marché Commun“ (CLECAT). Sedež imajo v Bruslju s stalnim sekretariatom in uradi blizu 

evropskih institucij. Njihovi člani prihajajo iz nacionalnih organizacij, ki ponujajo špedicijske 

in/ali carinske storitve v EU. Evropski špediterji in carinski zastopniki zastopajo 95 % vseh 

proizvodov v Evropi, 65 % tovora, ki potuje po cesti, 95 % tovora, ki se prevaža po zraku, in 

65 % tovora, ki prihaja v Evropo po morski poti. Glede na to CLECAT igra pomembno vlogo 

tako v pomorskem kot kopenskem prometu. Tesno sodeluje tudi s FIATO, posebno pri 

vprašanjih, ki se nanašajo na Evropo (CLECAT 2018).  

3.5.3 Freight Forward Europe - FFE 

FFE (2018) je zveza špediterjev, ki jo sestavljajo velika špedicijska podjetja, ki so: ABX 

Logistics, Dachser, DHL, Excel, Geodis, Geologistics, Kühne & Nagel, Panalpina, Schenker 

in Uti Worldwide. Njen ustanovitelj je bil DHL (prej Danzas), ki je leta 1994 želel okrepiti 

delovanje špedicijskih in logističnih storitev. V združenju je zaposlenih več kot 210.000 ljudi, 

njihov letni letalski prevoz znaša 5 mio ton tovora, ladijski pa 5 milijonov TEU, skupni 

promet pa več kot 37,7 milijard EUR, kar pomeni 30 % vseh špediterskih storitev po svetu 

(Leeper 2005). 

Že od nastanka združenja FFE je bil njen glavni cilj, da sodeluje kot oblikovalka skupne 

evropske politike na področju transporta, trgovine in industrije oz. deluje kot podporno 

združenje špediterjem v Evropi. FFE vodijo njen predsednik, podpredsednik, sekretariat in 

komiteji, ki delujejo pri zračnem prometu, carinskih zadevah, za okolje, v medcelinskemu 

prometu in na področju varnosti. V komitejih so zastopana podjetja, ki so njeni člani, s tem da  

ima vsak svoj letni program. Na srečanjih, ki se praviloma odvijajo trikrat letno, če je 

potrebno tudi večkrat, rešujejo komiteji problematiko s svojega področja (Jakomin, Jelenc in 

Vlačič 2006, 118). 
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3.5.4 Združenje špediterjev v Sloveniji 

V okviru Gospodarske zbornice Slovenije delujejo različna združenja, med katerimi sta tudi 

Sekcija pristaniških špediterjev in Sekcija špediterjev in skladiščnikov. Vključitev v Sekcijo 

špediterjev in skladiščnikov ni obvezna, zato se podjetja sama odločajo o delovanju v njej s 

podpisom pristopne izjave. Sekcija deluje kot prostovoljna pravna oseba. Njen namen je 

urejanje pravnih in formalnih zadev med špediterji in naročniki storitev ter drugih ponudnikov 

v logističnem procesu, medtem ko so cilji usmerjeni v spodbujanje, izboljšanje in povečanje 

špedicijske dejavnosti. Istočasno zastopa interese članov Sekcije špediterjev in skladiščnikov 

s tem, da deluje na področju preprečevanja nelojalne konkurence, sprejema ustrezne zakone, 

ki so povezani z delovanjem špedicije, ter nudi izobraževanja, svetovanja in posredovanja 

svojim članom (Jakomin, Jelenc in Vlačič 2006, 108–111).  

V Sekciji pristaniških špediterjev deluje 46 članov (Združenje za promet 2018), čeprav se po 

podatkih PIRS (b. l.) pod standardno klasifikacijo številka 52.290 vodi 147 podjetij, ki se 

ukvarjajo s špedicijskimi storitvami. Pristaniški špediterji so lahko osebe, ki so specializirane 

za nudenje storitev v pomorskem prometu, kamor uvrščamo zakup ladijskega prostora, 

skladiščenje v pristaniščih, opravljanje carinskih posredniških storitev, storitve, povezane z 

razvrščanjem, označevanjem in pretovarjanjem tovora. Njihova naloga je predvsem skrb za 

celotni proces ladijskega prevoza tovora od »vrat do vrat« oz. zagotavljajo izvajanje celovite 

oskrbne verige (Intereuropa 2018). Pristaniški špediterji svoje delo opravljajo v edinem 

slovenskem morskem pristanišču, Luki Koper. 

3.6 Predstavitev Luke Koper 

Luka Koper je moderno logistično, distribucijsko in poslovno središče, ki leži na najbolj  

severnem delu Jadrana. Prav lega je ena izmed konkurenčnih prednosti podjetja, saj gre iz 

Luke Koper najkrajša pot do zalednih središč srednje Evrope, kot so Avstrija, Madžarska, 

Češka, Slovaška, Bavarska in Poljska. Tako je možno tovor od Luke Koper do omenjenih 

središč prepeljati v manj kot enem dnevu (Prašnikar 2002, 145–151). 

Luka Koper je organizirana skladno s potrebami uporabnikov njenih storitev. Vodijo jo 

predsednik uprave, dva člana in delavski direktor. Svojo osnovno dejavnost izvajajo v šestih 

profitnih centrih (PC), ki so organizirani v terminale glede na vrsto tovora, npr. za generalni 

tovor, les, hlajene tovore, tekoče in razsute tovore, glinico, silos, potniški terminal. Vsak 

terminal ima svoje specifične delovne procese, tehnološke postopke in tehnologijo. PC-jem 

nudijo strokovno pomoč člani uprave s strokovnimi službami, organiziranih za posamezna 

specifična področja (Luka Koper 2015), kot je razvidno s slike 5. 
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Slika 5: Organigram Luke Koper  

Vir: Luka Koper 2015. 

Osnovna dejavnost Luke Koper po standardni klasifikacijski dejavnosti se uvršča v področje 

H – Promet in skladiščenje in pod podskupino 52.240 – Pretovarjanje tovora (SURS 2008). 

Poleg tega Luka Koper z drugimi različnimi storitvami v okviru povezanih družb ponuja 

celovit servis, s katerim poveča vrednost blaga. Družbe, s katerimi sodeluje, so npr. INPO, ki 

med drugim skrbi za poglabljanje morja, privez ladij, razna vzdrževalna dela in zaposluje 

večinoma invalide, Pristan, ki se ukvarja z gostinstvom, in druge, npr. Adria Terminali, Logic 

Nova, Adria Investicije, Adria Tow, Adria Transport in Avto servis (Luka Koper 2018). 

Večinski lastnik Luke Koper je država, ki je leta 2008 na podlagi večletnih usklajevanj s 

pristaniščem sklenila 35-letno Koncesijsko pogodbo za opravljanje pristaniških dejavnosti, 

vodenje, razvoj in redno vzdrževanje celotne infrastrukture  (v nadaljevanju: Koncesijska 

pogodba) skladno s sprejeto Uredbo o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, 

opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno 

vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču (Uradni list RS, št. 71/08). S to 

pogodbo je bila določena koncesijska dajatev v višini 3,5 % čistega prihodka, ki jo je dolžna 

Luka Koper plačevati državi, Mestni občini Koper in Občini Ankaran. S podpisom 

Koncesijske pogodbe je bila delničarjem družbe zagotovljena večja varnost v naložbe in 
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delnice Luke Koper (Šik 2008, 2). Svoje poslanstvo Luka Koper vidi predvsem v petih 

vrednotah, ki so »sodelovanje, odgovornost, spoštovanje, pripadnost in ustvarjalnost« (Luka 

Koper 2018).  

3.6.1 Nastanek in razvoj Luke Koper 

Po II. svetovni vojni, ko je Trst pripadel Italiji, je Slovenija ostala brez morskega pristanišča. 

Tako se je med domačini porodila zamisel o gradnji pomorskega pristanišča za pretovarjanje 

tovora. Izgradnja pristanišča v Kopru v tistem obdobju ni bila predvidena z nobenim načrtom 

v tedanji državi Jugoslaviji, zato so se njeni pobudniki odločili, da sami pričnejo z gradnjo, 

čeprav so na razpolago imeli omejena finančna sredstva. Leta 1957 je bilo ustanovljeno 

Pristanišče Koper, leta 1958 pa je že lahko pristala prva prekooceanska ladja. To je bila ladja 

Gorica v lasti Splošne plovbe Piran. Na podlagi tega se je gradnja lahko nadaljevala, saj jo je 

odobril investicijski program Jugoslavije. Kljub temu so Luko Koper gradili s komercialnimi 

sredstvi, saj od lokalne skupnosti in države niso dobili nikakršne pomoči (Jakomin 2004, 58). 

Pristanišče Koper (leta 1961 se preimenovalo v Luko Koper) je na začetku svojega delovanja 

imelo 140 zaposlenih, ki so letno pretovorili 61.494 ton, danes pa je tonaža že presegla 20. 

mio ton. K povečanju prometa v Luki Koper sta veliko pripomogla dva dejavnika, in sicer 

pridobitev statusa prostocarinske cone leta 1963 in  izgradnja železniškega tira od Prešnice do 

Kopra leta 1967. Od leta 1974 so se v Luki Koper začeli graditi terminali. Leta 1979 je bil 

izgrajen kontejnerski terminal, med letoma 1984 in 1998 pa še ostali terminali za razsuti 

tovor, silos za žitarice, terminal za avtomobile ter živinski terminal, kot je razvidno iz 

podatkov o zgodovini podjetja (Luka Koper 2018). 

3.6.2 Luka Koper danes 

V Luki Koper iz leta v leto večajo število pretovorjenega blaga, skladno s tem pa tudi število 

zaposlenih. Tako je ob koncu leta 2018 bilo zaposlenih 1.242, medtem ko je leto poprej to 

število znašalo 1.108 oseb (Luka Koper 2019, 105). Naraščanje prometa od njegovega 

začetka, leta 1959, ko je pristala prva ladja v Luki Koper pa do konca leta 2018 je vidno s 

slike 6. 
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Slika 6: Trend naraščanja ladijskega pretovora v Luki Koper od 1959 do 2018  

Vir: Luka Koper 2019, 15 

S slike 6 je vidno, kako je ladijski pretovor v Luki Koper naraščal posebno v zadnjih desetih 

letih. Za teh več kot 24 mio pretovora skrbijo številni ladjarji, ki prihajajo v Luko Koper 

stalno ali le občasno. Napogosteje (tedensko, mesečno) prihajajo kontejnerske ladje velikih 

svetovnih ladjarjev, kot so Maersk Line, Grimaldi Line, CM CGM, preko katerih so 

vzpostavljene redne linije iz Daljnega vzhoda, severne Afrike, iz Španije in Portugalske. Luka 

Koper je zelo dobro povezana s HUB-pristanišči v Sredozemlju, kot so Pirej, Haifa, Taranto, 

Limassol, Aleksandrija, Damiettoo, Bejrut in Mersina. Od njih naprej potekajo linije po celem 

svetu. Občasno (enkrat/dvakrat mesečno) prihajajo ladje iz drugih destinacij sveta, npr. iz 

Perzijskega zaliva, Rdečega morja, Sirije, ZDA, Južne Amerike, Japonske, Brazilije, 

Argentine, Alžirije idr. (Luka Koper 2018).  

Glede na navedeno lahko ugotovimo, da luški špediterji opravljajo svoje delo povsod po 

svetu, hkrati ob povečanju ladijskega pretovora naj bi bilo tudi več dela za špediterje, vendar 

smo se o tem želeli prepričati z opravljenimi intervjuji. 
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4 REZULTATI RAZISKAVE IN ANALIZA BESEDILA 

Raziskovalni del magistrske naloge temelji na kvalitativni metodi dela. Bili so opravljeni 

intervjuji s špediterji, strankami, ki uporabljajo špediterske storitve in s predstavniki Luke. Na 

osnovi podanih intervjujev smo pridobljene podatke kodirali in jih analizirali, da smo 

odgovorili na raziskovalna vprašanja, pomembna za zaključek magistrske naloge. 

4.1  Namen, cilji in raziskovalna vprašanja 

Osnovni namen magistrske naloge je raziskati marketinške strategije izbranih šestih 

pristaniških špediterjev, ki skrbijo za blago v Luki Koper, ter preučiti dejavnike, ki vplivajo 

na odločitev izbranih šestih podjetij, ko iščejo špediterja za sodelovanje. Na osnovi ugotovitev 

raziskave je bilo pripravljeno priporočilo za izboljšave marketinških strategij špediterjev, kar 

naj bi jim omogočilo izboljšati konkurenčno prednost. Pri tem nam je bilo v pomoč še 

pridobljeno mnenje komercialne službe iz Luke Koper. 

Špedicijske storitve imajo dolgo tradicijo, vendar kljub temu razen nekaterih anketnih 

raziskav pri posameznih špedicijah (npr. Intereuropa Koper) nismo zasledili nobenih raziskav, 

ki bi vključevale strategije marketinga špedicijskih storitev različnih špedicijskih podjetij. 

Glede na to smo se odločili pridobiti čim več informacij o strategijah marketinga in 

povpraševanja po špedicijskih storitvah s pomočjo intervjujev. Pri pisanju magistrske naloge 

smo uresničili naslednje cilje: 

 na podlagi sodobne strokovne literature opredeliti marketinške strategije s poudarkom na 

špedicijskih storitvah; 

 ugotoviti, katerim orodjem marketinškega spleta izbrani špediterji posvečajo največjo 

pozornost; 

 ugotoviti razlike med pričakovanji strank in ponudbo pristaniških špediterjev; 

 podati predloge za izboljšanje konkurenčne prednosti. 

V magistrski nalogi so bila zastavljena naslednja raziskovalna vprašanja: 

RV1: Kako izbrani špediterji uporabljajo elemente marketinškega spleta? 

RV2: Kako je organiziran marketinški proces v izbranih špedicijskih podjetjih? 

RV3: Katere svoje konkurenčne prednosti izpostavljajo izbrani špediterji? 

RV4: Kateri dejavniki vplivajo na uspešnost strateškega marketinga z vidika etičnosti 

poslovanja? 

RV5: Katere razlike zaznamo med pričakovanji izbranih porabnikov in ponudnikov 

pristaniških špediterjev? 
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4.2  Vzorec raziskave  

Za zagotovitev celovitega vpogleda v proučevani sistem smo v magistrski nalogi uporabili 

triangulacijo virov podatkov. Podatke smo pridobili iz strokovne knjižne literature, iz 

znanstvenih člankov in gradiva z interneta, kjer smo povezali mnenja različnih strokovnjakov 

o obravnavani temi ter mnenja zaposlenih v izbranih špediterskih storitvah in izbranih strank, 

ki uporabljajo špediterske storitve, ter od predstavnika Luke Koper.  

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo 

pri opisovanju teorije in pojmov uporabili deskriptivno metodo. Z metodo kompilacije smo 

povzeli stališča drugih avtorjev, ki se nanašajo na marketing špedicijskih storitev, 

zgodovinska metoda je služila pri pridobivanju podatkov iz preteklih raziskav, analitična pa je 

namenjena analizi pisnih člankov in virov o obravnavani tematiki.  

Pri empiričnem delu je bil uporabljen kvalitativni pristop, ki je povezan z zbiranjem in 

analiziranjem podatkov, kar nas je pripeljalo do odgovorov na raziskovalna vprašanja. Pri tem  

je šlo za neštevilčni pregled in oblikovanje zbirke kategorij, kamor smo uvrstili pomen 

dobljenih podatkov (Roblek 2009, 55–56). Ker pri kvalitativnem raziskovanju ne gre za 

ugotavljanje odnosov med variablami, sloni vzorčenje na majhnem številu primerov (Vogrinc 

2008, 54).  

Pri izpeljavi intervjuja je pomembno, da si sogovornika zaupata (Easterby-Smith, Thorpe in 

Lowe 2007, 117). Zato smo intervjuje opravili z znanci in poslovnimi partnerji. Vzorec je 

vključeval po šest špediterjev in strank, ki uporabljajo špedicijske storitve za blago, ki 

prihaja/odhaja iz/v Luko Koper, ter predstavnika iz Luke Koper. Intervjuji so bili opravljeni 

izven delovnega časa  saj smo želeli pridobiti tudi podatke, ki bi jih zaposleni težko povedali 

v svoji pisarni (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007, 119). Pred intervjujem smo pripravili 

osnovna vprašanja za špediterje, stranke in predstavnika (Priloga 1) Luke Koper, pred tem pa 

še pridobili njihova soglasja za sodelovanje v raziskavi ter za uporabo zvočnega zapisa.  

V magistrski nalogi smo predvideli nekatere predpostavke in omejitve. Pri predpostavkah smo 

menili, da imajo večje špedicije posebno službo, ki se ukvarja z marketingom špedicijskih 

storitev, medtem ko je manjše zaradi omejenih sredstev nimajo. Prav tako predpostavljamo, 

da se stranke odločijo za določeno špedicijo predvsem na podlagi preteklih izkušenj in ne 

iščejo konkurenčnih ponudb. 

Omejitve, ki smo jih predvidevali v magistrski nalogi, so bile tako vsebinske kot 

metodološke. Vsebinske omejitve smo videli predvsem v nezmožnosti ugotavljanja učinka 

marketinga v špedicijah, zato smo se omejili le na uporabo marketinških orodij pri marketingu 

storitev.  
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Metodološke omejitve smo videli predvsem v neprimernosti časa nastajanja naloge, saj je 

poleti večina zaposlenih na rednih letnih dopustih. Prav tako vidimo težave še v 

nepripravljenosti posameznikov za sodelovanje in razkrivanje poslovnih skrivnosti oz. za 

odprt pogovor o morebitnih težavah v podjetju, kar se je izkazalo za upravičeno. Pri tem je 

bila vprašljiva tudi objektivnost od sogovornikov pridobljenih podatkov, saj je bilo 

onemogočeno preverjanje resničnosti. Poleg tega gre za majhen vzorec, ki ga ne moremo 

posploševati na vse zaposlene v špediciji in vse stranke, ki uporabljajo tovrstne storitve. 

4.3  Zbiranje, obdelava in analiza podatkov 

V raziskavi so bili izvedeni delno strukturirani intervjuji, ki so tudi ena od najpogostejših 

oblik kvalitativnega raziskovanja (Kordeš in Smrdu 2015, 49). Vprašanja so bila odprtega 

tipa, zato so nam omogočila pridobitev širšega vpogleda v razsežnost problema oz., kot 

navajata Kordeš in Smrdu (2015, 16), je »osnovni motiv kvalitativnega raziskovanja« 

radovednost.  

Intervjuji so potekali z vsakim intervjuvancem posebej v juliju, avgustu in septembru 2018 in 

so trajali med 25 in 45 minut. Potekali so na različne načine, in sicer s špediterji izven 

delovnega okolja (po dogovoru), s predstavniki strank iz različnih branž preko skypa in 

telefona, saj vsi ne delajo na obalnem območju, medtem ko je predstavnik Luke Koper poslal 

odgovore na vprašanja po elektronski pošti (Priloga 2). Tako smo pridobili informacije o delu 

špediterjev s treh različnih zornih kotov.  

Po intervjujih so bili narejeni transkripti (prilogi 3 in 4), kar je omogočilo kodiranje3 in 

analiziranje podatkov. Kodiranje je omogočilo skrčenje mase surovih podatkov, ki  so nastali 

z intervjujem. Izvedel sem ga vrstico za vrstico, saj so tako nastale deskriptivne kategorije, ki 

so mi zagotovile odgovore na raziskovalna vprašanja.  

Na začetku sem uporabil odprto kodiranje (Priloga 5), kjer sem dobljene pojme označil s 

številkami od 1 dalje, saj mi je to pomagalo urediti kategorije in nadkategorije na smiseln in 

hierarhičen način, nato še osno (Priloga 6), kjer sem skrčeno besedilo in razbite podatke 

povezal v zaključeno celoto. Za analizo pridobljenih informacij sem uporabili metodo canvas 

marketinških modelov preučevanih podjetij, s pomočjo katere sem primerjal in ugotavljal 

konkurenčne prednosti posameznih pristopov. 

 

 

                                                
3 Kode so zapisi, ki nam označujejo pomen besed, fraz, stavkov in odstavkov, ki jih kasneje lahko 

združimo v »pomensko sorodne dele« (Kordeš in Smrdu 2015, 53).  
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5 ANALIZA IN INTERPRETACIJA INTERVJUJEV 

Za raziskovalni del magistrske naloge smo se odločili uporabiti kvalitativni pristop, za 

katerega Creswell (2012, xix) navaja, da je pomemben za opisovanje in razumevanje 

tematike, kjer se interpretirajo pomembne informacije na podlagi osebne refleksije in 

preteklih raziskav ter se raziskovanje zaključi s poročilom. Prvi korak pri raziskovanju je 

zbiranje podatkov, kjer se lahko uporabijo različni intervjuji: strukturirani, delno strukturirani, 

narativni, nedirektivni. V raziskavi je bil uporabljen delno strukturiran intervju, saj je to 

omogočilo večjo fleksibilnost pri vprašanjih. Po opravljenih in prepisanih intervjujih je sledil 

postopek kodiranja, za katerega Kordeš in Smrdu (2015, 53) navajata, da je »postopek 

kategoriziranja enot kvalitativnega gradiva«. Iz intervjujev so bili najprej prevzeti povzetki, 

nato pa sta bili določeni dve kategoriji. Pri tem je bilo uporabljeno odprto kodiranje. Nato je 

sledilo še osno, ko so bila enaka besedila vseh intervjuvancev združena, kar je omogočilo 

lažjo analizo in interpretacijo besedišča. 

Zaradi varovanja osebnih podatkov so bila imena intervjuvancev in podjetij izpuščena, saj so 

tako intervjuvanci imeli možnost povedati svoja mnenja, ki jih sicer ne bi. Vsakemu 

intervjuvancu sem posvetil večjo pozornost, kot če bi raziskava potekla z anketiranjem. Imena 

špedicij in strank so bila poimenovana z oznakami: 

 Špedicije – Š1, Š2, Š3, Š4, Š5 in Š6, kjer so sodelovali dve ženski in štirje moški 

intervjuvanci, stari med 29 in 39 let oz. v povprečni starosti 34 let. Intervjuvanci so 

zaposleni na različnih delovnih mestih, in sicer kot logist, referent v špediciji, disponent 

prometnik, špediter operative pomorskega prometa, v uvoznem oddelku in kot referent. 

Strokovna izobrazba intervjuvancev se je gibala med V. in VII. stopnjo. 

 Podjetje – P1, P2, P3, P4, P5 in P6 – tudi tu je bila enaka frekvenca moških in žensk kot 

pri špediterjih, medtem ko se je starost gibala med 26 in 58 let, povprečna starost je bila 

40 let. Predstavniki podjetij so zaposleni kot vodje maloprodaje, nabave, logistike, 

nabave, prodajne logistike ter kot referent v nabavi in logistiki. 

 Luka Koper – LK1, kjer je svoje mnenje podal zaposleni v komerciali (podrobnejših 

podatkov nisem pridobil). 

V nadaljevanju predstavljam ugotovitve intervjujev po kategorijah, ki so skladne z 

raziskovalnimi vprašanji in sem jih pridobil s kodiranjem in na podlagi canvas metode 

marketinškega modela preučevanih podjetij, ki mi je pomagala pri primerjavi in ugotavljanju 

konkurenčne prednosti med špedicijami. 

Individualni intervjuji so bili izvedeni v obdobju julij–september 2018. Potekali so na 

različnih lokacijah, izven delovnega mesta. Intervjuvanci iz oddaljenih krajev so svoja mnenja 

podali po telefonu ali preko skypa. Vsi intervjuji so bili posneti, razen od predstavnika Luke 

Koper, ki je svoj odgovor posredoval v pisni obliki. Po snemanjih so bili narejeni prepisi, nato 
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sta sledila kodiranje in analiza vsebine, kjer smo se osredotočili na podatke, pomembne za 

magistrsko nalogo.  

5.1  Špediterji 

Glede na kodirano besedilo iz transkriptov špediterjev smo posamezne sklope intervjujev 

označili s črko in številom, kar pomeni Š1 se vedno nanaša na isto osebo, oznaka Š1-1 

pomeni, da gre za prvo kategorijo v intervjuju. 

Opis špedicij 

Čas delovanja špedicij je bil različen, tako je najmlajša na trgu šele 3 leta (Š1-1), najstarejša 

pa že 27 let (Š6-10). V špedicijah je prav tako zaposlenih različno število ljudi, in sicer med 3 

(Š1-2) in 150 (Š5-12). Nekatere špedicije imajo svoj sedež v bližini Luke Koper (Š1-7), (Š2-

48), v Ljubljani (Š2-7), drugih krajih Slovenije ali tudi v tujini (Š3-1).  

Špediterji ponujajo celostno ponudbo storitev s tem, da omogočijo spremljanje blaga po 

celem svetu in opravljanje različnih opravil, kot so popravila, nege vozil, skladiščenja, 

»disponaž«4 kontejnerjev ter tovornjakov. Osnovna ponudba obsega vse vrste logističnih in 

špedicijskih storitev, kamor uvrščamo kopenski (cestni in železniški), pomorski in letalski 

transport. Poleg tega opravljajo še carinjenje blaga in svetovanje svojim strankam.  

Elementi trženjskega spleta 

Kvaliteta opravljanega dela je eden izmed fizičnih dokazov marketinškega spleta storitev, ki 

so ga izpostavili intervjuvanci. V povezavi s tem je tudi sprejet standardi kakovosti, Certifikat 

ISO standard 9004 (Završnik in Potočan 1995) (Š2-43), (Š3-11), (Š4-85). Eden od špediterjev 

je navedel, da je njihovo podjetje poznano kot »dobra blagovna znamka« (Š4-10) ter skrbno 

do okolja (»Strankam ponujamo tudi t. i. zelene produkte pri spremljanju izpustov škodljivih 

plinov v zrak.« Š4-86). Špediterji si prizadevajo pridobiti čim več stalnih strank, vzpostaviti 

nove stike in tako pridobiti tudi nove stranke, ki so tako mala kot velika podjetja (»Našo 

špedicijo uporabljajo predvsem velika podjetja, ki nam zaupajo. Nekaj je tudi manjših, vendar 

je njihov delež majhen.« Š2-77). Ljudje/špediterji sestavljajo različne kombinacije prevozov, 

saj skrbijo, da so vozila na poti racionalno uporabljena, hkrati svetujejo strankam po celem 

svetu, ki pripeljejo/odpeljejo blago preko Luke Koper. Kot menijo posamezni intervjuvanci, 

je bistvo, da stranke prepoznajo izvedbo (procesiranost) posla in prejmejo to, kar je bilo 

dogovorjeno (»to, kar obljubiš stranki« Š2-59).  

                                                
4 Beseda izhaja iz angleške besedne zveze disposable load, ki pomeni »koristen tovor, polna nosilnost« (Krek 

2005, 527) in se uporablja za zagotovitev čim bolj racionalnega prevoza tovora. 
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Intervjuvanci menijo, da mora biti posel korektno in kvalitetno izpeljan, prav tako mora 

veljati tudi dogovorjena cena (Š3-68). Cene špediterji določajo na podlagi opravljenih analiz 

(»Cene naših storitev naredimo na podlagi analize cen naše konkurence.« Š2-93), kjer pa 

upoštevajo le konkurenčne špedicije (»Ne upoštevamo cen manjših špedicij, ker niso naša 

konkurenca.« Š2-94). Tako so cene pri večjih špedicijah tudi višje kot pri manjših. Manjša 

podjetja, posebno ob ustanovitvi, imajo konkurenčne cene, saj imajo majhno število 

zaposlenih, posledično tudi manjše stroške za plače »in si to lahko privoščijo« (Š5-28).  

Storitve, ki so jih navedli intervjuvanci, potekajo po različnih prodajnih poteh po celem svetu, 

in sicer so to prevozi po morju, cesti, železnici in z letali. Izvajanje storitev ni omejeno le na 

delovni čas, ampak poteka tudi izven njega (»Stranka za nujne stvari dobi z naše strani 

odgovor tudi izven našega delovnega časa.« Š1-62). Storitve špedicije potekajo po sistemu od 

vrat do vrat, od pristanišča do pristanišča, v več kot 50 državah (»ukvarjamo se s hitro  pošto 

ali preko katalogov (Š4-97). Poleg tega je ena intervjuvanka omenila, da njihove storitve 

obsegajo še disponažo prevoznih sredstev in tenderje, ki je za špediterje pomembna, saj 

omogoča racionalno uporabo vozil. 

Marketinško komuniciranje špediterjev po različnih komunikacijskih kanalih, kot so e-pošta, 

internet, telefon, mobitel, spletne strani, obiski sejmov in luških dnevov po svetu. Ena izmed 

pomembnih vrst promocij je uporaba načela »od ust do ust« (»Opažamo, da veliko pomeni 

marketing od ust do ust.« Š1-80) ali priporočila svojih zvestih strank (»lahko priporočajo 

drugim podjetjem, ki izkažejo potrebo po špedicijskih storitvah« Š1-82). Špediterji so tudi 

sponzorji pri športnih dogodkih (»sponzorji košarke NBA lige, v Formuli 1, v nogometu« Š4-

96), kar jim omogoča dodatno prepoznavnost po celem svetu. Svoje storitve špediterji 

promovirajo z udeležbo na kongresih, pri razpisih, v medijih (radio, TV) in na različnih 

družbenih omrežjih, kot so Facebook, Twitter, LinkedIn in instragram. Ena izmed tržnih 

komunikacij je tudi sestavljanje ponudb, pogajanja, ki potekajo v živo, letaki in različna 

srečanja, ki se jih intervjuvanci udeležijo, da zadovoljijo pričakovanja ponudnikov. 

Organizacijska struktura 

Vse špedicije, razen ene, kjer gre sicer za mednarodno špedicijo z enostavno organizacijsko 

strukturo, so organizirane v poslovno funkcijsko strukturo. Pri tem gre za centralno vodenje iz 

drugih krajev po Sloveniji (»Vse to spremljajo na centrali družbe v Ljubljani.« Š2-22) in iz 

tujine, ko prejemajo navodila z vrha podjetja (»Kar oni rečejo, tako je.« Š4-54).  

Ne glede na to, za kakšno organizacijsko strukturo gre, si zaposleni pomagajo med seboj pri 

reševanju problemov. Zaposleni morebitne težave prepustijo v reševanje najbolj izkušenemu 

sodelavcu (»V kolikor je kakšna zapleten zadeva, pa rešuje sodelavec, ki ima največ 

izkušenj.« Š1-15). Med seboj si prenašajo tudi znanja, če se vsi zaposleni niso udeležili 

organiziranega usposabljanja, npr. pri nakupu novega računalniškega programa (»Če ne 
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gremo vsi, potem tisti, ki znajo, pomagajo drugim.« Š2-67). Kljub temu so nekateri manj 

zadovoljni pri opravljanju svojega dela (»Vzdušje je primerno času.« Š2-26) in nimajo prave 

motivacije za pridobivanje dodatnih znanj z usposabljanji, na katera jih pošilja vodstvo 

podjetja (»Moramo imeti veliko znanja, zato nas stalno pošiljajo na neka usposabljanja.« Š2-

50). 

Konkurenčna prednost 

Intervjuvanci so navajali razloge, ki naj bi jih ločevali od konkurence. Nekateri 

nekonkurenčnost špedicije vidijo v svoji majhnosti (»majhen kolektiv« Š1-31), ker velika 

podjetja poslujejo predvsem z velikimi podjetji. Drugi so navajali, da imajo dobre odnose s 

konkurenco in jih tudi spremljajo (»Ni bistvo, da spremljaš le kupce, ampak [moraš] tudi 

konkurente.« Š5-31), tretji vidijo konkurenco predvsem v velikih špedicijah, medtem ko so 

bili podatki o konkurenčnosti precej raznoliki, zato sem konkurenčne prednosti vključil v 

določene  kategorije. 

Organizacijska klima je ena izmed pomembnih dejavnikov, ki jo špediterji navajajo kot 

konkurenčno prednost. Pri tem so izpostavili želje po uspehu, boljšem pozicioniranju storitev 

z zaznavo kakovosti opravljanega dela in večjem zaupanju. Intervjuvanci se želijo 

izobraževati (»Veliko dela in učenja nas še čaka.« Š1-4) na organiziranih delavnicah, 

seminarjih, tečajih, kar bi jim omogočilo pridobivanje kompetenc (»in tako dobivamo nove 

kompetence« Š4-26). Glede na delo, ki ga intervjuvanci opravljajo, si želijo več znanja iz 

tujega jezika (»Pri nas se delo večinoma opravlja v pisarni, zato moramo znati govoriti 

najmanj še angleško.« Š2-34). Med zaposlenimi poteka interni kolegij, ki se ga udeležijo »za 

boljšo kakovost prodaje« (Š5-23), redni sestanki in brainstorming5 delavnice, kjer zaposleni 

predlagajo in pridobivajo nove ideje za boljše poslovanje. 

Vse to nakazuje na odnose med zaposlenimi, saj ti niso le sodelavci, ampak predvsem 

prijatelji. Njihovo druženje poteka tudi izven delovnega časa, ko špedicija poskrbi za 

neformalna srečanja (»vodstvo pa poskrbi za srečanja vseh zaposlenih« Š6-63). V špedicijah 

so odnosi med zaposlenimi dobri, vzdušje je sproščeno (»Tudi veliko dela, ko je treba, se 

dela, ko je malo pavze, pa se znamo sprostiti, nasmejati.« Š3-17), so motivirani, dodatno 

nagrajeni, zadovoljni (»Meni je v redu, sem mlad, se še učim, delo mi je všeč, je zanimivo, 

ves čas je nekaj novega.« Š2-27) oz. vlada »ekipni duh« (Š5-36) in ni konfliktov (Š3-16). 

Marketing izvajajo vsi zaposleni, čeprav v večjih podjetjih za to skrbi tudi oddelek za 

marketing. Pri tem je pomembna uporaba sodobne informacijske tehnologije (»bi prenovili 

spletno stran, saj vemo, da je tam največ možnosti za oglaševanje« Š5-46); nekatere špedicije 

imajo obrazce na svoji spletni stran, kjer stranke lahko zaprosijo za ponudbo. Intervjuvanci so 

                                                
5 Beseda v slovenščini pomeni »možganska nevihta, deževanje idej« (Krek 2005, 2005), ki omogoči zaposlenim, 

da se na skupnem sestanku kolektivno dogovorijo o sloganih in idejah, ki bodo predstavljale podjetje.  
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mnenja, da z objavo na spletnih straneh špedicija pridobiva na prepoznavnosti, čeprav »to 

vidijo tudi tekmeci, ne samo stranke« (Š5-48). Špedicije stranke iščejo še s »preverjanjem 

etiket na izdelkih v trgovinah« (Š5-79), kar jim omogoči, da pridobivajo informacije o 

uvoznikih blaga ter jih lahko kontaktirajo. Ti načini izvajanja marketinga omogočajo 

špedicijam veliko odzivnost, samostojnost pri delu in predvsem prilagajanje spremembam na 

trgu. 

Konkurenčno prednost posamezniki pripisujejo temu, da so majhni, predvsem zaradi majhnih 

splošnih stroškov, stroškov za plače in kredit. Poleg tega je prednost lastnina nepremičnine 

(»podjetje ima kupljeno svojo pisarno« Š1-30), kar pomeni, da ni najemnine, kar špediterju 

zagotavlja stabilnost na trenutni lokaciji. Čeprav gre za majhno špedicijo, vidijo konkurenčno 

prednost v veliki storilnosti (»tudi samo trije zaposleni lahko ustvarijo veliko na mesečni 

ravni« Š1-29), medtem ko druge konkurenčne prednosti pripisujejo večji prepoznavnosti s 

strani konkurentov, imajo vodilno vlogo pri nekaterih dejavnostih (»V Luki Koper smo si 

pridobili glavno vlogo pri transportu avtov iz Daljnega vzhoda.« Š2-44), spet drugi stavijo na 

širjenje »kroga poznanstev« (Š4-20). S tem prihaja do razvoja podjetja, ki mu špedicije 

pripisujejo konkurenčno prednost. Eni menijo, da razvoj sloni na »zdravih temeljih, brez slabe 

preteklosti« (Š1-35), drugi pa razvoj vidijo pri večanju dobička in tržnega deleža ter dodatnih 

dejavnosti (»Sprva je bilo mišljeno le, da se bo ukvarjalo s transportom vozil, potem so videli 

priložnost še za dodatno dejavnost in jo izkoristili.« Š3-10). Prav zato v nekaterih špedicijah 

pričakujejo večje spremembe, ki jim bodo omogočile razvoj in pridobivanje novih strank. 

Odnos špediterjev do strank je namreč tudi konkurenčna prednost, ki so jo omenjali 

intervjuvanci. Najpogosteje konkurenčno prednost do strank vidijo v svoji odzivnosti, večji 

prepoznavnosti, pri večji izbiri transportnih sredstev, ponudbi celotnih logističnih storitev in 

»ponudbi po meri naročnika« (Š2-101). Kot so navedli posamezniki, se mora odnos do strank 

odraziti v korektnosti, zvestobi, poštenosti, zanesljivosti, hitrosti, fleksibilnosti, ažurnosti, 

varnosti in doslednosti. Poleg tega nekateri omenjajo, da so to tudi tradicija, izkušnje in 

znanje zaposlenih, posebno ko gre za odpravljanje morebitnih težav, s katerimi se špediterji 

srečujejo pri svojem delu. Stranke najamejo špediterje, ko so ti že v preteklosti opravili 

kakovostno delo, imajo konkurenčne cene ali ponudijo določene popuste, ugodnosti (»Kot 

veliko podjetje imamo ogromno ugodnosti.« Š4-41). Špedicije, ki so dolgo prisotne na tržišču, 

si zagotovijo tudi »prioritete pri rezervaciji prostora na ladji, pri prevoznikih« (Š4-42), kar ni 

zanemarljiv dejavnik, ko stranka potrebuje takojšnjo dostavo blaga. 

Kot konkurenčno prednost posamezniki navajajo tudi uspešno sodelovanje z ladjarji in dobro 

poznavanje stranke (Š5-55), na kar pomembno vpliva tudi njihovo zadovoljstvo z 

opravljenimi storitvami. Le en špediter po opravljeni storitvi vedno anketira stranke, da dobi 

oceno zadovoljstva ter se tako tudi v bodoče dokaže s svojimi storitvami. Tako si zagotovi 

stalne stranke (»se svojim delom izkažemo, da nas bo podjetje ponovno poklicalo in delalo z 

nami« Š6-54), ki same pokličejo, ko potrebujejo špedicijske storitve. Ko gre za opravljanje 
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storitev, je pomembno, da se stranke sproti obvešča, kaj se dogaja s tovorom, ne glede na to, 

ali gre za »pozitivno ali negativno« (Š5-16) novico. 

Intervjuvanci so kot konkurenčno prednost navajali lokacijo, ko imajo centralni sedež v 

bližini Luke Koper, medtem ko so drugi razpršeni po Sloveniji. Špedicija, ki ima centralni 

sedež na letališču v Ljubljani, vidi v tem svoje prednosti, saj jim to omogoča opravljanje 

dodatnih storitev, kot sta fiskalno in osnovno carinjenje, skladiščenje, pakiranje, popravljanje, 

etiketiranje in razkladanje/nakladanje. Določene špedicije konkurenčne prednosti vidijo v 

opravljanju prevozov tovora nadstandardnih velikosti ali skladiščenju nevarnega tovora, pa 

tudi v inovativnih rešitvah (»se nenehno izboljšujemo z nudenjem novih inovativnih rešitev 

stranki« Š4-56).  

Poleg dolgoletnih izkušenj, ki jih omenjajo špedicije, ki so že dlje časa prisotne na trgu, 

posamezniki kot konkurenčno prednost omenjajo tudi zelo dobre odnose z Luko Koper, ko so 

tudi locirani v njeni bližini oz. imajo poslovne enote po vsej Sloveniji, kar jim omogoča 

hitrejše reagiranje. Delo špediterja je raznoliko, zato potrebuje tudi podporo različnih 

združenj, ki mu pomagajo na področju odvetništva, zavarovalništva in marketinga. Zato so 

tudi vsi špediterji včlanjeni v določena združenja špediterjev, kot so FIATA, Gospodarska 

zbornica špediterjev, Sekcija pristaniških špediterjev, IATA in Fonasba.  

Neetičnost poslovanja 

Nekateri intervjuvanci se pri svojem delu soočajo z neetično konkurenco, ki lahko ogrozi 

njihovo poslovanje (»Verjamemo pa, da takšni poskusi lahko tudi ogrozijo naše poslovanje.« 

Š1-22), medtem ko spet drugi na splošno nimajo težav s konkurenco (»Nimamo bistvenih 

težav.« Š2-42) oz. se do sedaj niso soočili z nelojalno konkurenco ali neetičnim poslovanjem 

(Š2-70). Kot so navedli ostali, se špedicije soočajo z neetičnostjo konkurence, ki postaja tudi 

vedno bolj agresivna (»Težave so prav tako zaradi konkurence, ta postaja izredno agresivna.« 

Š4-60), kar se kaže tudi v prevzemanju poslov (»in ti ukradejo posel« Š2-73) in strank 

(»najlažje je seveda kruh jemati drugim« Š1-5). Največji problem, ki so ga poudarili 

intervjuvanci, je nižanje cen predvsem manjših špedicij (»Majhni z nižanjem cen povzročajo 

zmedo pri razvrednotenju našega dela, čeprav jih razumem, borijo se za svoj del posla.« Š6-

25), na drugi strani, kot navaja posameznik, si prav »velike špedicije lahko privoščijo z 

določenimi strankami poslovanje z ničlo, samo da stranko pridobijo« (Š1-88). Dejstvo je, da 

vsak gleda na svojo korist (»vsak na svoji strani in gleda sebi v korist« Š3-28) in se bori za 

čim višji tržni delež. Čeprav je konkurenca prisotna, »je treba tudi z njimi sodelovati« (Š2-

41), je mnenje intervjuvanca. Kot pravi, se lahko od njega lahko naučiš nekaj novega, čeprav 

so nekateri konkurenti pri svojem delu nesramni, saj kontaktirajo stranke drugih špedicij in jih 

poskušajo prepričati, da so oni najboljši. Pri tem so lahko uspešni, če stranke, ki določene 

špedicije še ne poznajo dovolj, »nasedejo vsem obljubam« (Š1-23) in se nato odločijo zanje. 
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Tako špedicija izgubi nekaj dela, vendar naj to ne bi bil problem slovenskih špedicij, ampak 

predvsem tujih (Š4-49). 

Splošno 

Poleg vsega naštetega so intervjuvanci omenjali še druge težave, s katerimi se srečujejo pri 

svojem poslu, kar jih postavlja v nekonkurenčen položaj, posebno ko gre za majhno, novo, še 

ne prepoznavno špedicijo, ki ima težave pri pridobivanju novih strank predvsem zaradi 

majhnega kapitala. Želja po hitri rasti lahko tudi ogrozi delovanje podjetja, saj s tem nastanejo 

večji stroški, ki jih podjetje ni sposobno pokriti. Poleg tega se špedicije srečujejo s 

problemom nedelovanja programov v Luki Koper, na kar pa nimajo vpliva (»nismo mi krivi« 

Š4-59). Prav tako špediterji nimajo vpliva na plačilno nedisciplino, na to, kako se bo 

gospodarstvo »razvijalo v bodoče« (Š4-51), pa tudi na veljavno zakonodajo in predpise, tako 

slovenske kot tuje.  

Težave, ki so jih nekaterih izpostavili, so v pomanjkanju znanja (»trudimo se minimizirati 

pomanjkanje znanja ali težave z računalniki (premajhna povezava s serverjem) z raznimi 

postopki« Š4-57) in odnosih do strank, ki ne poznajo »poteka v logistiki in tudi v luki« (Š1-

44). Tem je treba omogočiti vpogled v potek dela, kar pa še dodatno preobremeni zaposlene 

in zmanjša učinkovitost dela. Da bi si olajšali delo, nekateri želijo ponuditi dodatne storitve 

strankam, kot je spremljanje vsakega premika blaga in večjo angažiranost združenj (»skrbeti 

za prihod novih strank v Luko oz. povečati število novih odjemalcev špedicijskih storitev v 

Kopru« Š1-85). Kot opaža intervjuvanec, se malo novih podjetij odloči zaupati opravljanje 

storitev špediterjem v Kopru, saj imajo ti le stranke, s katerimi so sodelovale v preteklosti. 

Dejstvo je, da je za povečan obseg dela »kriva« (Š5-27) Luka Koper, ki iz leta v leto veča 

tonažo in s tem daje možnost ustanovitve novih špedicij. 

Da bi se razmere na področju opravljanja špedicijskih storitev izboljšale, so intervjuvanci 

navedli agresivnejši marketing (»več oglaševanja v medijih« Š3-44), ki naj bi obsegal dodatna 

vlaganja v sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo, v nakup novih prevoznih 

sredstev in serverjev. Potrebna bi bila tudi dodatna izobraževanja zaposlenih, nove zaposlitve, 

več osebnih stikov s strankami, boljša preglednost pri neplačnikih, več sodelovanja »z 

drugimi tako, da bi imeli vsi nekaj od tega« (Š5-42), medtem ko nekateri ne vidijo nikakršnih 

potreb po izboljšavi ali pa nimajo idej (»Ne vem, kaj bi spremenili, kot sem že rekla, zaenkrat 

delamo dobro.« Š6-51). 

5.2  Stranke, ki uporabljajo špediterske storitve 

Tako kot pri špediterji smo tudi pri strankah posamezne sklope intervjujev označili s črko in 

številom, kar pomeni P1 se vedno nanaša na podjetje, oznaka P1-1 pomeni, da gre za prvo 

kategorijo v intervjuju.  
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Opis podjetij 

Podjetja, ki so sodelovala v raziskavi, se ukvarjajo z različnimi dejavnostmi, kot so trgovina, 

industrija, projektiranje, gradnja, proizvodnja in prevozi. Prav tako so različnih velikosti, saj 

po številu zaposlenih sodijo med majhna in velika podjetja. Najmanjše podjetje ima le 30 

zaposlenih (P3-2), največje pa po vsem svetu 12.500 oseb, kar ga uvršča med pet največjih 

proizvajalcev na svojem področju na svetu (P5-9). Svoje blago podjetja prodajajo tako rekoč 

po celem svetu. Ciljni trgi podjetij so tako pravne (mala in velika podjetja) kot fizične osebe 

po Sloveniji, Evropski uniji in drugih državah, kot so Rusija, Vzhodna Evropa, Azija in 

Bližnji Vzhod. Intervjuvanci so navedli, da pri svojem delu uporabljajo različno število 

špediterjev, najmanj dva, za kar skrbijo v službi za marketing, nabavnem ali logističnem 

oddelku ter preko klicnih centrov (»Prodaja večinoma poteka preko klicnih centrov.« Š4.9). 

Sedeži podjetij so razpršeni po celotni Sloveniji (»smo tako rekoče v osrčju Evrope« P2-7) in 

tujini (»organiziran kot holding« P4-6), kjer so podružnice z razvito marketinško mrežo. 

Posamezniki so navedli nekatere finančne kazalnike svojega podjetja, ki gredo v milijarde 

(»tri milijarde dohodka od prodaje« P5-5) na letni ravni. Intervjuvanci od ponudnikov 

pričakujejo, da je delo pravočasno opravljeno, zato nekateri uporabljajo lastnega špediterja in 

ne vidijo potrebe po kakšnih dodatnih, konkurenčnih špediterjih, vendar ne vsi. 

Organizacijska struktura 

Organizacija podjetij, kjer delajo intervjuvanci, so organizirani kot poslovno-funkcijska in 

hibridna struktura (»Naše podjetje sodi med vodilne evropske in svetovne korporacije.« P6-

1). Pri tem gre za mednarodna podjetja, ki imajo hčerinska podjetja v tujini, prodajajo svoje 

izdelke izven meja naše države ali pa gre za »veliko verigo podjetij v 21 državah po svetu« 

(P4-5). Eno podjetje je tudi del multinacionalke v tujini. 

Konkurenca  

Intervjuvanci so navedli, da je med špediterji velika konkurenca. Nekateri spremljajo 

nastanek novih špedicij preko družbenih omrežij in interneta ter jim tudi zaupajo »kakšno 

manjše delo, toliko, da jih preizkusimo« (P6-16). Večinoma so podjetja zadovoljna z delom 

špediterjev, vendar se dogajajo tudi težave, zato so pri iskanju dodatnih špediterjih pozorni na 

pretekle izkušnje. Če bi se določene napake pojavljale večkrat, npr. pri nepravočasnem 

prispetju blaga (»Če se bo to še dogajalo, bo treba razmisliti tudi o iskanju novega špediterja.« 

P1-17), bi podjetja iskala drugo špedicijo. Kot navajajo intervjuvanci, je vsekakor dobro imeti 

več špediterjev, saj jim to omogoča primerjavo glede kakovosti dela, fleksibilnosti in cen 

(»Veste, kako je, vsi mi se spreminjamo, tudi podjetja, zato je pomemben nadzor nad 

opravljenimi posli.« P6-17). Pomembno je, kot navajajo nekateri, da se špediterji zavedajo, da 

morajo delati dobro, pošteno in skladno z dogovorom.  
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Dejavniki odločanja  

Ključen dejavnik odločanja za sklenitev dogovora s špediterjem je etika. Kot navajajo 

posamezniki, »je etičnost na dolgi rok nujna« (P4-21), saj daje sliko o podjetju in o njegovih 

zaposlenih. Prav tako je etika del konkurenčne prednosti. Poleg etike so intervjuvanci 

povedali, da je cena tista, ki najbolj vpliva na odločanje pri sklenitvi posla, sledijo še izkušnje 

iz preteklosti (»Če imamo kakšne slabe izkušnje iz preteklosti, potem se ne odločimo več za 

isto špedicijo .« P5-16), ko so bili priča nenapovedanim spreminjanjem cen. Zato se podjetja 

pri sklenitvi posla pri iskanju špediterja odločajo za razpise, ki jim dajo realno sliko ponudb 

špedicijskih storitev na trgu. 

Nekaterim podjetjem so pri sklenitvi posla pomembne reference, vendar ne vsem. Kot je 

povedala ena izmed intervjuvank: » Niso nam toliko pomembne reference, saj želimo sami 

odločati, katera špedicija je za nas dobra in katera ne.« (P6-23). Pomemben dejavnik je sam 

odnos špediterja do njih, njihova fleksibilnost in kakovost dela. Intervjuvanci pričakujejo od 

špediterjev, da se hitro odzovejo in se mu posvetijo (»občutek, da se špedicijsko podjetje res 

posveča stranki« P3-23) ter prilagajajo njihovim potrebam. Zato sta pomembna dobra 

komunikacija ter hitro reagiranje pri odpravi težav in napak, kar pomeni tudi dovolj znanja. 

Bistvo je, da sta obe strani zadovoljni in imata korist od sklenjenega posla. 

Intervjuvanci so omenili še situacije, ki jih odvrnejo od nadaljnjega sodelovanja s špedicijo, 

kot so neodzivnost (»Špedicija nam ni poročala o problemu.« P3-16), slabe izkušnje iz 

preteklosti (»dobili smo nepopolne dokumente« P1-15), neustrezna kakovost opravljenih 

storitev, kar pripelje tudi do prenehanja sodelovanja (»mislim, da se tega vsi zavedajo« P2-

31).  

Elementi trženjskega spleta 

Noben marketing ne more potekati brez elementov trženjskega spleta, kjer so intervjuvanci 

najbolj izpostavili tržno komuniciranje. Pri tem so omenjali načelo »od ust do ust«, sestanke 

(»predstavitev v živo s sklicanim sestankom« P1-23), obiskovanje sejmov, ko gre za 

predstavitev svojega podjetja (»Mi se najbolj pogosto udeležimo sejmov, kjer predstavljamo 

naše izdelke.« P6-29), in ne sejmov špediterjev (»Na sejmih ni produktivno zaradi okolja in 

prevelikega števila ljudi.« P6-30). Intervjuvanci svoje storitve prodajajo še preko interneta, 

družbenih omrežij in po načelu »od vrat do vrat«. Največ jim pomenijo osebni stiki, tudi ko 

iščejo špediterja, čeprav jim to vzame »več časa« (P4-24), ker se je treba medsebojno 

uskladiti glede časa in kraja. Glede na to so potem tudi storitve »opravljene skladno s 

pričakovanji« (P2-21). 
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Komunikacija s špediterji 

Intervjuvanci so omenjali svoje odnose s špediterji. Med njimi so spletene tako poslovne kot 

prijateljske vezi oz. kombinacija obeh (»Gradijo prijateljsko-poslovni odnos oz. sproščen 

poslovni odnos.« P3-34). Kot je omenil eden od intervjuvancev, se občasno udeležijo tudi 

»kakšnega novoletnega srečanja« (P5-30), vendar le takrat, ko jim čas to dopušča, medtem ko 

drugi poskuša imeti čim manj prijateljskih vezi (»Rada ločim poslovno in osebno življenje.« 

P6-33). 

Posameznikom veliko pomeni odnos, ki ga imajo špediterji do njih. Pomembno se jim zdi, da 

se ti pozanimajo o njihovem zadovoljstvu z opravljeno storitvijo. Kot smo izvedeli od 

sogovornikov, je tovrstno pridobivanje informacij prej izjema kot pravilo. Nekateri nikoli ne 

preverjajo njihovega zadovoljstva z opravljenimi storitvami, drugi le občasno (»Če delamo 

prvič s špedicijo, nas tudi pokličejo, če smo bili zadovoljni.« P5-28). Kot je dejala 

intervjuvanka, je v njihovem podjetju stalna praksa, da preverjajo zadovoljstvo (P3-36), 

svojih strank, zato bi pričakovali enak odnos špediterjev do njih. Glede na to tudi sami 

pokličejo špediterja po opravljeni storitvi, vendar le v primeru, če so v procesu nastale kakšne 

težave. Predvsem jih zanimajo razlogi za povzročene nevšečnosti. Komunikacija je bistvo 

dobrega poslovanja in pomembna v dogovorih o možnem sodelovanju.  

Špedicijske storitve 

Intervjuvanci so izpostavili, da špedicijo potrebujejo predvsem za prevozne storitve, 

carinjenje ali tudi samo kot posrednika v oddaljenih krajih, kot sta Azija in Amerika (»so 

določene destinacije, kjer imamo manjše volumne in torej uporabljamo špedicije kot 

posrednice« P2-15). Kot je povedal intervjuvanec, ima podjetje dobro organizirano prodajo, 

pa vendar občasno potrebujejo špedicijske storitve. Tako včasih špediter opravi celoten posel, 

včasih pa le delni. 

Glede iskanja špediterja so nekateri intervjuvanci navedli, da jih v večini primerov špediterji 

sami pokličejo in ponudijo svoje storitve (»Po navadi oni pristopijo do nas.« P3-14), zato tudi 

ni potrebe, da bi jih posebej iskali. Gre tudi za že ustaljeni proces in prakse o angažiranju 

špediterjev (P1-12). Kljub temu se določena podjetja odločajo za razpise, čeprav se tudi pri 

tem pojavljajo težave, saj se nanj prijavi večje število špedicij, ki imajo enake pogoje, kar 

onemogoči izbiranje. Pri iskanju špediterja ne uporabljajo interneta, ker jim to vzame preveč 

časa (»Po internetu ne iščemo špediterja, saj za to nimamo časa.« P5-25), je navedel 

intervjuvanec. 

Izkušnje intervjuvancev pri izvajanju špedicijskih storitev so lahko dobre (»Se ne spomnim, 

da bi imeli kakšno slabo izkušnjo.« P2-22), ko je bilo delo opravljeno korektno in 

kakovostno, pa tudi slabe (»Slabo izvedeno delo je bilo, ko so tovornjaki čakali na izvoz v 
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izvozni luki.« P3-15), ko špediter ni pravočasno ukrepal. Slabo izkušnjo imajo posamezniki 

tudi zaradi neupoštevanja etičnosti. Ko podjetje več časa posluje z določeno špedicijo, čez čas 

ugotovi, da špediter ne dela več kakovostno in je nekonkurenčen (»To je neetično […], zato 

moramo občasno tudi preveriti cene.« P4-27). O neetičnem poslovanju špedicij so 

intervjuvanci omenili predvsem višanje cen (»če ugotovimo, da višajo cene, slabše delajo, 

poiščemo še druge« P4-24). Ko podjetje potrebuje novega špediterja, pri iskanju nima težav, 

ker se ti sami ponujajo. 

Splošno 

Intervjuvanci podjetij svetujejo špediterjem, naj bodo pri svojem delu čim bolj fleksibilni, 

etični, zanesljivi in naj svoje storitve opravijo kvalitetno in skladno z dogovorom. Prav tako 

se jim zdi pomembno, da imajo  špediterji ves čas stik s stranko, ki ji morajo prisluhniti, in da 

morajo poskrbeti, da blago pride pravočasno na končni cilj. Pri vsem tem dajejo posebno 

pozornost komunikaciji. 

5.3  Predstavnik Luke Koper 

V raziskavi je sodeloval le en predstavnik Luke Koper (v nadaljevanju: predstavnik), zaposlen 

v komerciali podjetja, kjer so sklopi bili označeni od LK-1 do LK-11, kot je vidno iz Priloge 

2. 

 

Na vprašanje, koliko špedicij opravlja v Luki Koper, je navedel, da je teh okoli 80 (LK-1), 

med katerimi so prisotni domači in tuji špediterji. Ti so lahko zelo majhni lokalni ali veliki 

svetovni logisti.  

Kot je predstavnik navedel, sodelovanje med Luko Koper in špediterji poteka z dnevno 

komunikacijo »preko standardiziranih sporočil in postopkov za naročanje luških storitev« 

(LK-2). Na podlagi tega pride do priprav ponudb za vsak posel posebej. Za to so zadolženi 

komercialisti, zaposleni na terminalih Luke Koper. Prav tako ti poskrbijo tudi za nadaljnje 

»poprodajne aktivnosti, obravnavanje reklamacij« (LK-3). 

 

Na vprašanje, ali pri svojem delu spremljajo delo špediterja in ali opažajo kakšne razlike pri 

njihovem delu, je predstavnik navedel, da te obstajajo. Nekateri opravijo svoje delo 

pravočasno in natančno tako, kot je zapisano v dispoziciji, »kar potem vpliva na učinkovitost 

delovnega procesa« (LK-4). Luka Koper spremlja tudi bonitete špediterjev, »tako kot vsako 

podjetje« (LK-5). V Luki Koper sodelujejo z »neodvisnimi špediterji, hišnimi oz. in-house 

špediterji posameznih multiancionalk« (LK-6). Poleg tega vzpostavljajo včasih tudi direkten 

stik s proizvajalci, vendar gre pri tem za večje porabnike/dobavitelje surovin. V tem primeru 
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špediter sodeluje le »kot organizator dokumentacije« (LK-7). Odnosov med špediterjem in 

koristnikom njegovih storitev pa predstavnik ni mogel komentirati. 

Med Luko Koper in špediterji ter drugimi strankami potekajo formalni in neformalni odnosi. 

Kot je navedel predstavnik, so ti »poleg ladijskih agentov« (LK-8) njihovi ključni kupci 

luških storitev. Komunikacija poteka vsak dan in vključuje vse ravni, in sicer »od 

obračunovalk storitev, komercialistov, tržnikov, predstavnikov v tujini itd.« (LK-9). Da bi 

ugotovili zadovoljstvo uporabnikov storitev v Luki Koper, enkrat letno izvajajo anketiranje, 

ki jim predstavlja osnovo za izboljšanje »storitev in procesov« (LK-10). 

Predstavnik je posebej izpostavil odnose Luke Koper z drugimi pri skupni promociji 

dogodkov v tujini. S tem vsi udeleženci dobijo možnost za pridobivanje novih poslov, kar je 

pomembno tako za Luko Koper kot špediterje (»konec koncev pomeni uspeh enega tudi 

uspeh drugega« LK-11). 

5.4  Interpretacija rezultatov  

V raziskavi smo želeli predvsem raziskati, kakšne marketinške strategije uporablja šest 

špediterjev, ki opravljajo svoje storitve v Luki Koper. Luka Koper se je iz majhnega 

pristanišča izpred 60 let razvila v sodobno pristanišče v osrčju Evrope, ki v zadnjem desetletju 

ves čas povečuje promet. Tako špediterji dobijo možnost dodatnega dela, kar omogoča tudi 

nastajanje novih konkurenčnih špedicij. 

Trenutno v Luki Koper dela okoli 80 špediterjev, kar je več kot polovica vseh registriranih 

špedicij v Sloveniji (PIRS b. l.). Nekateri so tam prisotni že desetletja, drugi pa so šele na 

začetku svoje poti. Ker si vsaka špedicija, tako kot vsako podjetje, prizadeva preživeti, med 

njima vlada konkurenca, včasih tudi z neetičnimi dejanji. Zato je pomembno, da vsaka 

špedicija s svojo strategijo v marketingu obdrži stalne stranke oz. pridobiva nove. Kot 

navajata Radonjič in Iršič (2011), na strategijo izvajanja marketinga vpliva več dejavnikov, 

saj gre pri tem za proces, ki vključuje poslanstvo podjetja, analizo zunanjega in notranjega 

okolja, cilje, programe za njihovo uresničitev, povratne informacije. 

 

Na zunanjo okolje špediter težko vpliva, medtem ko na notranje lahko. Eden od notranjih 

dejavnikov, ki vplivajo na strategijo marketinga v podjetjih, je organizacijska kultura, ki so jo 

Hofstede, Hofstede in Minkov (2010, 5) označili kot  »software razuma« ali nekakšen 

računalniški program, ki je zadolžen za nadzor nad vedenjem zaposlenih oz.  za »razumevanje 

bistva in duše organizacije«. Raziskava je pokazala, da so zaposleni v špedicijah najprej 

prijatelji, saj se družijo tudi izven delovnega časa. Med seboj si pomagajo, ko je treba rešiti 

kakšno zagato, ki jo tudi prepustijo tistim z največ znanja in izkušnjami. Ozračje na delovnih 
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mestih je dobro in sproščeno. Čeprav večina špediterjev nima centralnega sedeža v Kopru, so 

vključeni tudi v razvoj podjetja, bodisi z »braistorming« delavnicami ali le rednimi sestanki. 

Komunikacija med zaposlenimi je dobra, do konfliktov med njimi ne prihaja. Vsi se trudijo, 

da bi špedicija čim bolje poslovala, zato si prizadevajo za prodajo storitev, čeprav so v večjih 

špedicijah za marketing zadolženi posebni oddelki. Večina špedicij je organiziranih v 

poslovno funkcijsko strukturo, ki naj bi imela točno določene naloge, »kdo, kje in kako 

opravlja aktivnosti, kdo jih usmerja in nadzira« (Bavec 2005, 38–39), vendar gre pri tem zgolj 

za abstrakten koncept, ki ga ni mogoče »niti videti niti materialno opredeliti«. 

Čeprav organizacijska struktura določa delovanje organizacije, nanjo vplivajo vsi zaposleni, 

kar smo tudi ugotovili v raziskavi med špediterji. Želja zaposlenih je predvsem povečati 

dobiček in tržni delež, za kar se vsi trudijo z ekipnim duhom in izvajanjem marketinga. 

Zaposleni so vključeni v prodajo, če je potrebno, tudi izven delovnega časa. Vse to kaže na 

dober interni marketing, pri katerem gre predvsem za upravljanje človeških virov, kot sta 

navedla Kelemen in Papasolomou (2007, 747). Kot smo ugotovili, vodstva špedicij skrbijo za 

svoje zaposlene tudi s točnostjo pri izplačilu plač, dodatnim nagrajevanjem, izobraževanjem 

in usposabljanjem z delavnicami, tečaji, seminarji. Tako skrbijo za kariero svojih zaposlenih, 

saj jim omogočajo pridobivanje novih kompetenc, ki danes, v sodobni družbi znanja, 

postajajo vedno bolj pomembne (Zore 2014, 10).  

Čeprav so bila v magistrski nalogi zajeta mala in velika podjetja oz. slovenske in tuje 

špedicije, je bilo ugotovljeno, da ne obstajajo izrazite razlike v njihovih marketinških 

strategijah, kar lahko pripišemo tudi posnemanju, saj naj bi se konkurenčna podjetja vedno 

pogosteje odločala »za tehniko posnemovalnega primerjanja (ang. benchmarking)« 

(Vukasović 2012, 66), ker jim to omogoča ugotavljanje, kje so bolj uspešni in kje manj. Da ni 

velikih razlik, lahko pripišemo tudi dejstvu, da se znanje in izkušnje prenašajo iz ene špedicije 

v drugo, saj, kot so navedli nekateri špediterji, iz ene špedicije nastane več majhnih špedicij, 

ki so si med seboj konkurenčne. Bistvo je, da podjetje prepozna tako svoje kot tudi prednosti 

in pomanjkljivosti konkurentov, kar lahko pridobi le iz sekundarnih virov, z osebnimi stiki in 

na podlagi govoric (Radonjič in Iršič 2011). 

Iz raziskave smo ugotovili, da so vsi intervjuvanci špediterji bili prepričani, da svoje delo 

opravljajo dobro in so stranke z njimi zadovoljne, čeprav to ni vedno tako. Kot je navedel 

predstavnik Luke Koper, obstajajo razlike med špediterji, saj nekateri opravijo svoje delo 

pravočasno in natančno skladno z naročilom, drugi pa ne. Vse to vpliva na celoten delovni 

proces, ki se izvaja v Luki Koper. Da je delo kakovostno opravljeno, naj bi pričali tudi sprejet 

certifikat kakovosti, ISO standard 9004 (Završnik in Potočan 1995) (Š3-12). Nekateri 

špediterji te certifikate imajo, drugi se še trudijo, da bi jih prejeli. Stranke naj bi z njihovimi 

storitvami bile zadovoljne, kar naj bi potrdilo dejstvo, da imajo špedicije svoje stalne stranke 

(Š1-9) in (Š6-11), ki se vedno vračajo, ko potrebujejo njihove storitve. Prav tako je bilo v 

raziskavi ugotovljeno, da špedicije ne izvajajo (razen ene) anketiranja o zadovoljstvu strank, 
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kar so potrdili tudi intervjuvanci iz podjetij. Anketiranje o zadovoljstvu uporabnikov, ki jo 

opravlja le ena  špedicija (Š4-44) je pokazalo, da so stranke zadovoljne z njihovimi 

storitvami, kar pripisujejo tudi dolgi tradiciji in nudenju ugodnosti svojim strankam. A vedno 

ni tako, saj imajo podjetja tudi slabe izkušnje iz preteklosti, kar povzroči prekinitev 

sodelovanja in izgubo dela za špediterja. 

Da bi bile stranke zadovoljne, ni dovolj, da so zadovoljni zaposleni, ampak se ti zavedajo, da 

mora posel biti izpeljan korektno (Š1-42) in kakovostno (Š2-57; Š3-38; Š3-42). Komunikacija 

med špediterji in njihovimi uporabniki je dobra (Š3-60) in hitra, kar jim omogoča sodobna 

informacijska tehnologija (kot je e-pošta, družbena omrežja, spletne strani), saj je zelo 

pomembna odzivnost, posebno če nastanejo težave ali problemi v procesu. Če podjetja niso 

pravočasno obveščena, ne morejo pravočasno reagirati, kar lahko pripelje do zamud z dostavo 

blaga, posebno ko je kupec odvisen od določenih izdelkov, pomembnih za njegovo 

proizvodnjo. S tem podjetja izgubijo dobro ime, lahko pa tudi posel. Zato je nujno, da se 

problemi rešujejo sproti in se morebitne napake hitro popravijo. Za podjetja je pomembno, da 

špediterji znajo sprejemati kritiko, ko je ta dobronamerna, saj se iz nje lahko veliko naučijo in 

tako izboljšajo poslovanje. 

Podjetja se odločajo za špediterja najprej na podlagi najugodnejše cene, nato na podlagi 

preteklih izkušenj, kar pomeni, da bo špediter izgubil stranko, če delo ne bo izpeljano skladno 

z dogovorom, nazadnje pa glede na reference. Reference so eden izmed dejavnikov, zaradi 

katerih se podjetja odločajo za nakup, vendar morajo biti te relevantne (Kovačič 2010). Kot je 

dejala intervjuvanka, vsi ne zaupajo referencam, zato se raje sami prepričajo o kakovosti dela 

tako, da špediterju zaupajo kakšno manjše delo. 

Predvsem je pomembno, da so špediterji odzivni, fleksibilni, pošteni in etični, saj jim to 

prinaša tudi konkurenčno prednost. Poslovna etika nima zakonske podlage, odraža pa se v 

etičnem procesu dela v delovnem okolju. Zato naj bi vsi poleg veljavne zakonodaje morali 

upoštevati še etiko poslovanja, sicer je lahko ogrožen njihov obstoj. Na to nas v zadnjih letih 

opozarjajo mnogi škandali, povezani s korupcijami, zlorabami zaupnih informacij, goljufijami 

in manipulacijami, ki izvirajo iz neetičnih odločitev (Svetic in Bertoncelj 2015, 35). Prav 

etičnosti so intervjuvanci iz podjetij pripisovali velik pomen. Kot pravi Trontelj (2014, 27), je 

»etika: modrost spoznanja, presoje in dobrega nasveta«, zato so špediterji ne samo tisti, ki 

opravljajo špedicijske storitve, ampak tudi svetovalci in izobraževalci svojih strank.  

Poleg dobre organizacijske klime, odnosov do strank in etike so špediterji omenjali še vrsto 

drugih konkurenčnih prednosti, ki so jih zaznali pri sebi. Pri tem gre za dodatne storitve, ki jih 

ponujajo le nekateri špediterji, in sicer izredni prevozi nadstandardnih velikosti (Š1-53) (Š5-

75), hitra pošta (Š5-5),  prevoz nevarnega tovora (Š5-6), skladiščenje, pakiranje, sortiranje in 

etiketiranje. Tudi dobri odnosi s prevozniki, z Luko Koper in ladjarji, ki jim omogočajo 

prioritete pri rezervacijah na ladjah, so konkurenčne prednosti posameznih špediterjev. 
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Kot je bilo že omenjeno, je to cena, ki mora biti primerna za obe strani. Najboljši posel je tisti, 

ko sta obe stranki zadovoljni in nimata občutka, da sta bili prevarani. Zato je bila cena 

najpogostejši dejavnik za odločanje podjetij pri najemanju špediterja za posel. Kot so navedli 

špediterji, ti oblikujejo cene na podlagi analiz drugih, konkurenčnih špedicij, vendar pri tem 

upoštevajo le špedicije z enako dejavnostjo in enako velike. Velike špedicije se tako 

primerjajo z velikimi, male pa z majhnimi, čeprav eni in drugi nudijo enake storitve povsod 

po svetu, ko organizirajo prodajne poti z vsemi vrstami transporta, tako s kopenskim kot s 

pomorskim in letalskim. Cena je bila med špediterji najbolj omenjena tudi kot del neetičnega 

poslovanja, ko nekateri nižajo cene le zato, da bi pridobili stranke. Zanimiva je ugotovitev, da 

velike špedicije najpogosteje omenjajo nižanje cen s strani majhnih in obratno. Z nižanjem 

cen prihaja do prevzemanja poslov oz. strank. Nekatere špedicije v boju za delo postanejo 

brezobzirni (Š2-71), ko kontaktirajo stranke drugih špedicij ali, kot je navedel eden izmed 

špediterjev, »jim mečejo polena pod noge« (Š1-18). Na drugi strani pa srečamo špediterje, ki 

med seboj sodelujejo (Š2-41). 

Pri iskanju špedicij oz. strank so špediterji navedli, da jih stranke same iščejo, stranke/podjetja 

pa, da se špediterji sami promovirajo, ko jih kontaktirajo. Čeprav je večina intervjuvancev 

menila, da jim špedicij oz. strank sploh ni treba iskati, obstajajo različni načini, ko se 

špediterji odločajo za promocijo. Pri tem najpogosteje uporabljajo internet, lastno spletno 

stran in družbena omrežja (Š2-111), kot so Facebook (Š2-112), (Š3-76), (Š5-89), Twitter, 

(Š2-113) LinkedIn (Š5-97), Instragram (Š5-99). Občasno se udeležijo tudi sejmov ali se 

pojavijo kot sponzorji številnih dogodkov (Š2-40), (Š2-65), (Š2-115) in (Š4-96), tudi na 

svetovni ravni. Kot so navedli intervjuvanci podjetij, zanje internet in sejmi niso tako 

pomembni, prisegajo kvečjemu na osebne stike in razpise. Stike navežejo po e-pošti ali 

telefonu in ko zaznajo zanimanje za sodelovanje, se dogovorijo za sestanke in izpeljejo posel 

v obojestransko zadovoljstvo. Podjetjem se zdi pomembno, da poslujejo z dvema ali večjim 

številom stalnih izkušenih špediterjev. Če so s storitvami zadovoljni, ne iščejo drugih. Poleg 

tega imajo nekatera podjejta zaposlenega delavca za opravljanje špedicijskih storitev, zato 

tudi ni potrebe po iskanju novega špediterja. 

Intervjuvancem je najpomembnejši način marketinga od ust do, kamor uvrščamo vso ustno, 

pisno in elektronsko komunikacijo (Konečnik Ruzzier 2011, 233), ki prihaja iz virov, ki so 

imeli neposredne izkušnje s storitvami. Tovrsten način strategije marketinga izhaja predvsem 

s strani zadovoljnih strank, ki povedo naprej svoje izkušnje, lahko pa je to tudi neugodno za 

špediterja, če stranka z njegovimi storitvami ni bila zadovoljna. Špediterji svoje storitve 

promovirajo še v medijih, kot je npr. televizija. Tovrstni način oglaševanja najpogosteje 

uporabljajo velike blagovne znamke, ki lahko pokrijejo visoke stroške, saj ima tovrstna 

promocija odzivno oglaševanje, ker zajame širok krog ljudi (Vukasović 2012, 250–251). 

Špediterji se promovirajo tudi z včlanitvijo v mednarodna in domača združenja špediterjev, ki 

jim poleg marketinga pomagajo tudi pri drugih storitvah, kot so nasveti glede pravnih in 

zavarovalniških nasvetov. 
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Špediterji si želijo večje odzivnosti s strani novih podjetij, saj opažajo, da imajo malo novih 

strank, ampak predvsem poslujejo s stalnimi strankami. Zato si želijo večjo prepoznavnost, 

boljšo organizacijo pri promociji špedicije, tudi s kakšnim novim programom, ki bi jih 

izdelali strokovnjaki na tem področju. Pri tem si želijo tudi pomoč združenj, katerih člani so, 

ali posebej zaposlenega človeka za to področje. Podobnega mnenja so tudi podjetja, ki so 

sodelovala v raziskavi. Eni in drugi se zavedajo, da je vse to mogoče, vendar bi za to 

potrebovali čas in dodatna finančna sredstva. 

Med špediterji, podjetji in Luko Koper potekajo formalna in neformalna druženja. Njihov 

odnos je poslovni in prijateljski, ko se skupaj udeležijo promocijskih dogodkov v tujini ali le 

na novoletnih srečanjih. 
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6 KLJUČNE UGOTOVITVE IN ZAKLJUČEK 

Ključne ugotovitve, ki so bile zaznane v magistrski nalogi, so pokazale, da je marketing 

široko področje obravnave različnih tujih in domačih avtorjev, na kar nakazuje številna 

strokovna literatura. Raziskav s področja marketinga je sicer veliko, nismo pa zasledili 

raziskav s področja opravljanja špedicijskih storitev v Luki Koper, čeprav se tovrstne storitve 

izvajajo že desetletja. Trenutno v Luki Koper izvaja okoli 80 podjetij špedicijske storitve 

(LK-1). Priča smo nastajanju novih podjetij, ki imajo le nekaj zaposlenih in se poskušajo 

dokazati in uveljaviti na trgu ali velikim tujim podjetjem, ki s svojimi poslovalnicami 

prodirajo na ta majhnem košček slovenske obale. Na eni strani zaposleni vidijo priložnost za 

zaslužek, na drugi strani pa jim to omogoča tudi Luka Koper, ki v zadnjih letih veča letno 

tonažo. Tako prihaja do velike konkurence med špedicijami, ne glede na to, ali gre za majhne 

ali velike. Ugotovitve, predstavljene v nadaljevanju magistrske naloge, naj bi odgovorile na 

postavljena raziskovalna vprašanja. 

Prvo raziskovalno vprašanje se je nanašalo na način uporabe elementov marketinškega spleta 

s strani izbranih špediterjev. Marketinški splet oblikujejo predvsem ljudje, ki so udeleženi v 

celotnem procesu izvajanja storitev. Intervjuvanci ustvarjajo, komunicirajo in dostavljajo 

vrednost zainteresiranim strankam. Njihovo načelo je, da morajo biti storitve kvalitetno 

opravljene in vsi so prepričani, da to tudi počnejo. Špediterji poslujejo s stalnimi strankami, 

čeprav bi si želeli tudi nove stranke, vendar je teh malo. Tudi če na trg vstopi novo podjetje, 

to najpogosteje najame tuje špediterje in ne majhnih, kot je omenil intervjuvanec. 

Pri oblikovanju in postavljanju cen so špediterji prilagodljivi. Čeprav nihče ni razkrival cene 

svojih storitev, je bilo iz intervjujev mogoče sklepati, da gre za poslovno skrivnost in se te 

določajo tudi glede na stranko, s katero poslujejo. Kot smo ugotovili, imajo večje špedicije 

tudi višje cene oz. jih lahko tudi znižajo na minimum, ko želijo pridobiti določen posel. 

Nižanje cen pri mikro in majhnih špedicijah nismo zaznali, kar lahko pripisujemo začetnim 

nižjim cenam (P1-19), (P2-25), (P3-8), (P4-17), (P5-15), (P5-20)  in (P5-21). Posebno to velja 

za špedicijo s tremi mladimi, zagnanimi zaposlenimi osebami, ki delujejo šele tri leta (Š1-2) 

oz. lahko rečemo, da so šele vstopili na trg. Dejstvo je, da so njihovi stroški poslovanja nizki, 

svoje delo pa opravljajo učinkovito. 

Vsi intervjuvanci si želijo večje prepoznavnosti, ki naj bi jo dosegli preko prodajnih poti in 

tržne komunikacije. Svoje storitve opravljajo preko vseh transportnih sredstev (vozila, vlaki, 

ladje in letala) po celem svetu in po načelu »od vrat do vrat« ali »od pristanišča do 

pristanišča«. Pri tem uporabljajo marketinško komunikacijo, ki vključuje vse komunikacijske 

aktivnosti, s katerimi obveščajo in prepričujejo uporabnike špedicijskih storitev na ciljnih 

trgih, ki je, kot smo že zapisali, cel svet. Proces komunikacije se prične s sporočilom, ki jih 

špediterji pošiljajo preko interneta, družbenih omrežij, časopisov, katalogov, revij, s 

sponzoriranjem dogodkov (predvsem v športu), s predstavitvijo na sejmih in kongresih ter z 
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letaki. Poleg tega so špediterji omenjali še promocijo po načelu »od ust do ust« in s 

priporočili zadovoljnih strank, ki so njihove storitve uporabljale v preteklosti. 

Na podlagi navedenega smo ugotovili, da špediterji uporabljajo celoten marketinški splet 7P, 

saj jim to omogoča, da ugotovijo tudi svoje pomanjkljivosti, na katere bi lahko vplivali pri 

nadaljnjem delu. Bistvenih pomanjkljivosti pri svojem delu špediterji niso omenjali, le 

potrebo po pridobivanju znanja, ki je vsi zaposleni nimajo, in majhnost mikro špedicij.  

Pri drugem raziskovalnem vprašanju smo želeli izvedeti, kako je marketinški proces 

organiziran v izbranih špedicijah. Za uspešno delovanje podjetja je pomembna organizacijska 

struktura, ki usmerja in vodi ljudi. Z ustrezno organizacijo lahko podjetje opravi delo hitreje 

in učinkoviteje ter prihrani na delu in sredstvih. Špedicije delujejo v okviru poslovne 

funkcijske strukture, ki je tudi najpogostejša organizacijska struktura tako v majhnih kot 

velikih podjetjih. Le pri mikro špediciji deluje enostavna struktura, saj se o vseh stvareh 

odločajo sami, hierarhične lestvice ni, saj so vsi solastniki podjetja. Le iskanje odgovorov na 

zapletena vprašanja zaupajo zaposlenemu z največ izkušnjami. 

Pri drugih špedicijah delujejo posebni oddelki za marketing, ki skrbijo za marketinški splet, 

čeprav intervjuvanci zatrjujejo, da so vsi tudi prodajalci storitev, nekateri pripravljajo tudi 

ponudbe, kontaktirajo s strankami, se pogajajo – opravljajo torej vsa dela, povezana s 

špedicijskimi storitvami, ki so potrebna pri vzpostavljanju konkurenčne prednosti. Tako smo s 

tretjim raziskovalnim vprašanjem želeli pridobiti odgovor, katere konkurenčne prednosti 

izpostavljajo izbrani špediterji. V raziskavi smo ugotovili, da se na  tržišču pojavljajo novi 

ponudniki, kar pomeni novo konkurenco, po drugi strani pa je treba ugotoviti, kakšno je 

povpraševanje po storitvah. Zato naj bi špediterji tudi ugotavljali razloge za nastanek novih 

špedicij skozi svoje konkurenčne prednosti. 

Marketing pridobiva na veljavi, kot spoznavajo tudi špedicije, saj ta vpliva na njihov uspeh 

delovanja. Zato ni presenetljivo, da je vsaka špedicija izpostavila vrsto dejavnikov, ki jih 

smatrajo za svoje konkurenčne prednosti, kot so korektnost, odzivnost, zanesljivost, izkušnje, 

varnost, zaupanje, fleksibilnost, ugodnost, znanje, poznavanje trga, Luke Koper in ladjarjev.  

Kljub vsesplošni samohvali špediterjev smo pri kodiranju besedišča ugotovili nekaj skupnih 

točk, ki so jih izpostavili intervjuvanci. Predvsem so to dobri odnosi med zaposlenimi, kjer 

prevladujeta prijateljstvo in nesebična pomoč s strani sodelavcev. Čeprav imajo nekatere 

špedicije poseben marketinški oddelek, kar je bila tudi zapisana predpostavka v magistrski 

nalogi, se z marketingom ukvarjajo vsi zaposleni. Nekateri sami sestavljajo ponudbe, za druge 

pa poskrbijo za to zadolženi zaposleni v marketingu. V veliko pomoč pri tem jim je sodobna 

informacijska tehnologija, ki omogoča hitro komunikacijo med strankami. Razvoj tehnologije 

lahko označimo kot pozitivno, pa tudi negativno, saj smo ugotovili, da si podjetja želijo čim 

več osebnih stikov (P2-29), (P3-33), P1-31) in (P4-37), kar je v današnjem hitrem 

sprejemanju odločitev sicer težko izvedljivo.  
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Špediterji so navedli, da jih stranke same kontaktirajo (Š1-65); (Š4-90); (Š6-68), ko 

potrebujejo njihove storitve. Lahko rečemo, da skupaj s sodobno tehnologijo pride delo kar 

samo v podjetje in ga ni treba iskati. K temu pripomorejo še spletne strani, kjer vsaka stranka 

lahko izpolni določen obrazec, na podlagi katerega dobi ponudbo, ki jo lahko primerja z 

drugimi ponudbami in se potem v miru odloči, koga bo izbrala. Pri doseganju konkurenčne 

prednosti špediterji omenjajo ponudbo cenejših storitev, ki se najpogosteje nanašajo na 

storitve fizičnim osebam oz. pri stalnih strankah, ki jim ponudijo popuste. Kot smo ugotovili, 

nižanje cen in popuste lahko ponudijo le večje špedicije, ki vidijo konkurenco le pri velikih 

špedicijah in se ne bojijo malih, čeprav imajo te nižje cene že na začetku, saj gre tudi za 

špediterje z majhnimi stroški. 

Poleg tega smo konkurenčne prednosti ugotovili še pri ponudbi dodatnih storitev, ki jih 

izvajajo le določene špedicije, tako s širjenjem storitev izven Slovenije kot nudenjem 

inovativnih rešitev. Špedicije, ki imajo sedež na letališču na Brniku (Š4-11) ali v bližini Luke 

Koper (Š1-7) (Š2-48), izpostavljajo prednost svojih lokacij. Ta jim namreč omogoča hitrejše 

reševanje težav na kraju dogodka ter opravljanje drugih storitev, kot so skladiščenje (Š5-57), 

pakiranje (Š4-77), sortiranje (Š5-59), etiketiranje(Š5-60) in zalaganje carinske garancije (Š5-

58). 

Ker na uspešnost strateškega marketinga vpliva etičnost poslovanja, se je četrto raziskovalno 

vprašanje nanašalo na dejavnike, ki vplivajo na to. Etično poslovanje je zelo pomembno tako 

pri špediterjih kot pri njihovih strankah. Stranke etično poslovanje vidijo predvsem v dobri, 

kakovostni izvedbi posla, kamor uvrščajo dogovorjene cene, fleksibilnost, odzivnost, 

prilagodljivost, zanesljivost in pravičnost pa sprejemanje kritik. 

Špediterji so omenjali dejavnike neetičnosti, ki jih ti ne bi smeli prakticirati pri svojem delu, 

vendar kljub temu to počnejo. Za neetično poslovanje ne obstajajo zakonsko določene kazni, 

pa vendar, kot so omenili nekateri intervjuvanci, se na dolgi rok to ne izide. Neetično  

poslovanje vsebuje nižanje cen (Š1-47), (Š1-87), (Š2-72), (Š4-37), (Š4-48), (Š5-50), (Š6-25) 

in (Š6-33),  kar pomeni, da podjetja, ki to počno, lahko prej kot slej zaidejo v finančne težave, 

ker jim nižji prilivi ogrozijo poslovanje. Pri neetičnem poslovanju gre tudi za prevzem strank 

drugih špediterjev (Š1-17), (Š1-25), (Š1-86), (Š2-73) in (Š3-27), kar je nekorektno, pa tudi 

nesramno (Š2-71), kot je povedal eden izmed špediterjev. Stranke nasedajo obljubam 

špedicije, ki se kasneje lahko izkažejo za lažne, vendar je škoda špediciji, ki ji je bila speljana 

stranka, že narejena. 

Da gre za nelojalno konkurenco (Š6-41) z agresivnimi obljubami, je težko dokazljivo, vendar 

se bodo morale vse organizacije v bodoče zavedati, da najprej škodijo sebi in nato tudi 

drugim. Zato je nujno, da začnejo  upoštevati etična načela, če bodo želele dolgoročno obstati 

na tržišču.  
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S petim raziskovalnim vprašanjem smo želeli ugotoviti, katere razlike smo zaznali med 

pričakovanji izbranih porabnikov in ponudnikov pristaniških špediterjev. Tako eni kot drugi  

najprej pričakujejo, da je delo skladno z dogovorom pravočasno opravljeno. 

Špediterji so navajali, da so njihove stranke s storitvami zadovoljne, saj jim znajo prisluhniti 

in upoštevati njihove potrebe. Menijo tudi, da so zelo odzivni in znajo strankam svetovati ter 

jih usmerjati. Po opravljenih storitvah večina špediterjev ne izvaja posebnih anket, v katerih 

bi jih stranke lahko ocenjevale ali podale svoja mnenja, saj se jim zdi samoumevno, da so z 

njimi stranke zadovoljne, ker se sicer ne bi vračale. 

Po drugi strani stranke od špediterjev pričakujejo, da bi se jim bolj posvetili, tudi z izvajanjem 

anket po opravljenem poslu. Nekateri so menili, da to sami počnejo s svojimi strankami, zato 

to pričakujejo tudi od špedicij. Le ena špedicija je omenila, da opravljajo anketiranje 

zadovoljstva strank in so tako dobili potrditev o zadovoljstvu strank z opravljanjem 

špedicijskih storitev. 

Smo pa v raziskavi ugotovili, da potekajo dobri medsebojni odnosi med špediterji, strankami 

in Luko Koper. Med seboj niso le poslovni partnerji, ampak gojijo tudi prijateljske vezi, ko se 

udeležijo neformalnih srečanj, npr. ob praznovanju novega leta. To so tudi priložnosti, ko se 

med seboj bolje spoznajo, kar kasneje vpliva na izpolnitev pričakovanj in s tem večjega 

zadovoljstva pri opravljanju dela. 

6.1  Predlogi za izboljšave pri marketingu špedicijskih storitev 

Skladno z navedbami v magistrski nalogi lahko rečemo, da so špediterji prepričani, da svoje 

delo opravljajo kakovostno in da so z njihovimi storitvami stranke zadovoljne. Ali je to res, 

težko presodimo, saj v Luki Koper dela okoli 80 špediterjev, vzorec v magistrski nalogi pa je 

bil majhen. Špediterji, ki delajo v Luki Koper, niso vsi enako učinkoviti, kar potrjujejo 

navedbe luškega predstavnika in nekaterih intervjuvancev iz podjetij. Glede na to podajamo 

nekaj predlogov, ki bi špediterjem pomagali pri izboljšavi opravljanja storitev in s tem tudi 

večje prepoznavnosti in konkurenčne prednosti: 

 zaposliti dodatne zaposlene, ki bodo zadolženi za osebne stike strank; ker to lahko prinese 

dodatne stroške, se takšno delo razporedi znotraj špedicije, ko naj to počnejo izmenično 

zaposleni, ki imajo v določenem trenutku najmanj dela; 

 špedicije naj pripravijo krajšo anketo in jo po opravljeni storitvi po pošti pošljejo 

strankam, da bi ugotovile njihovo zadovoljstvo z opravljenimi storitvami; 

 pri svojem delu naj špedicije upoštevajo predvsem etičnost poslovanja; 

 združenja špedicij naj sledijo špedicijam, ki izvajajo neetična poslovanja, ter sprejmejo 

ukrepe za popravilo škode, ki jo špediterji zaradi tega utrpijo; 

 večje angažiranje združenja pri promociji špedicij z obalnega območja; 
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 zaposlenim omogočiti lažji dostop do strank in neplačnikov, tudi s spremljanjem bonitete 

poslovanja; 

 opraviti nadzor nad opravljenimi storitvami;  

 omogočiti strankam spremljanje vsakega premika blaga; 

 povečati inovacije v ponudbi storitev, ki jih omogoča uporaba sodobne informacijske 

tehnologije, z upoštevanjem mnenja vseh zaposlenih z združitvijo formalnega in 

neformalnega srečanja. 

Raziskava v magistrski nalogi je pokazala, da bodo morali špediterji v bodoče več časa vložiti 

v osebne stike s strankami, kar bi jim omogočalo ugotavljanje, ali obstajajo kakšna odstopanja 

med pričakovanji strank in njihovo ponudbo. V primeru, da se odkrijejo pomanjkljivosti, je 

treba takoj pristopiti k njihovi odpravi. 

Ugotovili smo, da gre pri strateškem marketingu za proces, ki se v podjetjih nikoli ne konča, 

bistvo pa je, da se špedicije zavedajo, kje so, kam želijo priti in na kakšen način bodo uspešno 

krmarili na globalnem trgu ter izpolnili lastna in strankina pričakovanja. 

6.2  Priporočila za nadaljnja raziskovanja 

Vzorec raziskave v magistrski nalogi je bil majhen, saj je v njej sodeloval manj kot en 

odstotek vseh špediterjev, ki opravljajo svoje storitve v Luki Koper. Obstaja možnost, da bi 

rezultati raziskave bili drugačni, če bi bila opravljena širša raziskava, kar pa bi bilo možno le 

z anketiranjem vseh špedicij. Za tovrstno raziskavo se nismo odločili, ker smo na eni strani 

želeli pridobiti čim več podrobnejših mnenj intervjuvancev iz treh virov, poleg tega je 

raziskava potekala v času rednih letnih dopustov. 

V magistrski nalogi smo predvidevali nekatere omejitve. Ena se je nanašala na neprimeren čas 

nastanka naloge, kar se je izkazalo za upravičeno. Kljub vsem prizadevanjem in prošnjam vsi 

špediterji niso bili pripravljeni sodelovati v intervjujih, bodisi zaradi dela bodisi zaradi 

dopusta ali ker niso dobili dovoljenja s strani vodstva. Še večje težave smo imeli s strankami, 

ki uporabljajo špedicijske storitve. Te niso odgovarjale na prošnje, poslane po e-pošti, v 

primeru vzpostavljenega kontakta preko telefona smo pogosto naleteli na neodzivnost. V Luki 

Koper nismo mogli izvajati predvidenih šestih intervjujev iz posameznih terminalov. Kot nam 

je zagotovil njihov predstavnik, bi odgovori bili identični, zato nam je sam poslal odgovore le 

na nekatera vprašanja, ki smo mu jih poslali. Glede na različna mnenja iz treh virov lahko 

potrdimo še eno omejitev, ki smo jo omenili in se nanaša na preverjanje resničnosti navedb.  

Ob koncu lahko sklenemo, da smo tako cilje kot namen magistrske naloge dosegli, čeprav bi 

rezultati bili lahko drugačni ob večji pripravljenosti na sodelovanje drugih špedicij ali 

podjetij. 
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Priloga 1 

 

Priloga 1: Okvirna vprašanja za intervjuvance 

 

ŠPEDITERJI 

 Spol  

 Starost 

 Delovno mesto  

 Izobrazba  

 Število zaposlenih v podjetju  

 Leto nastanka podjetja  

 Opišite svojo špedicijo - Kakšno vrsto špedicije opravljate, kje deluje, v katerih državah 

oz. mestih? 

 Kako se kaže marketinška kultura v vašem podjetju? (kakovost, zadovoljstvo, medosebni 

odnosi, prodajna usmerjenost) 

 Kako je organiziran marketing? (ali obstaja za to posebna služba, prodajate vsi, samo 

določeni…. Opišite postopek marketinga v podjetju) 

 Katere so vaše prednosti, slabosti, priložnosti nevarnosti, ki jih zaznavate pri poslovanju? 

 Kakšne spremembe oz. novosti uvajate pri delu, da bi ohranili konkurenčni položaj na 

tržišču oz. da sploh preživite? (Opišite) 

 S kakšnimi težavami se srečujete pri uvajanju novih in uveljavljenih postopkov (premalo 

znanja, neurejena računalniška povezava, nelojalna konkurenca, neetičnost) Opišite.  

 Kakšna je vaša ponudba? (osnovna, dopolnilna, povejte s čim se konkretno ukvarjate, 

ciljni kupci …) 

 Kaj bi spremenili pri ponujanju svojih storitev? 

 Kateri so ključni dejavniki uspeha vašega podjetja? (po vašem mnenju, kaj je tisto, po 

čemer se vas ločuje od drugih, ali je to cena, kvalitetno opravljanje strategije, marketinško 

komuniciranje, interni marketing ) 

 Na kakšen način iščete nove stranke (opišite postopek) 

 Ali je vaše podjetje član kakšnega združenja špediterjev, katerega in kaj s tem pridobite 

oz. bi si želeli pridobiti. 

 Katere omrežja in marketinške kanale uporabljate za marketing svojih storitev? (revije, 

sejmi, razstavi, od ust do ust, internet, drugi mediji  - radio, tv, osebna prodaja, kataloška 

prodaja…) 

 Na koncu lahko dodate še kakšen predlog, mnenje, ki jih nisem omenil in bi mi radi 

povedali! 

 

PODJETJA 

 Spol  

 Starost 

 Delovno mesto  

 Izobrazba  

 Število zaposlenih v podjetju  

 Prosim če mi na začetku opišete podjetje,! (vrsta dejavnost – panoge, ciljni trg,) 

 Pri svojem delu uporabljate špedicijske storitve. Zanima me koliko špedicij (eno ali več) 

in zakaj? (Opišite). 

 Na kakšen način iščete nove špedicijske storitve in kdo to pri vas izvaja in s kakšnimi 

težavami se pri tem soočate (opišite) 



Priloga 1 

 

 Koliko na vašo odločitev vpliva etičnost poslovanja? Prosim če nam lahko iz lastnih 

izkušenj opišete kakšen primer dobro oz. slabo opravljenega dela s strani špedicije. 

 Kaj je odločilno, ko se odločate za določeno špedicijo (na osnovi preteklih izkušenj, cene, 

kakovosti, dobrega imena podjetja, odnos do zaposlenih, priporočil….) Opišite? 

 Kateri načini prodaje špedicijskih storitev so za vas najbolj pomembni  (revije, sejmi, 

razstavi, od ust do ust, internet, drugi mediji  - radio, tv, osebna prodaja, kataloška 

prodaja…) 

 Kakšen odnose gojijo špedicije, s katerimi sodelujete? (prijateljski, poslovni, vedno/nikoli 

se/ne pozanimajo ali smo bili z delom zadovoljni/nezadovoljni, kaj je bilo narobe in 

drugič poskušajo to popraviti…) Opišite 

 Na koncu lahko dodate še kakšen predlog, mnenje, ki jih nisem omenil in bi špediterjem 

svetovali glede njihovega dela.  

 

LUKA KOPER 

 

 Opišite svoje delo, ki se nanaša na delo s špediterji. 

 S kolikimi špedicijami sodelujete, na kakšen način, kako pogosto…. 

 Vi, kot zaposleni v Luki Koper spremljate delo špediterjev, Zanima me kakšne razlike 

opažate pri njihovem delu (pri osnovnih oz. dopolnilnih storitvah) (opišite) 

 Kaj pa delo s strankami, ki uporabljajo špedicijske storitve? Imate kakšne informacije, 

kako so te zadovoljne z njihovim delom (opišite delo z njimi) 

 Kakšen odnose gojite s špediterji in strankami s katerimi sodelujete? (prijateljski, 

poslovni, vedno/nikoli se/ne pozanimajo kako je delo potekalo ali smo bili z delom 

zadovoljni/nezadovoljni, kaj je bilo narobe in drugič poskušajo to popraviti…) Opišite 

 Na koncu lahko dodate še kakšen predlog, mnenje, ki jih nisem omenil in bi špediterjem 

svetovali glede njihovega dela 
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Priloga 2: Dopis predstavnika Luke Koper  

 

 S kolikimi špedicijami sodelujete, na kakšen način, kako pogosto…. 

 

Luka Koper, d.d. sodeluje s približno 80 špediterji  (LK-1), tako domačimi kot tujimi. 

Med njimi najdemo velike svetovne logiste, kot tudi manjše lokalne špediterje. 

Komunikacija s špediterji poteka dnevno preko standardiziranih sporočil in postopkov za 

naročanje luških storitev (LK-2). V okvir sodelovanja s špediterji sodi tudi priprava 

ponudb za posamezne posle – za pripravo teh poskrbijo komercialisti s posameznih 

terminalov -  ter poprodajne aktivnosti, obravnavanje reklamacij, ipd. (LK-3) 

 

 Vi, kot zaposleni v Luki Koper spremljate delo špediterjev, Zanima me kakšne razlike 

opažate pri njihovem delu (pri osnovnih oz. dopolnilnih storitvah) (opišite) 

 

Predvsem so razlike med špediterji v pravočasnosti in natančnosti posredovanih naročil za 

delo (dispozicij), kar potem lahko vpliva na učinkovitost delovnega procesa (LK-4). Tako 

kot vsako podjetje pa tudi spremljamo boniteto poslovnih partnerjev (LK-5). 

 

 Kaj pa delo s strankami, ki uporabljajo špedicijske storitve? Imate kakšne informacije, 

kako so te zadovoljne z njihovim delom (opišite delo z njimi) 

 

V Luki Koper sodelujemo z 'neodvisnimi' špediterji, hišnimi oz. in-house špediterji 

posameznih multiancionalk (LK-6), včasih pa imamo poslovni odnos direktno s 

proizvajalcem, običajno so to večji porabniki/dobavitelji surovin ali dobrin, kjer špediter 

nastopa zgolj kot organizator dokumentacije (LK-7). Odnosa med končnim naročnikom in 

špediterjem ne moremo komentirati, za več informacij bi morali vprašati koristnike 

špediterskih storitev. 

 

 Kakšen odnose gojite s špediterji in strankami s katerimi sodelujete? (prijateljski, 

poslovni, vedno/nikoli se/ne pozanimajo kako je delo potekalo ali smo bili z delom 

zadovoljni/nezadovoljni, kaj je bilo narobe in drugič poskušajo to popraviti…) Opišite 

 

Tako formalna kot neformalna komunikacija s špediterji, ki so poleg ladijskih agentov 

(LK-8) naši ključni kupci, poteka dnevno, vključuje pa vse nivoje: od obračunovalk 

storitev, komercialistov, tržnikov, predstavnikov v tujini, itd. (LK-9). Zadovoljstvo naših 

strank enkrat letno tudi preverjamo v anketi, ki je osnova za izboljševanje naših storitev in 

procesov (LK-10). Pomemben del odnosa s pristaniško skupnostjo je tudi organizacija 

skupnih promocijskih dogodkov v tujini, s katerimi krepimo prisotnost in pridobivamo 

nove posle – tako Luka Koper kot špediter – konec koncev pomeni uspeh enega tudi 

uspeh drugega (LK11). 
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Priloga 3: Transkripti špediterjev  

 

ŠPEDITER 1 

Na začetku bi vas prosil za nekaj splošnih podatkov o vas. 

 Spol   M 

 Starost   31 

 Delovno mesto   Logist 

 Izobrazba   dipl. ekonomist 

 Število zaposlenih v podjetju 3 

 Leto nastanka podjetja  2015 

 Opišite svojo špedicijo.  

Naše podjetje je zelo mlado, 3 leta smo prisotni na trgu. V podjetju smo zaposleni trije 

mladi fantje, polni zagnanosti in pripravljeni z delom priti do želenega uspeha, do dobrega 

pozicioniranja na trgu. Veliko dela in učenja nas še čaka a s trdim in poštenim delom 

vemo, da se lahko vse doseže. Smo dober kolektiv, predvsem pa prijatelji. Naše podjetje 

deluje na domačem in mednarodnem trgu. Veliko naših glavnih strank prihaja iz tujine in 

zelo malo iz naše države. Delujemo v Kopru, blizu Luke Koper, kar je za potencialne 

stranke zelo pomemben podatek. 

 Kako se kaže marketinška kultura v vašem podjetju?  

V kolikor ne bi bile zadovoljne bi že našle nove špediterje, saj jih je na našem območju 

veliko. V podjetju smo prijatelji. Tudi izven delovnega časa in prostora se družimo. 

Prijateljske odnose z neko distanco poskušamo približati tudi našim partnerjem in 

strankam. V podjetju smo vsi prodajno usmerjeni, v vsakem trenutku se trži neka storitev. 

 Kako je organiziran marketing? Opišite postopek marketinga v podjetju) 

V našem podjetju večinoma prodajamo vsi. V kolikor je kakšna zapletena zadeva pa 

rešuje sodelavec, kateri ima največ izkušenj. V našem podjetju se marketing dogaja 

stalno, vsak dohoden ali odhoden klic je dogovor o ceni in storitvi katera je bila ali bo 

opravljena. 

 Kaj pa konkurenca? 

Konkurenca poskuša prevzemati naše posle. Meče polena pod noge. Poskuša kontaktirati 

naše stranke. Zgodilo se je, da konkurenca kontaktira našo stranko in nam stranka tudi 

pove. Gre za res velike stranke in redne posle. Stranka nam na srečo zaupa, tako, da vsi 

takšni poskusi konkurence ne dosegajo nobenega učinka. Verjamemo pa, da takšni 

poskusi lahko tudi ogrozijo naše poslovanje, saj stranke s katerimi npr. ne poslujemo 

dolgo lahko nasedejo vsem obljubam in se odločijo za drugo špedicijo. Kot sem že veliko 

krat omenil, največji problem je ta, da malo špedicij je sposobno pripeljati posel v Koper, 

najlažje je seveda jemati drugim kruh. 

 Katere so vaše prednosti, slabosti, priložnosti nevarnosti, ki jih zaznavate pri 

poslovanju?  

Naša prednost je morda ta, da naše podjetje nima veliko stroškov, ima le minimalen 

kredit. Zaposlene so tri osebe – zlahka se pokrivajo plače zaposlenih. Dejavnost je taka, 

da tudi samo trije zaposlenih lahko ustvarijo veliko na mesečni ravni. Naša prednost je, da 

podjetje ima kupljeno svojo pisarno. Lastnikom se ni treba bati, da bi se morali seliti ali 

pa, da bi plačevali nekaj let najemnino, ko pa je bolje imeti svojo nepremičnino, katera se 

na koncu lahko tudi proda. Slabost je morda ta, da smo majhni. Velika podjetja raje 

poslujejo z velikimi podjetji. Potreben je tudi določen kapital za delo z velikimi. Tako, da 

trenutno je to morda naša slabost.  Naša ekipa je mlada, pred sabo imamo še vrsto let dela 

in dokazovanja, trg in konkurenca nas počasi spoznava. Podjetje raste na zdravih temeljih, 

brez slabe preteklosti. Zaradi kvalitetno opravljenih storitev so nas začela spremljati in 
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ponujati sodelovanje velika podjetja. Nevarnost morda preti v temu, da bi se zaradi velike 

potrebe po naših storitvah podjetje posledično razširilo ali zrastlo, hitra rast pa vemo, da ni 

vedno dobra. Povečajo se stroški dela, potrebno je izobraziti kader, težje je obdržati 

kvaliteto storitev, itd.  

 Kakšne spremembe oz. novosti uvajate pri delu, da bi ohranili konkurenčni položaj 

na tržišču oz. da sploh preživite? (Opišite). 

V podjetju poskušamo biti čim bolj odzivni, da stranka ne čaka predolgo na svetovanje z 

naše strani. Poskušamo v minimalnem času dostaviti stranki blago. Stranke učimo kako in 

kaj je potrebno urediti z njihove strani in katere dokumente poslati, da vse poteka čim bolj 

gladko ter, da se ne izgublja čas po nepotrebnem. Do strank in naših partnerjev smo vedno 

korektni saj je to prava pot za dolgi rok. 

 S kakšnimi težavami se srečujete pri uvajanju novih in uveljavljenih postopkov 

(premalo znanja, neurejena računalniška povezava, nelojalna konkurenca, 

neetičnost) Opišite.  

Problem nam včasih predstavlja luški program, pri kateremu se zna občasno res zalomiti, 

to se  pozna tudi na cesti, ko tovornjaki čakajo. V kolikor je potrebno na hitro kaj urediti 

ali kako spremembo popraviti je v tistem trenutku to zelo velik problem. Problem včasih 

predstavljajo stranke, katere nimajo predstave kako vse skupaj poteka v logistiki in tudi v 

luki. Ko jo obiščejo je kasneje povsem druga stvar. Še  največji problem nam 

predstavljajo velika špedicijska podjetja, saj si lahko privoščijo zniževanje cen za storitev 

kjer mala podjetja kot je naše na žalost ne more konkurirat. Na dolgi rok je to slabo za 

vse. Pri takih zadevah imamo zvezane roke, saj stranki je tudi v interesu, da dobi določeno 

storitev ceneje, vendar na dolgi rok velika podjetja delajo na količini in ne na kvaliteti kar 

kasneje stranke to tudi prepoznajo in poiščejo druge špedicije tudi če je za določeno 

storitev potrebno plačati nekoliko več.  

 Kakšna je vaša ponudba? (osnovna, dopolnilna, povejte s čim se konkretno 

ukvarjate, ciljni kupci …) 

Podjetje se ukvarja z uvozom, izvozom in tranzitom blaga.  Naše stranke so iz celega 

sveta in od povsod sprejemamo/pošiljamo blago. Podjetje po potrebi organizira naklade/ 

razklade blaga in tudi skladišči blago. Ciljni kupci so Nemčija, Avstrija. Blago s katerim 

upravljamo oz. za katero urejamo storitev se večinoma prevaža s kontejnerji. Imamo tudi 

kar veliko izrednih prevozov, to pomeni, da gre za tovor nadstandardne velikosti in teže. 

Največ sodelujemo s kontejnerskim terminalom in terminalom za generalne tovore s 

katerim imamo resnično zelo dobre odnose in izkušnje.  

 Kaj bi spremenili pri ponujanju svojih storitev? 

Strankam bi morda poskusili omogočiti vpogled oz. spremljanje njihovega blaga pri 

vsakem premiku, saj včasih so stranke neučakane in želijo vedeti kje se njihovo blago 

nahaja. Ladjarji sicer to imajo a stranka žal ne more dobiti vseh podatkov na enem mestu 

(ladjar, Luka, špediter, prevoznik). Pri nas imamo delno pokrito sledenje in sicer s 

pomočjo GPS pri kamionskih prevozih, kjer ima stranka vpogled kje se njihovo blago 

nahaja in lahko približno predvidijo kdaj bo v njihovem skladišču. 

 Kateri so ključni dejavniki uspeha vašega podjetja?  
Ne vem če bi bil lahko ključni dejavnik ampak je pa res blizu temu naša odzivnost, pri nas 

se zelo hitro odzovemo in stranki tudi pomagamo. To počnemo preko emailov, telefonov. 

Stranka v kolikor gre za nujne stvari dobi z naše strani odgovor tudi izven našega 

delovnega časa. Naše storitve so opravljene kvalitetno, stranke so zadovoljne. 

 Na kakšen način iščete nove stranke (opišite postopek) 

 Zanimivo je, da sedaj stranke nas najdejo. Smo majhno podjetje in imamo svoje stalne 

stranke.  Na samem začetku pa ni bilo tako. Zelo težko se je bilo predstaviti strankam saj 

nam niso zaupale. Pri takem poslu zaupanje igra veliko vlogo. Stranka te mora spoznati za 
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poštenega, dobro namernega in prepoznati mora vizijo podjetja. V današnjem svetu si 

želijo vsi na hitro zaslužiti. Na začetku je bila na naša povpraševanja odzivnost 1%-na. 

Sedaj pa je kot sem že omenil čisto nasprotno. Danes se obračamo večjim podjetjem, 

katera izvažajo in uvažajo blago v večjih količinah. 

 Ali je vaše podjetje član kakšnega združenja špediterjev, katerega in kaj s tem 

pridobite oz. bi si želeli pridobiti.   

Naše podjetje je član Mednarodnega združenja špediterjev. FIATA in Sekcije pristaniških 

špediterjev. To nam morda omogoča majhno prednost pri strankah saj lahko vidijo, da 

dosegamo določene standarde, da podjetje strmi k nekemu dolgoročnemu poslovanju, 

obstoju. To pomeni, da podjetje gre po pravi poti. Poleg tega podjetje vsako leto zahteva 

podatek o bonitetni odličnosti, v katero ima tudi stranka vpogled. 

 Katere omrežja in marketinške kanale uporabljate za marketing svojih storitev?  

Podjetje ima svojo spletno stran, obiskujemo sejme in luške dneve po svetu in 

spoznavamo ljudi iz te dejavnosti. Opažamo, da veliko pomeni marketing od ust do ust. 

Dober posloven odnos s prevozniki, saj veliko prevoznikov opravlja prevoze za različne 

špedicije in lahko priporočajo drugim podjetjem, kateri izkažejo potrebo po špedicijskih 

storitvah. 

 Na koncu lahko dodate še kakšen predlog, mnenje, ki jih nisem omenil in bi mi radi 

povedali!  

Opažamo, da je malo novih podjetij katere se odločajo za Luko Koper, oziroma za katero 

od špedicij v Kopru. Več ali manj so to stare stranke, katere po določenem času prekinejo 

poslovanje z določeno špedicijo in se odločijo za poslovanje z drugo. Morali bi kot 

združenje skrbeti za prihod novih strank v Luko oz. povečati število novih odjemalcev 

špedicijskih storitev v Kopru. Trenutno se špedicije trudijo prevzeti obstoječo stranko, kar 

je lažje kot pripeljati novo. Posledično se znižujejo cene špedicijskih storitev, težje je na 

trgu preživeti, oz. velike špedicije si lahko privoščijo z določenimi strankami poslovanje z 

ničlo samo, da stranko pridobijo. 

  

ŠPEDITER 2 

Na začetku bi Vas prosil za nekaj splošnih podatkov o vas. 

Spol moški   

Starost   32 let 

Delovno mesto   referent v špediciji 

Izobrazba   magister VII. stopnja 

Število zaposlenih v podjetju 30 zaposlenih 

Leto nastanka podjetja  1993 leta 

 

 Kaj lahko prosi opišite vašo špedicijo, predvsem me zanima kakšna vrsto špedicije 

opravljate, kje deluje, v katerih državah oz. mestih?  

Naša špedicija je ena izmed najstarejših in največjih, saj smo na  v Sloveniji že 25 let. 

Njena naloge je že od začetka bila na organiziranju uvoza in izvoza blaga, ja in tranzitu v 

domačem in mednarodnem prometu, posebno kar se tiče tovora, ki pride v Luko. 

Organiziramo prevoz po morju, kopnem, ja in v letalskem. Glavnina podjetja je v 

Ljubljani, v Kopru pa nas je ob ustanovitvi in danes približno isto, nekje okoli 30. Smo 

prvi pri prevozu preko železnice. Naša špedicija zelo uspešno sodeluje z vsemi ostalimi 

ladjarji prisotnimi v Luki Koper, ponujamo pa tudi cel komplet logističnih storitev. Pri 

svojem delu imamo možnost dobiti ugodne pomorske voznine za različne destinacije po 

svetu, tako na izvozu kot na uvozu. Ja, sodelujemo z dostimi državami po celem svetu, ne 
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bi sedaj vsega našteval, saj se niti ne spomnim, vem, da jih je veliko, tu v Evropi z večino 

in potem po svetu, od koder prihaja tovor.  

 Kako se kaže marketinška kultura v vašem podjetju? (kakovost, zadovoljstvo, 

medosebni odnosi, prodajna usmerjenost) 

Cilj oz. namene marketinga naše špedicije je pridobiti nove uporabnike naših storitev in 

povečati dobiček. Ja, želimo doseči tudi čim boljši položaj na trgu, pa tudi ohraniti dobro 

ime pri naših partnerjih. Trudimo se, da bi bili še bolj prepoznavni, posebno v tujini. Ker 

smo že toliko časa prisotni, je to naša prednost, izkušnje naredijo to. Pri nas so na prvem 

mestu naši odjemalci in njim posvečamo dosti. Oni nam tudi dajo povratne informacije, 

da vemo, kaj je dobro in kaj je treba popraviti. Veseli smo kritik in pohval. Vse to 

spremljajo na centrali družbe v Ljubljani, kjer raziskujejo kako kakovostno opravimo 

storitve in nas vse potem seznanijo. Za boljšo kakovost vpliva tudi nova tehnologija, samo 

jo vodstvo kupi toliko kot zmore. Drugače vzdušje v podjetju je primerno času, eni so 

bolj, drugi manj zadovoljni, težko govorim u imenu drugih. Meni je kul, sem mlad, se še 

učim, delo mi je lepo, zanimivo, skozi nekaj novega. Koliko vem podjetje upošteva 

mnenje nas zaposlenih, tako kot tudi stranke in partnerje. 

 Kako je organiziran marketing? (ali obstaja za to posebna služba, prodajate vsi, 

samo določeni…. Opišite postopek marketinga v podjetju)  

Pri nas so pomembni vsi zaposleni. Ko se stranka prvič sreča ali pokliče enega, če je z 

njim zadovoljna vedno hoče njega, zato tudi podjetje omogoča, da se dodatno 

izobražujemo, pošilja nas na seminarje, neke delavnice. Pri nas se delo večinoma opravlja 

v pisarni zato moramo znati govori najmanj še angleško, fajn je če znaš še kakšen tuj 

jezik. Ja, lahko rečem, da večinoma prodajamo preko telefona, ja tudi elektronske pošte, 

interneta, pa tudi na kakšnih sestankih. Drugače pa imamo oddelek za marketing in razvoj, 

kjer pripravljajo ponudbe, pogodbe. Koliko vem, podjetje je tudi sponzor društvom, da bi 

bilo še bolj prepoznavno, saj je to dobra promocija. Ja, lahko rečem, da se tudi tako 

prodajamo.  

 Kako pa je z vašimi konkurenti? 

Je konkurenca, ma je treba tudi z njimi sodelovati, saj se še kaj naučiš .Naši konkurenti so 

velika mednarodna špedicijska podjetja, kot so Intereuropa, Intertrans, Tranšped, 

Alpettour, pa tudi kakšne manjša, samo oni imajo tudi manjši tržni delež. A ja, tudi je 

DHL, ki ponuja še druge storitve, kot hitra pošta, pošiljajo pakete po celem svetu. 

Nimamo bistvenih težav. 

 Katere so vaše prednosti, slabosti, priložnosti nevarnosti, ki jih zaznavate pri 

poslovanju? 

Prednosti, ki jih imamo je sigurno certifikat ISO standarda, mislim, da smo celo bili prvi v 

Sloveniji, ki smo to dobili. V Luki smo si pridobili glavno vlogo pri transportu avtov iz 

Daljnega vzhoda. Prednost je tudi zgrajena železniška proga iz Kopra proti Evropi. Upam, 

da ko bo drugi tir zgrajen, bo to še boljše. Kot sem rekel smo prepoznavni, kar je tudi 

prednost. imamo raznoliko ponudbo, dobro informacijsko tehnologijo, pa še smo na 

pravem mestu, ob Luki, ki dobro dela. Prednosti je tudi v komuniciranju oz. vzdrževanju 

dobrih odnosov z že obstoječimi oz. stalnimi strankami. Slabosti vidim u tem, da moramo 

imeti dosti znanja, zato nas stalno pošiljajo na neka usposabljanja, ampak smo za to 

premalo motivirani. Dobro zdaj še gre, ko boš starejši pa ne vem, če bom enako 

razmišljal. Mogoče bi bilo dobro še malo več poudarka dati sodobnejši tehnologiji, saj 

veš, ta se non stop razvija a mi smo malo nazaj. Priložnost vidim v povečanju tržnega 

deleža, saj svet je velik, treba se je še širiti in dobiti nove stranke. Nevarnost predstavljajo 

konkurenčna podjetja, ki bi nam lahko prevzela posel. Se mi zdi, da vsak dan nastane 

kakšna nova špedicija. Ljudje delajo skupaj, nato se skregajo in enega podjetja pride dva 

ali tri in vsi se borijo za svoj del pogače.  
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 Kakšne spremembe oz. novosti uvajate pri delu, da bi ohranili konkurenčni položaj 

na tržišču oz. da sploh preživite? (Opišite)  

Da bi ohranili konkurenčni položaj je treba še naprej dobro, kakovostno in pravočasno 

narediti to, kar obljubiš stranki. Pa tudi boljša organizacija pri promoviranju podjetju bi 

mogoče prinesla pravi učenk. Tu bi morali narediti točen program, pa tudi mogoče dati 

kakšnih strokovnjakom iz oglaševanja. To je sigurno drago, zato se redno udeležimo in 

predstavljamo podjetje na raznih sejmih, kongresih, srečanjih pri nas v Sloveniji, pa tudi 

drugod po Evropi. Ne nekaterih srečanjih sodelujmo tudi sponzorji, ma to sem že omenil 

 S kakšnimi težavami se srečujete pri uvajanju novih in uveljavljenih postopkov 

(premalo znanja, neurejena računalniška povezava, nelojalna konkurenca, 

neetičnost) Opišite.  

Ma ne morem reči, da imamo kakšne težave pri tem. Ko se kupi kakšen nov program 

računalniški ali kakšna druga oprema nas vodstvo pošlje na dodatno izobraževanje. Če ne 

gremo vsi, potem tisti, ki znajo pomagajo drugim. Pa še kakšne delavnice smo imeli v 

preteklosti, posebno glede carinjenja. Tu so vedno neki novi predpisi. Tudi s kakšno 

nelojalno konkurenčnostjo ali neetičnostjo se vsaj jaz nisem soočal. Slišim pa od drugih, 

kako so nekateri nesramni, ne vem znižajo cene in ti ukradejo posel, samo konkretno se ne 

spomnim kje je to bilo pa tudi nočem o tem govoriti. A ja, kakšen krat se pojavijo težave s 

povezavo z Luko, samo to oni potem popravljajo, ponavadi je to pri njih. Mislim, da je 

majhna podjetja bolj strah konkurence, kot nas velikih, ker tudi nimajo veliko denarja, da 

bi organizirali transport. Ja, mi smo tudi krediterji, ko založimo svoj denar za določene 

posle v tujini. 

 Kakšna je vaša ponudba? (osnovna, dopolnilna, povejte s čim se konkretno 

ukvarjate, ciljni kupci …)  

Našo špedicijo uporabljajo predvsem velika podjetja, ki nam zaupajo. Je še nekaj manjših, 

vendar je ta delež tudi majhen. Nudimo pa komplet logističnih storitev, s tem da nudimo 

cenejše storitve fizičnim osebam in majhnim podjetjem. Sigurno je treba tem majhnim 

posvetiti večjo pozornost, saj sem zasledil, da nekateri raje zaupajo pošiljko hitri pošti, ker 

en poznajo vsega našega dela. Ja, je treba delati na pridobitvi podjetji,, pravne in fizične 

osebe, katere potrebujejo špediterske usluge, saj smo razvili tudi storitve od vrat do vrat. 

Pomembno je, da je pošiljatelj in kupec zadovoljen, zato to delo opravljajo tisti, ki so za to 

usposobljeni. Če gledam v prihodnost bo treba še veliko kapitala vložiti v sodobno 

informacijsko tehnologijo in nakupe kamionov, ki razvažajo blago po celi Evropi. 

 Kaj bi spremenili pri ponujanju svojih storitev?  

Vsekakor je na prvem mestu večja agresivnost na trgu pri pridobitvi novih strank. Pri nas 

nimamo posebno zaposlenega za odnose z javnostmi, kar po mojem, je bistveno, ko 

razvijamo kakšne zanimive informacije. Drugače se vse to odvija v centrali v Ljubljani, 

oni se dogovorijo, kako bodo izvajali promocije. Mi v Kopru lahko samo spremljajo kaj se 

dogaja s konkurenco in poskušamo nato tudi kaj spremeniti. Včasih je to težko, saj 

nimamo vsi teh pooblastila oz. lahko rečem tudi ni potrebnega znanja. Za pridobivanje 

novih strank bi jaz uporabil tudi pošto, Ja, saj vem, da so naši kaselci polni reklam, ampak  

enkrat bi trebalo naše ponudbe, kataloge poslati vsem prebivalcem na obali. Veš, so tudi 

starejši, ki kaj pošiljajo in pokličejo pošto, ne poznajo računalnika, preberejo pa to kar 

dobijo s pošto.  

 Kateri so ključni dejavniki uspeha vašega podjetja? 

Lahko rečem, da je uspeh našega podjetja v ugodnih cenah, tradiciji, zanesljivosti. Cene 

naših storitev naredimo na podlagi analize cen naše konkurence. Pri tem pa ne 

upoštevamo cene manjših špedicij, ker oni niso naša konkurenca. Tudi njihova kakovost 

opravljenih storitev je nižja, ma vsak se odloča po svoje. Nekaj kar nas ločuje od drugih je 
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sigurno dolgoletno poslovanja z železnico, luko, predstavniki mednarodne železnice. Ko 

gre za železniški transport med Italijo in drugim državami v srednji in vzhodni Evropi 

igramo glavno vlogo. 

 Na kakšen način iščete nove stranke (opišite postopek)  

Ja to je svetovni splet. Imamo svojo spletno stran zato poskušamo tako pridobiti nove 

strank, včasih oglašuje tudi preko različnih medijev.. Pomembno je tudi trženje, kot 

pravijo od ust do ust. Če so stranke zadovoljne, povejo naprej in nas potem drugi 

poiščemo. Mi potem sestavimo ponudbo po meri naročnika in potem poskušamo korektno 

izpeljati dogovor. Pri tem upoštevamo hitrost, varnost po zmerni ceni in po principu Od 

vrat do vrat. 

 Ali je vaše podjetje član kakšnega združenja špediterjev, katerega in kaj s tem 

pridobite oz. bi si želeli pridobiti.  

Vključeni smo v združenja Fonasba in FIATA in doma v gospodarsko zbornica 

špediterjev. Nekako moraš biti viden, kot član FIATA pa lahko izdajamo tudi dokumente, 

ki jih oni sprejemajo. Tudi udeležimo se vsaj enkrat letno njihovih srečanj, nekaj novega 

izveš, dobiš nove kontakte, ja to je kar v redu. Ne moreš pa se udeležiti vseh njihovih 

izobraževanj, prvo ker nas je premalo v službi, je dosti dela in to vse stane.  

 Katere omrežja in marketinške kanale uporabljate za marketing svojih storitev?  

Preko družabnih omrežij v zadnjem času najbolj uporabljamo Facebook. Danes če te ni 

tam, je čudež, saj to gre čez svet. Prisotni smo še sicer na Twitterju in na naši spletni 

strani, ki smo jo prenovili in mislim, da je prav dobra, kako bi rekel atraktivna… Saj sem 

že omenil sponzorstvo, prisotnost na sejmih, v časopisih, na radiu, TV, ma to bolj 

poredko, lahko bi bilo več tega, ma je vse povezano z denarjem.  

 Na koncu lahko dodate še kakšen predlog, mnenje, ki jih nisem omenil in bi mi radi 

povedali!  

Mogoče še to, da je v našem poslu pomembno, da prisluhnemo strankam, od njih mi živijo 

in če bodo one zadovoljne, bodo še prišle k nam. Mogoče tudi to, da bi stalnim strankam 

ponudili kakšne popuste, saj jih dajemo, ma mogoče še kakšen procent več, čeprav se jih 

ob koncu leta spomnimo, ko organiziramo tudi srečanje z njimi in jim podarimo kakšno 

malenkost. 

 

ŠPEDITER 3 

Na začetku bi vas prosil za nekaj splošnih podatkov o vas. 

 Spol  ženska 

 Starost   29 

 Delovno mesto:  disponent - prometnik 

 Izobrazba: diplomirana inženirka tehnologije prometa 

 Število zaposlenih v podjetju 30 + 100 voznikov 

 Leto nastanka podjetja  2004 

 Opišite svojo špedicijo. Kakšno vrsto špedicije opravljate, kje deluje, v katerih 

državah oz. mestih?  

Naša. špedicija ima glavni sedež v Zettlingu, Avstrija. Je del Grupe Lagermax. Poleg 

Kopra, špedicija deluje na Madžarskem in seveda tudi v Avstriji. Glavna dejavnost 

podjetja je avtomobilska branža, poleg tega se ukvarjamo še z tekočim tovorom, 

kontejnerskim tovorom, carinjenjem, skladiščenjem. V okviru naše špedicije deluje še 

podjetje, ki se ukvarja s popravili, predelavo in nego vozil. Prvo je bilo mišljen le, da se 

bo ukvarjalo s transportom vozil, potem so vidli priložnost še za dodatno dejavnost in jo 

izkoristili. 



Priloga 3 

 

 Kako se kaže marketinška kultura v vašem podjetju? (kakovost, zadovoljstvo, 

medosebni odnosi, prodajna usmerjenost)  

Podjetje je v postopku pridobivanja ISO standarda, poleg tega imamo tudi ECG licenco. 

Podjetje je najbolj usmerjeno v avtomobilsko industrijo, vendar se vedno bolj uveljavlja 

tudi na cargo tovoru (kontejnerski promet). Odnosi med zaposlenimi so dobri, jaz sem 

sicer šele na sveže zaposlena in nisem opazila kašnih konfliktov. Tudi veliko dela je, ko je 

treba se dela, ko je malo pavze pa se znamo tudi sprostiti, nasmejati. 

 Kako je organiziran marketing? (ali obstaja za to posebna služba, prodajate vsi, 

samo določeni…. Opišite postopek marketinga v podjetju)  

Na vsakem oddelku v podjetju so točno določene naloge za vsakega zaposlenega, vsak 

ima svoje zadolžitve, tako je tudi na področju marketinga. Oni iščejo nove stranke, 

sestavljajo ponudbe, se oglašajo na telefon, odgovarjajo na e-maile. Pri svojem delu so 

samostojni, saj vejo, kaj morajo delati. Če stranka ne ve točno kaj hoče, mu delavci v 

marketingu pomagajo, svetujejo.  

 Kako delujete z drugimi konkurenti, odnosi?  

Pri nas je recimo da smo v dobrih odnosih, konec koncev je trg taksen da prej ali slej 

moraš vzeti kaj tudi od konkurence ali pa jim prodati (vsaj na avtomobilskem oddelku je 

tako kar se tice disponaže), ko se pa gre za tenderje, je pa vsak na svoji strani in gleda sebi 

v korist seveda. Naši največji konkurenti so Intereuropa in BČG Car Shipping, ki 

opravljajo isto dejavnost kot mi.  

 Katere so vaše prednosti, slabosti, priložnosti nevarnosti, ki jih zaznavate pri 

poslovanju?  

Naša prednost je ta da je podjetje dolgo let na trgu, torej je uveljavljeno kot zaupanje 

vredno podjetje. Nahaja se v Kopru, kjer se obetajo velike spremembe in širitve na 

področju logistike in špedicije. Smo del skupine Lagermax, katera velja za eno izmed 

vodilnih podjetij v svetu špedicije, imamo svoje skladiščne enote in terminale po Evropi, 

slabost ala nevarnost za nas je, da je vedno več podjetij na trgu, ki se ukvarjajo s tem 

poslom. 

 Kakšne spremembe oz. novosti uvajate pri delu, da bi ohranili konkurenčni položaj 

na tržišču oz. da sploh preživite? (Opišite)  

Kar nekaj bi ti povedala. Sigurno je uvajanje EU standardov pomembno, da se vidi naša 

kvaliteta dela, da sem nam prizna, da delamo dobro. Kakšne nove metode dela, širitev 

kadra, konstantna izobraževanja zaposlenih, vedno boljša kakovost. Večji trud pri delu bi 

verjetno prinesel tudi nove stranke, pa več oglaševanja v medijih.  

 S kakšnimi težavami se srečujete pri uvajanju novih in uveljavljenih postopkov. 

Opišite.  

Najbolj bi izpostavila računalniško povezavo saj je celotna Lagermax grupa po svetu na 

enem serverju, vendar se obetajo  spremembe in izboljšave na tem področju, da bi vsako 

podjetje imelo svoj strežnik.  

 Kakšna je vaša ponudba? (osnovna, dopolnilna, povejte s čim se konkretno 

ukvarjate, ciljni kupci …). 

Disponaža vozil, to je disponiranje kamionov, iščemo prevozne ture za kamione, 

sestavljamo različne kombinacije na vozilu, da ti vozijo polni. Ves čas je treba 

komunicirati z vozniki, jim dajati navodila, iskati povratne ture, po domače bi rekla 

obračanje kamionov. Lahko rečem  špedicija in logistika vozil,  prevoz vozil, prevoz in 

disponaža  kontejnerjev, disponaža tovornjakov za težki tovor in tekočine. Naša špedicija 

je izjemno fleksibilna in se zato hitro prilagodi vsem spremembam na trgu.  

 Kaj bi spremenili pri ponujanju svojih storitev?  

Več stika strankami v živo, ne zgolj email in telefon. Ko se s stranko pogovarjaš iz oči v 

oči, hitro ugotoviš kaj točno želi, kako se ji lahko prilagodiš. Včasih je to dražje, ampak je 
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važen rezultat. Mnenja sem, da se lažje pogajaš. Tudi kakšne dodatne storitve pri 

avtomobilih bi lahko imeli. Mogoče bi to ponudili tudi zunanjim in ne samo tem, ki 

predejo v Luko, z ladjo, vagoni ali kamioni.  

 Kateri so ključni dejavniki uspeha vašega podjetja?  
Najbolj bi izpostavila kakovostne storitve in dobra komunikacija ter znanje zaposlenih. 

Tudi dobri odnosi med zaposlenimi so sigurno ključ uspeha našega podjetja. Saj plače 

niso ne vem kako velike, so pa točne. Meni je kolektiv všeč in bi delala tu tudi za manj 

denarja.  

 Na kakšen način iščete nove stranke (opišite postopek)  

Največ preko tenderja. Ponavadi decembra dajo velika podjetja razpise in se nanje vsako 

leto prijavimo. Če smo izbrani sledijo kasneje sestanki in potem še pogajanja v živo. 

Zmenimo se kaj podjetje rabi, kakšna bo cena in to potem drži nekaj časa. Tudi preko 

interneta iščemo nove stranke, saj tam tudi kupci primerjajo ponudbe.  

 Ali je vaše podjetje član kakšnega združenja špediterjev, katerega in kaj s tem 

pridobite oz. bi si želeli pridobiti.  

V Sloveniji – glavno združenje špediterjev, pa tudi v Evropi a se ne spomnim katero, 

mislim da je to mednarodno združenje za špediterji.  

 Katere omrežja in marketinške kanale uporabljate za marketing svojih storitev? 

Osebna prodaja, internet, kataloška prodaja v revijah za logistiko. Imamo tudi svoj profil 

na Facebooku. Mislim, da naše stranke cenijo naše delo, ker imamo veliko zvestih strank, 

kar je dobro. Oni so tudi naši najboljši promotorji.. 

 Na koncu lahko dodate še kakšen predlog, mnenje, ki jih nisem omenil in bi mi radi 

povedali!  

 Sigurno je dobro imeti računalnike, ker brez njih mislim, da bi bili vsi izgubljeni, samo 

kaj, ko z nekom posluješ več let,  pa ga niti ne poznaš. Jaz sem za osebno prodajo. Srečno 

pri študiju! 

 Hvala.  

 

ŠPEDITER 4 

 

Na začetku bi vas prosil za nekaj splošnih podatkov o vas. 

 Spol  M 

 Starost   39 

 Delovno mesto   uvozni oddelek 

 Izobrazba   dipl. Ekonomist  

 Število zaposlenih v podjetju cca 60 

 Leto nastanka podjetja  2007  -Slo 

 Opišite svojo špedicijo. Kakšno vrsto špedicije opravljate, kje deluje, v katerih 

državah oz. mestih?  

Podjetje, kjer delam ima zaposlenih okoli 500.000 ljudi po celem svetu v Sloveniji okoli 

60. V Sloveniji deluje od leta 2007- Opravljamo vse vrste špedicij. Organiziramo 

transport z ladjami, letali in po cesti. Delujemo v uvozu, izvozu in tranzitu po načelu door 

to door. Pokrivamo večino držav po celem sveta. Mislim, da je kar dobra blagovna 

znamka. V Sloveniji ima pisarne v Kopru in Kranju. Pošiljke preko podjetja so ves čas 

spremljane. Dobavitelji so podjetja, ki ne morejo delati brez osnovnih sredstev, ki jih mi 

pripeljemo, kot npr. avto ali gorivo. Teh dobaviteljev je veliko, če kakšen izpade se ga 

lahko hitro nadomesti z drugim. Enako velja tudi za kupce. 

 Kako se kaže marketinška kultura v vašem podjetju?  
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Vsak oddelek je zadolžen za specifična področja, v katerih težimo k nenehnemu napredku. 

Vsi skupaj smo povezani v skladno celoto s ciljem biti najboljši, poznamo kulturo 

podjetja, cilje, ki jih podjetje želi doseči. Podjetje nas ves čas zasipa z dodatnimi 

izobraževanji, tečaji, usposabljanji. Vse nas tudi ocenjujejo, mislim kadrovska, z nami se 

pogovarja, svetujejo in tako dobivamo nove kompetence. Kadrovska skrbi za našo kariero, 

to je dobro, si bolj motiviran in  boljše delaš. Potem imamo tudi sestanke, kar dobro 

poskrbijo, to se tudi vidi v odnosih, so kar dobri. Če dobro delaš si tudi nagrajen.  

 Kako je organiziran marketing? (Opišite postopek marketinga v podjetju)   

Imamo poseben oddelek, ki skrbi za prodajo in marketing v celoti.  

 Kaj pa konkurenca? 

Pravih konkurentov, ki delajo vse to kar delamo mi je malo. Mislim, da je to še Federal 

Express, UPS. Mislim, da je naše najbolj prepoznavno in vodilno v Sloveniji. A to ne 

pomeni, da konkurence ni. So manjše špedicije od nas in so nam velika konkurenca, zato 

tudi mi veliko delamo z velikimi podjetji. Tu lahko dosežemo tudi višje cene, Posebno 

konkurenco predstavljajo tisti, ki prevažajo manjše pošiljke, recimo fizičnim osebam, ki 

so tudi učinkovita, hitra in zanesljiva, ampak nam niso v prvem planu. Mi se ves čas 

borimo, da bi povečali svoj tržni delež. 

 Katere so vaše prednosti, slabosti, priložnosti nevarnosti, ki jih zaznavate pri 

poslovanju?  

Naša prednost je ta, da smo veliko globalno podjetje, dolgo let na trgu, kar stranke 

pritegne. Kot veliko podjetje imamo ogromno ugodnosti in prioritete pri rezervaciji 

prostora na ladji, pri prevoznikih, pa tudi cenovno se lažje pokrivamo in pridobivamo    

stranke. V podjetju izvajajo ankete o zadovoljstvu uporabnikov, ki je pokazala, da so 

zadovoljne z našimi storitvami. Prednost je tudi v tem, da podjetje pozna tržišče, kjer dela, 

se prilagaja to kar želijo kupci. Slabost za podjetje predstavljajo novi, cenejši konkurentje, 

hočem reči, da ima naše podjetje višje cene od drugih, manjših podjetij.  Podjetje zato 

lahko izgubi nekaj dela. Tu ni samo problem podjetij iz Slovenije, ampak prihajajo tudi iz 

tujine. Priložnost vidimo v širjenje posla iz države, kakšne nove poslovalnice na 

Hrvaškem, ki je sedaj v Evropski uniji. Za nevarnost lahko rečem, da je to gospodarstvo, 

kako se bo razvijalo v bodoče. 

 Kakšne spremembe oz. novosti uvajate pri delu, da bi ohranili konkurenčni položaj 

na tržišču oz. da sploh preživite? (Opišite)  

Mi v Kopru ne moremo, kaj dosti spreminjati navade. Smo globalno podjetje in dobijamo 

direktive s strani globala. Kar oni rečejo tako je. Mi lokalno spremljamo stanje in se 

nenehno izboljšujemo z nudenjem novih inovativnih rešitev stranki.  

 S kakšnimi težavami se srečujete pri uvajanju novih in uveljavljenih postopkov. 

Opišite.  

Trudimo se minimizirat pomanjkanje znanja ali kakšne težave z računalniki z raznimi 

postopki. Znanja imamo kar dosti, tudi se izobražujemo, saj to zahteva podjetje. Če so 

kakšne novosti na IT področju nam tudi povejo kako in kaj je treba. Kakšen krat se kaj 

zalomi pri povezavi z Luko, ma to nismo mi krivi. Težave so prav tako zaradi konkurence, 

ta postaja izredno agresivna. 

 Kakšna je vaša ponudba?  

Ponudba je celotna. Ko se stranka odloči, da želi nekaj pripeljati preko nas, pokliče in 

vpraša za ponudbo. Stranka mora dati en kup podatkov, kot npr. kakšno prevozno 

sredstvo, kakšno blago, ali gre za uvoz izvoz ali tranzit in naši u marketingu pripravijo 

ponudbo. Če jo stranka sprejme potem poskrbimo za stranko od začetka do konca s ciljem 

popolnega zadovoljstva. Ko je delo opravljeno se na računu napiše vse, če gre skozi našo 

Luko se napiše še ladijski tovorni list, tovorni list. Na podlagi tega stranka potem spremlja 
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svoj tovor. Naše stranke so fizične osebe in podjetja, bolj smo usmerjeni na velika 

podjetja. 

 Kaj bi spremenili pri ponujanju svojih storitev?  

Spremembe so nenehne, saj je treba ohraniti konkurenčno prednost in slediti viziji 

podjetja, to je biti tržni leader. Vizija podjetja je biti povsod po svetu, zato tudi podjetje 

išče nova tržišča. Tako kot delamo sedaj je dobro, osebno ne bi kaj dosti spreminjala. 

Treba se je le še malo širit. 

 Kateri so ključni dejavniki uspeha vašega podjetja?  

Vsekakor je usmerjenost k stranki in njenim potrebam ključna prednost pred konkurenco. 

Mogoče tudi dobri odnosi med nami, ki tam delamo. Mi tudi delamo toliko različnih 

storitev, prevoze z ladjami, letali, kamioni, kombiji, vlaki, tudi skladiščimo robo, jo 

pakiramo, popravljamo. Veliko je tega niti se ne morem spomniti usega in to po celem 

svetu, tam so naši ljudje. Tudi to, da smo u centru dogajanja. Glavne pisarne so na Brniku, 

blizu je avtocesta, carina in letališče. Cena sigurno ni naš dejavnik uspeha, ker smo dražji 

kot drugi, ma use skupaj kar delamo nas loči od drugih. Uspeh je sigurno u tem, da 

delamo z večjimi podjetji. Komunikacija je dobro, ja pa tudi interni marketing deluje. To 

sem ti že prej povedala, da se razumemo in podjetje skrbi za nas zaposlene. Špedicija je na 

letališču, ta skrbi za carinjenje in odpremo naprej. Sigurno se uspeh podjetja kaže ker 

delamo kakovostno. Podjetje ima certifikate kakovosti in tudi skrbi za okolje. Strankam 

ponujamo tudi, kot mi pravimo zelene produkte pri spremljanju izpustov škodljivih plinov 

v zrak. 

 Na kakšen način iščete nove stranke (opišite postopek)  

Več ali manj nas stranke dobijo ker smo veliki in vsem dobro znano podjetje po celem 

svetu. Naša podjetja po celem svetu nam tudi pomagajo pri tem pri svetovanju strankam, 

katera gredo preko naše Luke. Tako stranke dobimo tudi od naših zvestih strank. Sami 

direktno ne iščemo stranke, one pokličejo in to je to. 

 Ali je vaše podjetje član kakšnega združenja špediterjev, katerega in kaj s tem 

pridobite oz. bi si želeli pridobiti.  

Če se ne motim v združenje špediterjev ne, so pa v mednarodno združenje letalskih 

prevoznikov, mislim, da se reče IATA. 

 Katere omrežja in marketinške kanale uporabljate za marketing svojih storitev?  

Največ oglašujemo preko interneta, nato od ust do ust, dobri odnosi z drugimi našimi 

poslovalnicami, kjer svetujejo našim strankam katere gredo preko naše Luke. 

Udeležujemo se tudi sejmov, vidni smo v športu, ki se gledajo po celem svetu, sponzorji 

košarke NBA lige, v Formuli 1, v nogometu. Potem je še kataloška prodaja. Imamo lepo 

in pregledno spletno stran.  

 Na koncu lahko dodate še kakšen predlog, mnenje, ki jih nisem omenil in bi mi radi 

povedali!  

V dobrih odnosih z vsemi, saj smo odvisni tudi od manjših podjetjih, npr. prevoznikov – 

kamioni, saj naše blago peljejo za nas. 

ŠPEDITER 5 

Na začetku bi vas prosil za nekaj splošnih podatkov o vas 

 Spol  ženska 

 Starost  37   

 Delovno mesto   Špediter - operativa pomorskega transporta 

 Izobrazba   Dipl. inž. prometa 

 Število zaposlenih v podjetju  150 

 Leto nastanka podjetja   2007 
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 Opišite svojo špedicijo. Kakšno vrsto špedicije opravljate, kje deluje, v katerih 

državah oz. mestih? 

Ukvarjamo se s transporti v cestnem, letalskem, pomorskem prometu. Nudimo logistične 

storitve  pri prevozu različnega tovora v Sloveniji in Evropi po cesti, po morju in z letali 

pa za pošiljke iz drugih celin. Ukvarjamo se s hitro pošto, ker smo prisotni po celem 

svetu, delujemo v več kot 50ih državah. Prevažamo tudi nevarni tovor. Za to imamo razvit 

poseben sistem za nadzor nad tovorom cel čas. Poskrbimo še za skladiščenje, če je treba. 

Potem se ukvarjamo še z Intrastatom, da spremljamo skupni evropski trg, potem še s 

carinjenjem.  V Sloveniji ima sedež podjetja v Naklem, kjer je tudi centralno skladišče. 

Poslovalnice so v Kopru, Vrtojbi, Mariboru, Novem mestu in Ljubljani, kjer nas je 

zaposlenih 150. Delujemo od leta 2007, to je 11 let.  

 Kako se kaže marketinška kultura v vašem podjetju? 

Stranki ponujamo ažurnost in doslednost. Pomembno je, da je stranka obveščena o vsem v 

istem trenutku ne glede na to ali je pozitivno ali negativno. Glede na to, da v 

pisarni/podjetju preživimo skoraj polovico dneva smo si ustvarili tako rekoč 

družinsko/prijateljsko okolje. Nekateri se med sabo družimo tudi izven delovnega časa. S 

strankami se trudimo, da imamo sproščen vendar še vedno poslovni odnos. Vsak zaposlen 

lahko stranki ponudi obračun storitev. 

 Kako je organiziran marketing? Opišite postopek marketinga v podjetju. 

V podjetju imamo prodajni oddelek katerega vodi vodja prodaje, ki se ukvarja tudi z 

marketingom. Prodajniki imajo čez leto razna izobraževanja in interne kolegije katera se 

udeležujejo za boljšo kakovost prodaje. Prodajajo prav tako operativni delavci saj so del 

prodajnega procesa in boljše poznajo stranke in njihove zahteve. 

 Kaj pa konkurenca? 

Tako kot drugje je tudi pri nas konkurenca, mogoče še večja. Za to je »kriva« (pod 

navednice) Luka Koper, ki skozi veča tovor in prilika je za delo. Kolikor vem ves čas 

nastajajo nova manjša podjetja, ki so konkurenčni po ceni. Na začetku jih je malo 

zaposlenih imajo manj stroškov za zaposlene in si to lahko privoščijo. So pa tudi večja 

podjetja, ki so nam konkurenčna, treba delati bolj kakovostno in na zaupanju strank. Ni 

bistvo, da spremljaš le kupce, ampak tudi konkurente. Danes, ko imamo računalnike in so 

dosti podatkov, do katerih lahko pride vsak, se podjetje čuti ogroženo v naši panogi.  

 Katere so vaše prednosti, slabosti, priložnosti nevarnosti, ki jih zaznavate pri 

poslovanju?  
Prednosti je kar nekaj, hitra odzivnost je na prvem mestu, konkurenčne cene, prijazno 

osebje in  tudi ekipni duh. Možnost velike izbire pri transportu, poznavanje trga, izkušnje 

zaposlenih. Slabosti se ne trenutno ne spomnim, nevarnost pa je sigurno veliko 

konkurence na trgu in neplačani posli. Priložnost vidim v sodelovanju z drugimi tako, da 

bi imeli vsi nekaj od tega.  

 Kakšne spremembe oz. novosti uvajate pri delu, da bi ohranili konkurenčni položaj 

na tržišču oz. da sploh preživite? (Opišite). 

Podjetje želi da smo na tekočem s spremembami zato tudi organizirajo razne tečaje, 

izobraževanja, »brainstorming« delavnice. Na zadnje smo se pogovarjali, da bi prenovili 

spletno stran, saj vemo, da je tam največ možnosti za oglaševanje, podajanje informacij in 

za promocijo. Je pa tako, če dosti prikažeš na spletu to vidijo tudi tekmeci, ne samo 

stranke.  

 S kakšnimi težavami se srečujete pri uvajanju novih in uveljavljenih postopkov 

(premalo znanja, neurejena računalniška povezava, nelojalna konkurenca, 

neetičnost)  
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Nelojalna konkurenca  je vedno bolj prisotna na trgu. Veliko je špediterjev, ki ponuja 

strankam nizke cene storitev, katerim se ne moremo niti približati. Druga težave se kaže v 

pomanjkanju globalnega programa za celotno podjetje. Tu mislim, da bi moral biti 

globalni program preko katerega potem spremljaš import/export pošiljke.  

 Kakšna je vaša ponudba? 

 Odvisno od zahteve stranke/kupca. Osnovna ponudba vsebuje le ceno transporta, kjer 

imamo velik avto park in lahko ponudimo različne vrste transporta. Lahko kombiniramo s 

pomorskim, letalskim in cestnim transportom. Dopolnilna vsebuje poleg transporta še: 

fiskalno carinjenje, osnovno carinjenje, skladiščenje, zalaganje carinske garancije, 

sortiranje, etiketiranje, zavarovanje itd. pobiranje in dostavo od vrat do vrat, od pristanišča 

do pristanišča Ko gre za globalne pogodbe z večjimi prevozniki, smo konkurenčni tudi pri 

cenah.  

 Kaj bi spremenili pri ponujanju svojih storitev?  

Konkurenčnejše cene na trgu, mogoče še kakšni dodatni popuste za stalne stranke, hitrejši 

servis dobaviteljev. Tu mislim predvsem na ladjarje, prevoznike. Prav bi bilo, da bi imeli 

še hitrejši pregled zgodovine stranke, da ugotovimo kdo so slabi/dobri plačniki. Sem ti pa 

že prej rekla, da še nov program, kjer bi vsak lahko spremljal svojo pošiljko. 

 Kateri so ključni dejavniki uspeha vašega podjetja?  
Jaz bi rekla kvalitetno opravljanje storitev. Načelo podjetja je, ima stranka vedno prav, 

zato je važen odnos s stranko, ni problemov, so samo rešitve. Sigurno so tudi medsebojni 

odnosi, ki jih imamo zaposleni ključ do uspeha podjetja. Nismo samo sodelavci, ampak 

tudi prijatelji, eni se družimo tudi izven delovnega časa. Smo se tudi specializirali za 

posebne vrste tovore, recimo če gre za kakšen tovor, ki je velik in nima standardnih oblik.  

 Na kakšen način iščete nove stranke (opišite postopek)  

Stranke iščemo na več načinov. Preko interneta lahko vprašajo za ponudbo, obrazec je na 

spletu. Takoj ko ga pošljejo dobijo avtomatski odziv, da je pošta prišla, potem napišemo 

ponudbo in pokličemo stranko, če rabimo še kakšne dodatne informacije. Ponudbo 

pripravijo v oddelku za prodajo najkasneje v enem dnevu. Druga stvar je s preverjanjem 

etiket na izdelkih v trgovinah, tam vidimo, kdo je uvoznik za določeno blago in ga potem 

kontaktiramo. Preko baze slovenskih izvoznikov pogledamo kdo so največji izvozniki v 

druge države in jih kontaktiramo. Ponavadi je to pri tistih, ki rabijo storitve preko morja 

Oglašujemo tudi z reklamo na televiziji. Naslednji način je, da pokličemo stranko in 

preverjamo kdo ureja logistiko. Potem se poskušamo dogovoriti z odgovorno osebo glede 

odprem, cen, ponudb. Po par dneh od poslane ponudbe preverimo zopet s stranko kakšna 

situacijo in z njo dogovorimo osebni sestanek. 

 Ali je vaše podjetje član kakšnega združenja špediterjev, katerega in kaj s tem 

pridobite oz. bi si želeli pridobiti.  

Da. IATA in FIATA. Pridobimo na prepoznavnosti, imamo možnost, da se udeležimo 

srečanj in se predstavimo in dobimo nove stranke. Tudi v Slovenji smo včlanjeni v 

združenju špediterjev, Z njihove strani imamo odvetniško, zavarovalniško in marketinško 

podporo. Ni nam treba plačati odvetnika, če se v poslu kaj zalomi, nam tudi svetujejo 

glede zavarovanja in pomagajo pri marketingu.  

 Katere omrežja in marketinške kanale uporabljate za marketing svojih storitev?  

Internet in družbena omrežja LinkedIn, Facebook, Instagram. Svoje storitve ponujamo 

tudi preko letakov, na kamionih na ceradih so napisi podjetja. Gremo tudi na sejme, 

prisotni smo na TV, pokličemo stranke na mobitel, smo v transportni revijah. 

 Na koncu lahko dodate še kakšen predlog, mnenje, ki jih nisem omenil in bi mi radi 

povedali!  

Ne mislim, da nimam kaj dodati, le srečno pri magistrski nalogi!  

 Hvala. 
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ŠPEDITER 6 

Na začetku bi vas prosil za nekaj splošnih podatkov o vas 

 Spol  ženska 

 Starost 36   

 Delovno mesto  referent v logistiki.  

 Izobrazba:   gimnazijski maturant 

 Število zaposlenih v podjetju 3 

 Leto nastanka podjetja  15.10.1991 

 Opišite svojo špedicijo. Kakšno vrsto špedicije opravljate, kje deluje, v katerih 

državah oz. mestih?  

Opravljamo vse vrste transportnih, cestnih, letalskih ter carinskih storitev. Poslovne enote 

se nahajajo po celotni matični državi, sodelujemo oziroma poslujemo pa tako s članicami 

EU, kot tudi z nerazvitimi državami. V celotnem podjetju nas je zaposlenih 35, točno ne 

vem, ker se to spreminja, tukaj v Kopru, pa smo le trije, ki skrbimo za pomorsko 

špedicijo. Drugače so enote še v Ljubljani in na Jesenicah. 

 Kako se kaže marketinška kultura v vašem podjetju?  

Podjetje je nastalo po osamosvojitvi Slovenije, to pomeni, da deluje že 27 let, da ima kar 

veliko izkušenj, tako na področju cestnega, pomorskega in letalskega transporta. Podjetje 

si je v tem času pridobilo kar nekaj stalnih strank, kar kaže, da delamo dobro in so 

zadovoljne z našim servisom. Medosebni odnosi v enoti Koper so predvsem prijateljski, 

saj drugače ne bi mogli funkcionirati. Mi opravljamo svoje delo, smo pa podrejeni centrali 

v Trzinu, kjer tudi skrbijo za prodajo storitev, drugače pa tudi mi tukaj v Kopru. Itak 

moraš delati vse, če smo samo trije. 

 Kako je organiziran marketing? (Opišite postopek marketinga v podjetju)  

Kot sem že rekla na področju marketinga, delujemo vsi zaposleni v podjetju, tako v 

centrali kot tukaj. Stalne stranke nas itak pokličejo, ko potrebujejo naše storitve in se kar 

preko elektronske pošte dogovorimo na posel. Še dobro, da živimo v času digitalizacije, 

saj nam to omogoča, da smo fleksibilni in odzivni.  Ker smo v podjetju mladi, nam te hitre 

spremembe v digitalnem svetu ne predstavljajo problema.   Cilj nam je je na podlagi 

dobro izvedene storitve pridobimo zaupanje strank, s tem širimo krog poznanstev in 

pridobivamo morebitne bodoče partnerje.  

 Kaj pa konkurenca? 

Tako kot v vseh panogah, tako je tudi v špediciji konkurenca kar velika. Nam so 

konkurenca tako mali, kot veliki špediterji. Majhni z nižanjem cen povzročajo zmedo pri 

razvrednotenju našega dela, čeprav jih razumem, borijo se za svoj del posla, pri velikih je 

prav tako pomembna cena, vendar pa mislim, da je bolj odzivnost in kvaliteta dela. Za 

enkrat še dobro delamo. Lahko rečem tudi, da je svet velik, izgubiš lahko eno stranko, 

dobiš pa je dve. Tako je to danes. 

 Katere so vaše prednosti, slabosti, priložnosti nevarnosti, ki jih zaznavate pri 

poslovanju?  

Prednosti naše špedicije vidim v njeni odzivnosti, hitro znamo reagirat na povpraševanje, 

ki ga podjetja lahko opravijo tudi na naši spletni strani. Druga prednost je v kakovosti pri 

odpremi blaga.. Nevarnost, ki ga vidimo v podjetju je  nelojalna konkurenca. Špedicijske 

storitve so donosni posel, možnosti za uspeh so tudi, tako, da nastajajo nove z nižjimi 

cenami in so tako nas konkurenca, vsaj glede cene. Kako potem opravijo delo, pa je nekaj 

drugega. Na dolgi rok sigurno za njih ni dobro, ampak lahko oni zaprejo firmo, pa nastane 

nova in se vrtimo v nekem začaranem krogu. 
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 Kakšne spremembe oz. novosti uvajate pri delu, da bi ohranili konkurenčni položaj 

na tržišču oz. da sploh preživite? (Opišite)  

Mislim, da tako kot delamo sedaj je čisto v redu. Ne vem, kaj bi lahko še izboljšali, smo 

odzivni in delamo kakovostno, kar je, po mojem, bistvo. Stranke so zadovoljne, nismo v 

preteklosti imeli kakšnih večjih težav. No včasih se kaj zaplete, ne po naši krivdi, ampak, 

ker imamo izkušnje, lahko rečem tudi znanja, težave hitro odpravimo. 

 S kakšnimi težavami se srečujete pri uvajanju novih in uveljavljenih postopkov. 

Opišite. 

Pri uvajanju novih postopkov gre predvsem za težavo prevelike količine novih informacij 

za delavca samega, posledično obremenjenostjo in zmanjšano učinkovitostjo le tega. 

Poleg tega je tu tudi nelojalna konkurenca, ki utegne povzročiti škodo na trgu. 

 Kakšna je vaša ponudba?  

Organiziramo cestni, pomorski, letalski transport, nudimo skladiščne storitve, uvozno in 

izvozno carinjene blaga, svetovanje. Naše storitve dnevno opravljamo v državah EU, 

Švice, Lihtenštajn, Norveška, večkrat na teden pa po Sloveniji in večjih mestih iz držav 

bivše naše države, kot je Beograd, Skopje, Sarajevo, tedensko pa smo prisotni tudi v 

Turčiji, Gruziji, Azerbadjanu, kjer tudi vidimo dodatne priložnosti za delo, da se širimo 

tudi v tej smeri.  

 Kaj bi spremenili pri ponujanju svojih storitev?  

Ne vem, kaj bi spremenili, kot sem že rekla, za enkrat delamo dobro. Se pa strinjam, da so 

spremembe nujne, zato mogoče, da smo še bolj odzivni in da se svojim delom izkažemo, 

da nas bo  podjetje ponovno poklicalo in delalo z nami. 

 Kateri so ključni dejavniki uspeha vašega podjetja?  

Veš, verjetno ti bo vsaka špedicija povedala isto, zato težko naštejem naše prednosti, saj 

tudi ne poznam v podrobnosti druge. Sigurno pa je ta naša odzivnost, ponudba vseh vrst 

transportne logistike, prisotnost z enotami na ključnih točkah v Sloveniji. Mi smo ob Luki 

Koper, drugi na letališču in to je vsekakor prednost. Prednost vidim tudi v izkušnjah 

vodilnih, če kaj potrebuješ, ti svetujejo oz. svetujejo tudi strankam. Mogoče tudi naš 

odnosi v firmi, smo prijatelji, se dobro razumemo, vodstvo pa poskrbi za srečanja vseh 

zaposlenih pa tudi za naše izobraževanje.  

 Na kakšen način iščete nove stranke (opišite postopek)  

Stranke iščemo preko spletne strani, kjer je obrazec, da lahko zaprosijo za ponudbo, 

drugače pa nas itak pokličejo po telefonu. Če so kakšni razpisi se tudi odzovemo. Stalne 

stranke pa so itak stalne in jih ne rabimo iskat. 

 Ali je vaše podjetje član kakšnega združenja špediterjev, katerega in kaj s tem 

pridobite oz. bi si želeli pridobiti.  

Kolikor je meni znano smo člani mednarodnega združenja špediterjev. 

 Katere omrežja in marketinške kanale uporabljate za marketing svojih storitev?  

Najbolj uporabljamo internet, včasih se udeležimo tudi srečanj špediterjev, sejmov, da 

spoznamo konkurenco ali dobimo novo stranko.  

 Na koncu lahko dodate še kakšen predlog, mnenje, ki jih nisem omenil in bi mi radi 

povedali!  

Ne, mislim, da je zajeto vse. 
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Priloga 4: Transkripti podjetij 

 

PODJETJE 1 

 Spol: moški 

 Starost: 30 let 

 Delovno mesto: vodja maloprodaje  

 Izobrazba: VI. stopnja 

 Prosim če mi na začetku opišete podjetje. 

Podjetje se ukvarja s trgovsko dejavnostjo, kjer nas je zaposlenih 374. Prodajamo zabavno 

elektroniko, avdio-video izdelke, izdelke s področja računalništva, telekomunikacije, bele 

tehnike. Vedno več izdelkov prodajamo preko spletne strani, zato je podjetje v preteklosti 

veliko vložilo v njen razvoj. Smo mednarodno podjetje, ki ponuja izdelke za mala in 

srednja podjetje, kot so davčne blagajne, hotelski televizorji, komercialni monitorji. Preko 

naše spletne strani je tudi možnost urediti kredit. Lahko tečem, da se podjetje želi 

približati potrošnikom tudi na tak način. Ciljni trg so odrasli od 24 do 65 leta z delitvijo 

60-40% v korist moškim povsod po svetu. Največ prodajamo na slovenskem tržišču, 

potem v Evropski uniji, najmanjši del pa so še ostali tuji trgi. 

 Pri svojem delu uporabljate špedicijske storitve. Zanima me koliko špedicij (eno ali 

več) in zakaj? (Opišite).  

Uporabljamo lastnega špediterje v času odsotnosti pa drugo. Posle zaupamo Intereuropi, s 

katero delamo še vrsto let in ji lahko v popolnosti zaupamo. Zaradi obsega dela trenutni 

velikost prodaje zadovolji potrebe našega podjetja in zato tudi ne iščemo drugih 

špediterjev. 

 Na kakšen način iščete nove špedicijske storitve in kdo to pri vas izvaja in s kakšnimi 

težavami se pri tem soočate (opišite). 

Zaradi ustaljenih procesov in prakse ne iščemo novih, tudi zato ker stroške špedicijskih 

storitev krijejo naši dobavitelji. V podjetju imamo marketinško službo, ki predvsem skrbi 

za prodajo izdelkov.  

 Koliko na vašo odločitev vpliva etičnost poslovanja? Prosim če nam lahko iz lastnih 

izkušenj opišete kakšen primer dobro oz. slabo opravljenega dela s strani špedicije. 

Etičnost je zelo pomembna kajti napake lahko privrejo več mesecev oz. let kasneje. 

Primer smo imeli nepopolni dokumenti 1 mesec nazaj kjer smo dobili nepopolno 

izpolnjene dokumente s strani Intereurope, kljub temu, kot sem že rekel, ji zaupamo. 

Zaradi tega so nastali zapleti s blagom, ki ni prispelo pravočasno do potrošnika. Če se bo 

to še dogajalo, bo treba razmisliti tudi o iskanju novega špediterja. 

 Kaj je odločilno, ko se odločate za določeno špedicijo (na osnovi preteklih izkušenj, 

cene, kakovosti, dobrega imena podjetja, odnos do zaposlenih, priporočil….) 

Opišite? 

Čeprav je etičnost zelo velikega pomena, še vedno prevladujejo cene, priporočila ter 

fleksibilnost.  

 Kateri načini prodaje špedicijskih storitev so za vas najbolj pomembni   
Menim, da so najbolj uspešni ust do ust oziroma predstavitev v živo s sklicanim 

sestankom. Na sejmih ni produktivno zaradi okolja in prevelikega števila ljudi, internet in 

drugi mediji pa imajo svojo konverzijo katero pa vemo v kolikor ne ponudimo cene na 

primarno stran je uspešnost veliko slabša.  

 Kakšen odnose gojijo špedicije, s katerimi sodelujete? Opišite 

Trenutno imamo poslovno prijateljske odnose. Malo krat je povpraševanje po povratni 

informacije o kvaliteti, tudi zato ker imamo svojega špediterja.  
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 Na koncu lahko dodate še kakšen predlog, mnenje, ki jih nisem omenil in bi 

špediterjem svetovali glede njihovega dela.  

Najbolj bi izpostavil fleksibilnost. To je ključnega pomena, saj mora špediter hitro 

reagirati in se predvsem prilagajati. Če tega ni, tudi stranke niso zadovoljne. Druga stvar 

je fizična predstavitev špedicije na samem sedežu podjetja. To bi imelo veliko vlogo pri 

pridobivanju novih strank. Za to pa je potrebno imeti tudi ekipo ljudi, ki bi to počela, to pa 

vsako podjetje še dodatno stane. Vem, da podjetja poskušajo čim več narediti z majhnim 

številom ljudi, čim manj jih plačati, kar se mi ne zdi prav. Vem, da ti s tvojo nalogo tega 

ne moreš rešiti, ampak je tako, saj tudi sam veš. 

 

PODJETJE 2   

 Spol: moški 

 Starost: 40 let 

 Delovno mesto: Vodja prodajne logistike 

 Izobrazba: VII. stopnja 

 Prosim če mi na začetku opišete podjetje,! (vrsta dejavnost – panoge, ciljni trg,) 

Podjetje se ukvarja s kovinskopredelovalno industrijo, trenutno nas je zaposlenih cca 600 

Njegova glavna dejavnost sloni na razvoju, proizvodnji in prodaji pohištvenega orodja. 

Proizvajamo in prodajamo tudi avtomatizirane montažne sisteme, orodja in tehnologijo 

tlačnega litja. Podjetje je hčerinsko podjetje skupine Titus in kot tako tudi največji 

razvojni, proizvodni logistični center.  

Ciljni trg je svet. Prodajamo v šestdeset držav na treh celinah, Azije, Evrope in Amerike. 

Naša prednost je v lokaciji, saj smo tako rekoč v osrčju Evrope. Iščemo možnosti za 

prodajo še v drugih delih sveta, kot je Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska. To je pomembno, 

ko je treba oskrbeti velika številna kupce. Luka Koper je blizu, par km, od tam naprej 

gredo linije po celem svetu, potem je avtocesta in železnica zraven, ko vodijo poti proti 

drugim delom Evrope. Ja pa tudi letališče v Ljubljani oddaljeno 100 km. Tako, da lahko 

rečem, da je lokacija velika prednost. 

 Pri svojem delu uporabljate špedicijske storitve. Zanima me koliko špedicij (eno ali 

več) in zakaj? (Opišite). 

V podjetju uporabljamo naslednje špediterske storitve prevoz in carinjenje  

Imamo sicer hišno carinjenje, vendar ga uporabljamo samo pri določenih državah, za 

ostale države, kjer je postopek malo bolj zapleten, se poslužujemo špedicij za carinjenje 

(Turčija, Rusija…). Pri transportu večinoma delamo direktno s prevozniki, ker nimamo 

svojega voznega parka, so pa določene destinacije, kjer imamo manjše volumne in torej 

uporabljamo špedicije kot posrednike.  

 Na kakšen način iščete nove špedicijske storitve in kdo to pri vas izvaja in s kakšnimi 

težavami se pri tem soočate (opišite) 

Špedicije nas večinoma same kontaktirajo in ponujajo rešitve, če ponudijo kakšno 

konkurenčno storitev, se z njimi začnemo dogovarjati o možnem sodelovanju. V našem 

podjetju sem za izvozni del odgovoren sam, tako da gredo pogovori/dogovori preko mene. 

V nekaterih primerih sam prevoznik izrazi željo po carinjenju na določeni špediciji in tako 

pride v nabor preko tega kanala. Nimamo posebnih težav. 

 Koliko na vašo odločitev vpliva etičnost poslovanja? Prosim če nam lahko iz lastnih 

izkušenj opišete kakšen primer dobro oz. slabo opravljenega dela s strani špedicije. 

Do sedaj, so vse storitve bile opravljene skladno s pričakovanji. Se ne spomnim, da bi 

imeli kakšno slabo izkušnjo. Moram reči, da špediterji obvladajo delo in ga opravljajo 

korektno in kakovostno. 

 Kaj je odločilno, ko se odločate za določeno špedicijo (Opišite? 
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Ne glede na način, kako pridemo v stik z določeno špedicijo, igrajo najpomembnejšo 

vlogo pri izboru seveda cena in kakovost opravljene storitve. Če nekdo cenovno ni 

konkurenčen, ne pride v nabor. Če nekdo ne opravi storitve skladno s pričakovanji, 

prenehamo sodelovanje, kar pomeni da so potem pretekle izkušnje tiste, ki ohranjajo 

sodelovanje.  

 Kateri načini prodaje špedicijskih storitev so za vas najbolj pomembni.  

Če kaj rabimo poiščemo po internetu, sicer za dogovor o sodelovanju (vsaj tistem 

dolgoročnem in pomembnem) je v večini primerov potrebna osebna prodaja/stik. Radi 

vemo namreč s kom imamo opravka. Če špediterja ne poznamo, prosimo tudi za reference 

in se potem odločamo. 

 Kakšen odnose gojijo špedicije, s katerimi sodelujete? Opišite 

Neustrezna kakovost opravljene storitve vodi do prenehanja sodelovanja in mislim, da se 

tega vsi zavedajo. Odnosi so poslovni. 

 Na koncu lahko dodate še kakšen predlog, mnenje, ki jih nisem omenil in bi 

špediterjem svetovali glede njihovega dela.  

Špediterji vedo kako morajo delati, če želijo obstati, saj jih je na obali veliko. Zato 

mislim, da lahko rečem, naj delajo dobro, pošteno, v skladu z dogovorom.  

 

PODJETJE 3 

 Spol: ženska 

 Starost: 26 let 

 Delovno mesto:  Referent  v nabavi in logistiki 

 Izobrazba: VII. stopnja 

 Prosim če mi na začetku opišete podjetje,! (vrsta dejavnost – panoge, ciljni trg,) 

Naša glavna dejavnost je projektno delo na področju proizvodnje določenih objektov, ki 

so narejeni v namene zabave.  Smo mlado podjetje in nas je sedaj zaposlenih 30. 

Posebnost našega dela, da se ukvarjajo z razvojem, načrtovanem, gradnjo in montažo 

objektov za zabavo. Pri tem mislimo predvsem na veliko varnost uporabnikov tako glede 

gradnje objekta kot drugih tehničnih sredstev, kot je obleka, rokavice, čelada, škornji, 

ščitniki za delo. Panoga zajema druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje. Svoje 

proizvode prodajamo po celem svetu. 

 Pri svojem delu uporabljate špedicijske storitve. Zanima me koliko špedicij (eno ali 

več) in zakaj? (Opišite). 

Pri svojem delu uporabljamo najmanj 3 različne špedicije. To je dobro predvsem iz vidika 

primerjanja ponudb in iskanja najugodnejših načinov transporta (cena in tranzitni čas). 

Poleg tega imajo nekatere špedicije tudi posebne storitve, ki jih drugi ne nudijo. 

 Na kakšen način iščete nove špedicijske storitve in kdo to pri vas izvaja in s kakšnimi 

težavami se pri tem soočate (opišite) 

Pri nas to izvaja sodelavec, ki je usmerjen v strateško nabavo in logistiko. Večinoma 

damo prednost špedicijam za katere smo zvedeli preko poznanstev. Ni težav pri iskanju 

novih špediterjev. Po navadi oni pristopijo do nas. 

 Koliko na vašo odločitev vpliva etičnost poslovanja? Prosim če nam lahko iz lastnih 

izkušenj opišete kakšen primer dobro oz. slabo opravljenega dela s strani špedicije. 

Slabo izvedeno delo je bilo, ko so kamioni čakali na izvoz v izvozni luki. Špedicija nam ni 

skomunicirala problema in nismo mogli reagirati pravočasno. Takih špedicij se 

izogibamo. Drugi primeri, ko je ponovno prišlo do zapleta v izvozni luki je bil drugačen, 

Špediter nas je takoj kontaktiral, pomaga nam je izpolniti izvozne dokumente, težave so 

reševali skupaj z nami, komunikacija je tekla. Tako je izvoz potekal brez težav, brez 

zastojev in je blago prišlo ob pravem času na pravo mesto. 
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 Kaj je odločilno, ko se odločate za določeno špedicijo- Opišite. 

Za prvi korak do poslovanja sta pomembna predvsem priporočila in občutek, da se 

špedicijsko podjetje res posveča stranki. Naslednji korak je ponujena ponudba – more biti 

konkurenčna s ceno in tranzitnim časom. Pomembno je tudi prilagajanje stranki in 

svetovanje s strani špedicije, v kolikor pride do kakršnih koli težav. V kolikor izvedemo 

posel pa so pomembni: dobra komunikacija, zanesljivost in dobra izvedba. 

 Kateri načini prodaje špedicijskih storitev so za vas najbolj pomembni. 

Od ust do ust je najpomembnejši. Na drugem mestu pa je osebni pristop (osebna prodaja). 

 Kakšen odnose gojijo špedicije, s katerimi sodelujete? Opišite 

Gradijo se prijateljsko poslovni odnos oz. sproščeni poslovni odnosi. Vedno se 

pozanimajo ali so bili s ponudbo konkurenčni in preverjajo zadovoljstvo ob izvedbi. Zelo 

pomembno je dobro/hitro reagiranje pri predaji informacij in reševanju težav. Kritike 

sprejemajo kot možnost za njihovo rast ter odpravljajo napake. 

 Na koncu lahko dodate še kakšen predlog, mnenje, ki jih nisem omenil in bi 

špediterjem svetovali glede njihovega dela.  

 Zelo pomemben je konstanten stik s stranko. V kolikor podjetje vidi, da ima špedicija 

motivacijo in željo delati s to stranko bo tudi večja možnost, da bo prišlo do posla. Pri 

izvedbi posla pa je zelo pomembna je dobra komunikacija in zanesljivost. 

 

PODJETJE 4 

 

1. Spol M 

2. Starost 41 

3. Delovno mesto nabava 

4. Izobrazba visokošolska – dipl ekon. 

 Prosim če mi na začetku opišete podjetje,! (vrsta dejavnost – panoge, ciljni trg,) 

Naše podjetje se ukvarja z direktnim trženjem v Srednji in Vzhodni Evropi. V Sloveniji 

nas je zaposlenih okoli 500, medtem ko po celem svetu 8000. Gre za veliko verigo  

podjetji v 21 državah po svetu in je organiziran kot holding s sedežem na Nizozemskem. 

Po Evropi ima dosti podružnic, dobro razvito tržno mrežo, kjer prodajamo svoje izdelke. 

Ciljni trgi so tako pravne kot fizične osebe, saj prodajamo izdelke za vsakdanjo rabo. 

Prodaja večinoma poteka preko klicnih centrov, ki morajo znati podati podrobne 

informacije o vseh izdelkih. 

 Pri svojem delu uporabljate špedicijske storitve. Zanima me koliko špedicij (eno ali 

več) in zakaj? (Opišite). 

Res je, da kljub temu, da ima podjetje dobro organizacijo prodaje, potrebujemo tudi 

špedicijo. Pri tem uporabljamo različne špedicije oz. več njih. Naši izdelki pridejo do 

strank po sistemu door to door, zato tudi uporabljamo različne vrste prevozov in tako tudi 

špedicij. Včasih nam špediter opravi celoten posel, včasih pa potrebujemo le delno 

pomoč. 

 Na kakšen način iščete nove špedicijske storitve in kdo to pri vas izvaja in s kakšnimi 

težavami se pri tem soočate (opišite) 

Ponavadi se poslužujemo že špedicij, ki so za nas delale v preteklosti in smo z njihovimi 

storitvami bili zadovoljni. Ker pa se vedno znova pojavljajo nova podjetja, ki ponujajo 

nižje cene storitev, občasno poskušamo tudi njih uporabiti, saj veste, vsi želimo imeti čim 

boljši rezultat, pomembno pa je, da je tudi stranka zadovoljna. Za to poskrbijo v 

nabavnem oddelku, kjer se dogovarjajo tudi z dobavitelji, skrbijo za prevoz  in stranke. 
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 Koliko na vašo odločitev vpliva etičnost poslovanja? Prosim če nam lahko iz lastnih 

izkušenj opišete kakšen primer dobro oz. slabo opravljenega dela s strani špedicije. 

Lepo bi bilo, da bi vsi pri svojem delu upoštevali etičnost, a žal ni vedno tako. Nam je 

zelo pomembna. Mislim oz. sem prepričan, da je etičnost na dolgi rok nujna. Dejstvo je, 

da podjetja, ki etično poslujejo bodo tudi konkurenčna, daje sliko o podjetju o njegovih 

vseh zaposlenih.  

 Kaj je odločilno, ko se odločate za določeno špedicijo (na osnovi preteklih izkušenj, 

cene, kakovosti, dobrega imena podjetja, odnos do zaposlenih, priporočil….) 

Opišite? 

Kot sem že povedal se v podjetju odločamo za špedicijo na podlagi izkušenj iz preteklosti. 

To je vsekakor na prvem mestu, ampak če ugotovimo, da višajo ceno, slabše delajo 

poiščemo še druge. Veste kako je to. Podjetje se navadi na drugega, čez nekaj časa pa 

ugotovi, da je ta druge nekonkurenčen, saj misli, itak vedo, da dobro delam in po tihem 

počasi dviguje cene ali zmanjša kakovost dela, saj misli, da ima zagarantirano delo. To je 

prvo neetično, o čemer sem že prej govoril, zato moramo vsaki toliko časa tudi preveriti 

cene. Ko prvič delamo z novo špedicijo, želimo imeti njegove reference in se tako 

pozanimamo kako in kaj. Res je, da najmanj dela imaš če poznaš špedicijo, so do tebe 

korektni, dobri, jih pokličeš in skleneš posel.  

 Kateri načini prodaje špedicijskih storitev so za vas najbolj pomembni  (revije, 

sejmi, razstavi, od ust do ust, internet, drugi mediji  - radio, tv, osebna prodaja, 

kataloška prodaja…) 

Za nas so sigurno pomembne reference, zato je od ust do ust, je tisto, kar je pomembno. 

Tudi to vzame več časa, saj se moraš s špediterjem časovno uskladiti sestanek, ampak kot 

sem rekel ni vedno tako. Včasih se udeležimo kakšnih sejmov, da spoznamo nove ljudi, 

nove stranke, nove špedicije in to je to. Za ostale načine prodaje se ne zanimamo preveč 

oz. lahko prelistamo, pogledamo ampak osebna prodaja je najboljša. Kot pravijo človeka 

treba gledati v obraz, da ugotoviš ali res misli tako, kot govori. To je moje mnenje. 

 Kakšen odnose gojijo špedicije, s katerimi sodelujete? (prijateljski, poslovni, 

vedno/nikoli se/ne pozanimajo ali smo bili z delom zadovoljni/nezadovoljni, kaj je 

bilo narobe in drugič poskušajo to popraviti…) Opišite 

 S špediterji gojimo predvsem poslovne odnose. Če delamo dolgo časa z eno osebo, se 

ustvarijo tudi prijateljski, vendar je to bolj izjema, kot pravilo. Po opravljenem poslu nas 

špediterji včasih tudi pokličejo, posebno, če se je kje vmes kaj zataknilo in nam 

posredujejo pojasnila. Ja, včasih tudi vprašajo kako smo bili z njihovimi storitvami 

zadovoljni, ampak ne vedno. 

 Na koncu lahko dodate še kakšen predlog, mnenje, ki jih nisem omenil in bi 

špediterjem svetovali glede njihovega dela.  

Kaj naj rečem, naj delajo dobro, kvalitetno, etično, naj prisluhnejo strankam in na dolgi 

rok se jim bo vse povrnilo. 

. 

PODJETJE 5 

 Spol M 

 Starost 58 

 Delovno mesto VODJA LOGISTIKE 

 Izobrazba DIPL. KEMIK 

 Prosim če mi na začetku opišete podjetje,! (vrsta dejavnost – panoge, ciljni trg,) 

Kemijska industrija. Podjetje ima zaposlenih 800 ljudi, so pa del Japonske 

multinacionalke Kansai – 12.500 ljudi. Podjetje v Sloveniji ima pol milijarde prometa na 

letni ravni, Kansai pa skoraj tri milijarde dohodka od prodaje. Za Podjetje v Sloveniji – 
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barve je primarni trg Rusija in Vzhodna Evropa, smole pa za cel svet, ker je posebna 

surovina. Za Kansai je primarni trg Azija in Bližnji Vzhod. Skupaj so med  5 top 

proizvajalcev na svetu. Skupaj proizvajajo barve za avtolake, barve za dekorativo, les in 

kovine, za ceste, lepila, smole. Samo z smolami naredijo 100 mio. prometa. 

 Pri svojem delu uporabljate špedicijske storitve. Zanima me koliko špedicij (eno ali 

več) in zakaj? (Opišite). 

Vedno uporabljamo več ponudnikov storitev, ker si ne moremo privoščiti, da bi bili 

odvisno samo od enega. 

 Na kakšen način iščete nove špedicijske storitve in kdo to pri vas izvaja in s kakšnimi 

težavami se pri tem soočate (opišite) 

Z razpisi, za kar je odgovorna služba za marketing. Težave so, da se na razpis javi veliko 

število špedicij z enakimi pogoji. Gledamo predvsem na ceno, če imamo kakšne slabe 

izkušnje iz preteklosti, potem se več ne odločimo za isto. Razpise dajemo zato, ker se cene 

špedicijskih storitev spreminjajo, razpis ti, da realno sliko. Če je kakšno novo špedicijo, 

poskušamo izvedeti čim več o njej, preden se odločimo zanjo.  

 Koliko na vašo odločitev vpliva etičnost poslovanja? Prosim če nam lahko iz lastnih 

izkušenj opišete kakšen primer dobro oz. slabo opravljenega dela s strani špedicije. 

Etičnost je pomemben dejavnik, ni pa edini, kot sem že prej povedal, je tudi cena. Sigurno 

nam nižja cena prinese večji profit.  

 Kaj je odločilno, ko se odločate za določeno špedicijo Opišite? 

Cena in izkušnje iz preteklosti sta najpomembnejša dejavnika. 

 Kateri načini prodaje špedicijskih storitev so za vas najbolj pomembni   
Priporočila so na prvem mestu, kot si napisal od ust do ust. Po internetu ne iščemo 

špediterja, saj za to nimamo časa, zato je boljši razpis. 

 Kakšen odnose gojijo špedicije, s katerimi sodelujete? Opišite 

Najbolj tekoče poteka poslovanje, če gre za kombinacijo poslovnega in prijateljskega 

odnosa. Če delamo prvič s špedicijo, nas tudi pokličejo, če smo bili zadovoljni, če so  

problemi se jih itak rešuje sproti. Ob koncu leta nas tudi vabijo na kakšna novoletna 

srečanja, ki se jih udeležim, če mi čas dopušča.  

 Na koncu lahko dodate še kakšen predlog, mnenje, ki jih nisem omenil in bi 

špediterjem svetovali glede njihovega dela.  

Naj delajo kvalitetno, poskrbijo za robo, da je ta pravočasno dostavljena in smo vsi 

zadovoljni. 

 

PODJETJE 6 

 Spol: ženska 

 Starosti: 45 let 

 Delovno mesto: vodja logistike 

 Izobrazba: VII. 

 Prosim če mi na začetku opišete podjetje,! (vrsta dejavnost – panoge, ciljni trg,) 

Naše podjetje sodi med vodilne evropske in svetovne korporacije s področja avtomobilske 

in industrijske tehnologije. Njeni začetki segajo v 60. leta prejšnjega stoletja, ko se je iz 

majhnega podjetja razvila korporacija, ki danes zaposluje okoli 1800 ljudi v Sloveniji in 

drugod po svetu. Za nas lahko rečemo, da so ciljni trgi vsa podjetja po svetu, ki 

uporabljajo naše proizvode v svojih strojih, napravah. Tako  prodajamo izdelke v 55 

državah po svetu, največ pa v Nemčijo, Madžarsko, Francijo, Veliko Britanijo, Italijo pa 

tudi na podjetjem na azijskem in ameriškem trgu in seveda pri nas v Sloveniji. 
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 Pri svojem delu uporabljate špedicijske storitve. Zanima me koliko špedicij (eno ali 

več) in zakaj? (Opišite). 

Glede na to, da naše podjetje stremi k hitremu odzivu, uporabljamo tudi različne 

špedicijske storitve. Imamo sicer tudi svoja prevozna sredstva, ki pa so namenjena krajšim 

potem po Evrope, medtem ko gre za oddaljene trge, kot sta Azija ali Amerika najamemo 

špediterja. Naše podjetje je le del dobavne verige, zato so podjetja, ki kupujejo naše 

izdelke odvisna od nas. Če ni pravočasne dostave, je to slabo za nas in za naše stranke. 

 Na kakšen način iščete nove špedicijske storitve in kdo to pri vas izvaja in s kakšnimi 

težavami se pri tem soočate (opišite) 

Za špedicijske storitve skrbimo v našem oddelku logistike. Ker strmimo k dobrim  

poslovnim odnosom z našimi partnerji, skrbimo tudi, da delo opravi špedicija, ki mu 

najbolj zaupamo. Tako imamo enega stalnega špediterja, s katerim poslujemo že vrsto let 

in do sedaj smo bili z njim zadovoljni, ampak kot sem rekla, uporabljamo tudi druge, 

predvsem ko gre za manjše količine izdelkov. Današnja digitalizacija omogoča hitro 

naročila, vendar žal tako hitri nismo. Tako preko interneta in družbenih omrežij 

spremljamo ustanavljanje novih špedicij in jim tudi včasih zaupamo kakšno manjše delo, 

toliko, da jih preizkusimo. Dobro je imeti več špedicij, s katerim posluješ, tako lahko 

primerjaš kakovost dela, fleksibilnost, cene. Veste kako je, vsi mi se spreminjamo, tudi 

podjetja, zato je pomemben nadzor nad opravljenimi posli, 

 Koliko na vašo odločitev vpliva etičnost poslovanja? Prosim če nam lahko iz lastnih 

izkušenj opišete kakšen primer dobro oz. slabo opravljenega dela s strani špedicije. 

Osebno sama veliko dam na etiko, saj je to glavni pogoj, da naša družba ostane. Tako je 

tudi v našem podjetju. Mi spoštujemo etiko, saj ta kaže na našo vest in pravičnost. Če 

slediš načelom etike imamo koristi tako mi, kot naše stranke. Žal, trenutno se ne morem 

spomniti kakšnega primera, ker tega je bilo veliko v moji dolgoletni karieri. Če se bom 

spomnila, te bom obvestila.  

 Kaj je odločilno, ko se odločate za določeno špedicijo. Opišite? 

Vsekakor, kot sem že omenila je pomembna etika. Drugače pa so izkušnje iz preteklosti, 

niso nam toliko pomembne reference, saj mi želimo sami odločati katera špedicija je za 

nas dobra in katera ne. Jaz se tega držim, ker tako delujem tudi v zasebnem življenju. 

Rada si ustvarim svojo oceno o vsakemu in me druga mnenja ne zanimajo. Vsekakor je 

potem znanje špediterjev pomembno, kako se ti znajdejo v situaciji, ki ne gre vse kot smo 

pričakovali. No potem je tudi kakovost in cena, ampak cena pri nas ni odločujoča. 

 Kateri načini prodaje špedicijskih storitev so za vas najbolj  

Mi se vsekakor najbolj pogosto udeležimo sejmov, kjer predstavljamo naše izdelke, 

posebnih sejmov, kje se špediterji predstavljajo pa poredko. Kolikor se spomnim, sem bila 

le enkrat na takem srečanju. Drugače pa internet z družabnimi omrežji in to je to. 

 Kakšen odnose gojijo špedicije, s katerimi sodelujete? Opišite 

Predvsem poslovne odnose. Zdaj, če z nekom delaš dolgo let se spletejo tudi prijateljske 

vezi, ampak poskušam čim manj tega. Rada ločim poslovno in osebno življenje. 

Špediterje ne preverjajo našega zadovoljstva, čeprav mi to počnemo do naših strank, 

ampak vsak se odloča za svoj način poslovanja. Če je bilo vse narejeno tako kot je treba, 

ne vzpostavljamo komunikacije po opravljeni storitve, če pa je bilo kaj narobe, pa 

poskušamo izvedeti razloge za to. 

 Na koncu lahko dodate še kakšen predlog, mnenje, ki jih nisem omenil in bi 

špediterjem svetovali glede njihovega dela. 

Jaz bi rekla tako. Bistvo je, da vsak opravi svoje delo tako kot je dogovorjeno in bomo vsi 

zadovoljni. 
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Priloga 5: Odprto kodiranje 

ŠPEDITER 1 

 Odgovori  Pojmi Kategorije Nadkaterogije 

Š1-1 Naše podjetje je zelo mlado, 3 

leta smo prisotni na trgu. 

3 let 

 

Čas delovanje  Opis podjetja 

Š1-2 V podjetju smo zaposleni trije 

mladi fantje, polni zagnanosti in  

3 zaposleni Število 

zaposlenih 

Opis podjetja 

Š1-3 pripravljeni z delom priti do 

želenega uspeha, do dobrega 

pozicioniranja na trgu 

Želja po uspehu Organizacijska 

klima 

Konkurenčna 

prednost 

Š1-4 Veliko dela in učenja nas še čaka 

a s trdim in poštenim delom 

vemo, da se lahko vse doseže. 

Želja po znanju Organizacijska 

klima 

Konkurenčna 

prednost 

Š1-5 Smo dober kolektiv, predvsem pa 

prijatelji 

Prijatelji Odnos med 

zaposlenimi 

Konkurenčna 

prednost 

 Š1-6 Naše podjetje deluje na domačem 

in mednarodnem trgu. Veliko 

naših glavnih strank prihaja iz 

tujine in zelo malo iz naše države 

Mednarodna 

špedicija 

Enostavna Organizacijska 

struktura 

Š1-7 Delujemo v Kopru, blizu Luke 

Koper, kar je za potencialne 

stranke zelo pomemben podatek 

Blizu Luke 

Koper 

Sedež podjetja Opis podjetja 

Š1-8 V podjetju opravljamo kvalitetne 

storitve  

Kvalitetne 

storitve 

 

Fizični dokaz Elementi 

marketinškega 

spleta 

 

Š1-9 saj imamo svoje stalne stranke. Stalne stranke Ljudje Elementi 

marketinškega 

spleta 

 

Š1-10 V kolikor ne bi bile zadovoljne bi 

že našle nove špediterje, saj jih je 

na našem območju veliko 

Zadovoljstvo 

strank 

 

Odnos s 

strankami 

Pričakovanja 

ponudnikov 

Š1-11 V podjetju smo prijatelji. Tudi 

izven delovnega časa in prostora 

se družimo. 

Druženje izven 

delovnega časa 

Odnos med 

zaposlenimi 

Konkurenčna 

prednost 

Š1-12 Prijateljske odnose z neko 

distanco poskušamo približati 

tudi našim partnerjem in 

strankam 

Prijateljstvo  Odnos s 

strankami 

Pričakovanja 

ponudnikov 

Š1-13 V podjetju smo vsi prodajno 

usmerjeni, v vsakem trenutku se 

trži neka storitev 

Vsi vključeni v 

prodajo 

Izvajanje 

marketing  

Konkurenčna 

prednost 

Š1-14 V našem podjetju večinoma 

prodajamo vsi. 

zaposleni Izvajanje 

marketing 

Konkurenčna 

prednost 

Š1-15 V kolikor je kakšna zapletena 

zadeva pa rešuje sodelavec, kateri 

ima največ izkušenj 

Sodelavec z 

največ izkušenj 

Reševanje 

problemov 

Organizacijska 

struktura 

Š1-16 V našem podjetju se marketing Stalno Izvajanje Konkurenčna 
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dogaja stalno, vsak dohoden ali 

odhoden klic je dogovor o ceni in 

storitvi katera je bila ali bo 

opravljena. 

marketing prednost 

Š1-17 Konkurenca poskuša prevzemati 

naše posle 

Prevzemanje 

poslov 

Konkurenca Neetičnost 

poslovanja 

Š1-18 Meče polena pod noge. Nelojalna Konkurenca Neetičnost 

poslovanja 

Š1-19 Poskuša kontaktirati naše stranke 

Zgodilo se je, da konkurenca 

kontaktira našo stranko in nam 

stranka tudi pove. 

Kontaktiranje 

strank druge 

špedicije 

Konkurenca Neetičnost 

poslovanja 

Š1-20 Gre za res velike stranke in redne 

posle. Stranka nam na srečo 

zaupa, tako, da vsi  

Zaupanje  

strank 

Odnos do strank Pričakovanja 

ponudnika 

Š1-21 takšni poskusi konkurence ne 

dosegajo nobenega učinka 

Neučinkovita Konkurenca Neetičnost 

poslovanja 

Š1-22 Verjamemo pa, da takšni poskusi 

lahko tudi ogrozijo naše 

poslovanje,. 

Ogrožanje 

poslovanja 

Vzrok za preplah Neetičnost 

poslovanja 

Š1-23 saj stranke s katerimi npr. ne 

poslujemo dolgo lahko nasedejo 

vsem obljubam in se odločijo za 

drugo špedicijo 

Nasedanje 

govoricam 

Vzrok za preplah Neetičnost 

poslovanja 

Š1-24 Kot sem že veliko krat omenil, 

največji problem je ta, da malo 

špedicij je sposobno pripeljati 

posel v Koper,  

Pridobivanje 

novega posla 

Težave Splošno 

Š1-25 najlažje je seveda jemati drugim 

kruh. 

Prevzem posla Vzrok za preplah Neetičnost 

poslovanja 

Š1-26 Naša prednost je morda ta, da 

naše podjetje nima veliko 

stroškov,  

Majhni  stroški  Konkurenčna 

prednost 

Š1-27 ima le minimalen kredit. Majhen  kredit  Konkurenčna 

prednost 

Š1-28 Zaposlene so tri osebe – zlahka 

se pokrivajo plače zaposlenih. 

plače stroški Konkurenčna 

prednost 

Š1-29 Dejavnost je taka, da tudi samo 

trije zaposleni lahko ustvarijo 

veliko na mesečni ravni 

Velika  Produktivnost Konkurenčna 

prednost 

Š1-30 Naša prednost je, da podjetje ima 

kupljeno svojo pisarno. 

Lastnikom se ni treba bati, da bi 

se morali seliti ali pa, da bi 

plačevali nekaj let najemnino, ko 

pa je bolje imeti svojo 

nepremičnino, katera se na koncu 

lahko tudi proda. 

Lastna  nepremičnina Konkurenčna 

prednost 
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Š1-31 Slabost je morda ta, da smo 

majhni 

Majhen 

kolektiv 

Nekonkurenčna 

prednost 

Organizacijska 

struktura 

Š1-32 Velika podjetja raje poslujejo z 

velikimi podjetji 

velika podjetja 

poslujejo z 

veliki 

špedicijami 

Nekonkurenčna 

prednost 

 

Organizacijska 

struktura 

Š1-33 Potreben je tudi določen kapital 

za delo z velikimi. Tako, da 

trenutno je to morda naša slabost 

majhen kapitala Težave Splošno 

Š1-34 Naša ekipa je mlada, pred sabo 

imamo še vrsto let dela in 

dokazovanja, trg in konkurenca 

nas počasi spoznava. 

Prepoznavnost 

s strani 

konkurence 

Povpraševanje  

po storitvah 

Konkurenčna 

prednost 

Š1-35 Podjetje raste na zdravih 

temeljih, brez slabe preteklosti. 

zdravi temelji Razvoj podjetja Konkurenčna 

prednost 

+ 

Š1-36 Zaradi kvalitetno opravljenih 

storitev so nas začela spremljati 

in ponujati sodelovanje velika 

podjetja 

Kvalitetne 

storitve 

 

Fizični dokaz Elementi trž. 

spleta 

Š1-37 Nevarnost morda preti v temu, da 

bi se zaradi velike potrebe po 

naših storitvah podjetje 

posledično razširilo ali zrastlo, 

hitra rast pa vemo, da ni vedno 

dobra 

Prehitra rast 

podjetja 

Težave Splošno 

 

Š1-38 Povečajo se stroški dela, 

potrebno je izobraziti kader, težje 

je obdržati kvaliteto storitev, itd. 

Dodatni 

stroškov dela 

Težave Splošno 

 

Š1-39 V podjetju poskušamo biti čim 

bolj odzivni, da stranka ne čaka 

predolgo na svetovanje z naše 

strani 

Odzivnost  Izvajanje 

marketinga 

Konkurenčne 

prednosti 

Š1-40 Poskušamo v minimalnem času 

dostaviti stranki blago 

Hitrost Izvajanje 

marketinga 

Konkurenčne 

prednosti 

Š1-41 Stranke učimo kako in kaj je 

potrebno urediti z njihove strani 

in katere dokumente poslati, da 

vse poteka čim bolj gladko ter, da 

se ne izgublja čas po 

nepotrebnem 

Izobraževanje 

strank 

Odnos do strank Konkurenčne 

prednosti 

Š1-42 Do strank in naših partnerjev smo 

vedno korektni saj je to prava pot 

za dolgi rok. 

Korektnost do 

strank 

Odnos do strank Konkurenčne 

prednosti 

Š1-43 Problem nam včasih predstavlja 

luški program, pri kateremu se 

zna občasno res zalomiti, to se  

pozna tudi na cesti, ko tovornjaki 

čakajo. V kolikor je potrebno na 

Nedelovanje 

programa v 

Luki Koper 

Težave Splošno 
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hitro kaj urediti ali kako 

spremembo popraviti je v tistem 

trenutku to zelo velik problem. 

Š1-44 Problem včasih predstavljajo 

stranke, katere nimajo predstave 

kako vse skupaj poteka v logistiki 

in tudi v luki. Ko jo obiščejo je 

kasneje povsem druga stvar 

Stranke ne 

poznavanje dela 

v Luki Koper 

Težave Splošno 

Š1-45 Še  največji problem nam 

predstavljajo velika špedicijska 

podjetja, saj si lahko privoščijo  

Velike špedicije Težave Splošno 

Š1-46 zniževanje cen za storitev kjer 

mala podjetja kot je naše na 

žalost ne more konkurirat 

Znižanje cen 

storitvam 

Cena Element 

marketinškega 

spleta 

Š1-47 Na dolgi rok je to slabo za vse. 

Pri takih zadevah imamo zvezane 

roke, saj stranki je tudi v interesu, 

da dobi določeno storitev ceneje,  

Nižanje cen Konkurenca Neetičnost 

poslovanja 

Š1-48 vendar na dolgi rok velika 

podjetja delajo na količini in ne 

na kvaliteti kar kasneje stranke to 

tudi prepoznajo in poiščejo druge 

špedicije tudi če je za določeno 

storitev potrebno plačati nekoliko 

več 

Prepoznavnost 

kvalitetnih 

storitev 

Procesi Element 

marketinškega 

spleta 

Š1-49 Podjetje se ukvarja z uvozom, 

izvozom in tranzitom blaga Naše 

stranke so iz celega sveta in 

Mednarodna 

špedicija 

Osnovna 

ponudba 

Opis podjetja 

Š1-50 od povsod sprejemamo/pošiljamo 

blago 

Spremljanje 

blaga iz celega 

sveta 

Osnovna 

ponudba 

Opis podjetja 

Š1-51 Podjetje po potrebi organizira 

naklade/razklade blaga in tudi 

skladišči blago 

Organiziranje 

nakladanje/ 

Razkladanje 

blaga 

Dodatne storitve Konkurenčne 

prednosti 

Š1-52 Ciljni kupci so Nemčija, Avstrija. 

Blago s katerim upravljamo oz. 

za katero urejamo storitev se 

večinoma prevaža s kontejnerji 

Prevoz s 

kontejnerji 

Dodatne storitve Konkurenčne 

prednosti 

Š1-53 Imamo tudi kar veliko izrednih 

prevozov, to pomeni, da gre za 

tovor nadstandardne velikosti in 

teže. 

Izredni prevoz Dodatne storitve Konkurenčne 

prednosti 

Š1-54 Največ sodelujemo s 

kontejnerskim terminalom in 

terminalom za generalne tovore s 

katerim imamo resnično zelo 

dobre odnose.  

Zelo dobri  Odnosi z Luko 

Koper 

Konkurenčne 

prednosti 
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Š1-55 in izkušnje Izkušnje Odnosi z Luko 

Koper 

Konkurenčne 

prednosti 

Š1-56 Strankam bi morda poskusili 

omogočiti vpogled oz 

spremljanje njihovega blaga pri 

vsakem premiku, saj včasih so 

stranke neučakane in želijo vedeti 

kje se njihovo blago nahaja. 

Spremljanje 

blaga pri 

vsakem 

premiku 

Želja po 

dodatnih 

storitvah 

Splošno 

Š1-57 Ladjarji sicer to imajo a stranka 

žal ne more dobiti vseh podatkov 

na enem mestu (ladjar, Luka, 

špediter, prevoznik). Pri nas 

imamo delno pokrito sledenje in 

sicer s pomočjo GPS pri 

kamionskih prevozih, kjer ima 

stranka vpogled kje se njihovo 

blago nahaja in lahko približno 

predvidijo kdaj bo v njihovem 

skladišču. 

Le delno 

sledenje blaga  

težave Splošno 

Š1-58 Ne vem če bi bil lahko ključni 

dejavnik ampak je pa res blizu 

temu naša odzivnost, pri nas se 

zelo hitro odzovemo  

Odzivnost  Odnos do strank Konkurenčne 

prednosti 

Š1-59 in stranki tudi pomagamo. Nudenje 

pomoči  

Odnos do strank Konkurenčne 

prednosti 

Š1-60 To počnemo preko emailov,  E-pošta Tržna 

komunikacija 

Element 

marketinškega 

spleta 

Š1-61 telefonov. Telefon Tržna 

komunikacija 

Element 

marketinškega 

spleta 

Š1-62 Stranka v kolikor gre za nujne 

stvari dobi z naše strani odgovor 

tudi izven našega delovnega časa 

Storitve izven 

delovnega časa 

Prodajna pot Element 

marketinškega 

spleta 

Š1-63 Naše storitve so opravljene 

kvalitetno 

Kvalitetne 

storitve 

Fizični dokazi Element 

marketinškega 

spleta 

Š1-64 stranke so zadovoljne. Zadovoljstvo Odnos do strank Pričakovanja 

ponudnikov 

Š1-65 Zanimivo je, da sedaj stranke nas 

najdejo 

Stranke same 

pokličejo 

Odzivnost strank Konkurenčne 

prednosti 

Š1-66 Smo majhno podjetje in imamo 

svoje stalne stranke 

Zveste stranke Odnos do strank Konkurenčne 

prednosti 

Š1-67 Na samem začetku pa ni bilo 

tako.  

Začetna 

neprepozavnost 

Težave  Splošno 

Š1-68 Zelo težko se je bilo predstaviti 

strankam saj nam niso zaupale 

Pri takem poslu zaupanje igra 

Začetno 

nezaupanje 

strank 

Težave Splošno 
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veliko vlogo 

Š1-69 Stranka te mora spoznati za 

poštenega, dobro namernega in 

prepoznati mora vizijo podjetja.  

Poštenost Odnos do strank Konkurenčne 

prednosti 

Š1-70 V današnjem svetu si želijo vsi 

na hitro zaslužiti. Na začetku je 

bila na naša povpraševanja 

odzivnost 1%-na. 

Povpraševanje 

po storitvah 

majhno na 

začetku 

Težave Splošno 

Š1-71 Sedaj pa je kot sem že omenil 

čisto nasprotno. Danes se 

obračamo večjim podjetjem, 

katera izvažajo in uvažajo blago 

v večjih količinah. 

Velika podjetja Povpraševanje 

po storitvah 

Konkurenčne 

prednosti 

Š1-72 Naše podjetje je član 

Mednarodnega združenja 

špediterjev -  FIATA  

FIATA Članstvo Konkurenčne 

prednosti 

Š1-73 in Sekcije pristaniških špediterjev Sekcije 

pristaniških 

špediterjev 

Članstvo Konkurenčne 

prednosti 

Š1-74 To nam morda omogoča majhno 

prednost pri strankah saj lahko 

vidijo, da dosegamo določene 

standarde, da podjetje strmi k 

nekemu dolgoročnemu 

poslovanju, obstoju 

Doseganje 

standardov  

Fizični dokazi Elementi 

trženjskega 

spleta 

Š1-75 To pomeni, da podjetje gre po 

pravi poti. Poleg tega podjetje 

vsako leto zahteva podatek o 

bonitetni odličnosti, v katero ima 

tudi stranka vpogled 

Letna bonitetni 

odličnosti 

Odnos do strank Pričakovanja 

ponudnikov 

Š1-76 Podjetje ima svojo spletno stran Spletna stran Promocija Elementi 

trženjskega 

spleta 

Š1-77 obiskujemo sejme Obiskovanje 

sejmov 

Promocija Elementi 

trženjskega 

spleta 

Š1-78 in luške dneve po svetu Luški dnevi Promocija Elementi 

trženjskega 

spleta 

Š1-79 in spoznavamo ljudi iz te 

dejavnosti 

Vzpostavljanje 

novih stikov 

Ljudje Elementi 

trženjskega 

spleta 

Š1-80 Opažamo, da veliko pomeni 

marketing od ust do ust 

Uporaba načela 

od ust do ust 

Promocija Elementi 

trženjskega 

spleta 

Š1-81 Dober posloven odnos s 

prevozniki, saj veliko 

prevoznikov opravlja prevoze za 

Dober  odnos s 

prevozniki  

Konkurenčne 

prednosti 
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različne špedicije  

Š1-82 in lahko priporočajo drugim 

podjetjem, kateri izkažejo 

potrebo po špedicijskih storitvah. 

Priporočila  Promocija Elementi 

trženjskega 

spleta 

Š1-83 Opažamo, da je malo novih 

podjetij katere se odločajo za 

Luko Koper, oziroma za katero 

od špedicij v Kopru. 

Majhna 

odzivnost novih 

podjetij  

Mnenje Splošno 

Š1-84 Več ali manj so to stare stranke, 

katere po določenem času 

prekinejo poslovanje z določeno 

špedicijo in se odločijo za 

poslovanje z drugo 

prekinejo 

sodelovanje in 

se odločijo za 

drugo 

Vzroki za 

preplah 

Neetično 

poslovanje 

Š1-85 Morali bi kot združenje skrbeti za 

prihod novih strank v Luko oz. 

povečati število novih 

odjemalcev špedicijskih storitev 

v Kopru. 

Združenje 

poskrbeti za 

nove stranke 

Želja po 

dodatnih 

storitvah 

Ključni 

dejavnik 

uspešnosti 

Š1-86 Trenutno se špedicije trudijo 

prevzeti obstoječo stranko, kar je 

lažje kot pripeljati novo. 

Prevzem 

obstoječih 

strank 

Konkurenca Neetičnost 

poslovanja 

Š1-87 Posledično se znižujejo cene 

špedicijskih storitev, težje je na 

trgu preživeti 

Nižje cene 

storitev 

Konkurenca Neetičnost 

poslovanja 

Š1-88 oz. velike špedicije si lahko 

privoščijo z določenimi 

strankami poslovanje z ničlo 

samo, da stranko pridobijo. 

Neekonomsko 

cena velikih 

podjetij 

Konkurenca Neetičnost 

poslovanja 

 

ŠPEDITER 2 

 

 Odgovori Pojmi Kategorije Nadkaterogije 

Š2-1 Naša špedicija je ena izmed 

najstarejših in največjih, saj smo na  

v Sloveniji že 25 let 

25 let 

 

Čas delovanje  Opis podjetja 

Š2-2 Njena naloge je že od začetka bila na 

organiziranju uvoza in izvoza blaga, 

ja in tranzitu v domačem in  

Dolgoletne 

izkušnje  

Odnosi z Luki 

Koper 

Konkurenčna 

prednost 

Š2-3 mednarodnem prometu, posebno kar 

se tiče tovora, ki pride v Luko. 

Mednarodna Osnovna 

ponudba 

Opis podjetja 

Š2-4 Organiziramo prevoz po morju, Prevoz po 

morju 

Osnovna 

ponudba 

Opis podjetja 

Š2-5 kopnem Prevoz po 

kopnem 

Osnovna 

ponudba 

Opis podjetja 

 Š2-6 ja in v letalskem Prevoz z 

letalom 

Osnovna 

ponudba 

Opis podjetja 

Š2-7 . Glavnina podjetja je v Ljubljani Ljubljana Sedež podjetja  Opis podjetja 

Š2-8 v Kopru pa nas je ob ustanovitvi in 

danes približno isto, nekje okoli 30 

30 zaposleni 

v Kopru 

Število 

zaposlenih 

Opis podjetja 
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Š2-9 Smo prvi pri prevozu preko železnice Prva 

železniška 

špedicija 

Odnos do 

prevoznikov 

Konkurenčna 

prednost 

Š2-10 Naša špedicija zelo uspešno sodeluje 

z vsemi ostalimi ladjarji 

Uspešno 

sodelovanje z 

ladjarji 

Odnos do 

prevoznikov 

Konkurenčna 

prednost 

Š2-11 prisotnimi v Luki Koper, ponujamo 

pa tudi cel komplet logističnih 

storitev 

Ponudba 

celotnih 

logističnih 

storitev 

Odnosi do 

strank 

Konkurenčna 

prednost 

Š2-12 Pri svojem delu imamo možnost 

dobiti ugodne pomorske voznine za 

različne destinacije po svetu, tako na 

izvozu kot na uvozu.  

Ugodne 

pomorske 

voznine 

Odnos s 

strankami 

Pričakovanja 

ponudnikov 

Š2-13 Ja, sodelujemo z dostimi državami po 

celem svetu, ne bi sedaj vsega 

našteval, saj se niti ne spomnim, vem, 

da jih je veliko, tu v Evropi z večino 

in potem po svetu, od koder prihaja 

tovor. 

Sodelovanje 

z velikim 

številom 

strank po 

svetu 

Odnos s 

strankami 

Konkurenčna 

prednost 

Š2-14 Cilj oz. namene marketinga naše 

špedicije je pridobiti nove 

uporabnike naših storitev 

Pridobivanje 

novih strank 

Razvoj podjetja Konkurenčna 

prednost 

Š2-15 in povečati dobiček. Večanje 

dobička 

Razvoj podjetja Konkurenčna 

prednost 

Š2-16 Ja, želimo doseči tudi čim boljši 

položaj na trgu 

Želja po 

boljšem 

pozicioniranj

u 

Organizacijska 

klima 

Konkurenčna 

prednost 

Š2-17 pa tudi ohraniti dobro ime pri naših 

partnerjih 

Želja po 

ohranitvi 

dobrega 

imena 

Odnos do 

strank 

Konkurenčna 

prednost 

Š2-18 Trudimo se, da bi bili še bolj 

prepoznavni, posebno v tujini 

Večja 

prepoznavnos

t 

Odnos do 

strank 

Konkurenčna 

prednost 

Š2-19 Ker smo že toliko časa prisotni, je to 

naša prednost 

Prepoznavno

st 

Odnos do 

strank 

Konkurenčna 

prednost 

Š2-20 izkušnje naredijo to Izkušnje Odnos do 

strank 

Konkurenčna 

prednost 

Š2-21 Pri nas so na prvem mestu naši 

odjemalci in njim posvečamo dosti 

Odjemalci na 

prvem mestu 

Ljudje Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š2-22 Oni nam tudi dajo povratne 

informacije, da vemo, kaj je dobro in 

kaj je treba popraviti. Veseli smo 

kritik in pohval. 

Pomembne 

povratne 

informacije 

Mnenje Splošno 
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Š2-23 Vse to spremljajo na centrali družbe 

v Ljubljani 

Centrala v 

Ljubljani 

Funkcijska 

struktura 

Organizacijska 

struktura 

Š2-24 , kjer raziskujejo kako kakovostno 

opravimo storitve in nas vse potem 

seznanijo 

Raziskava o 

kakovosti 

storitev 

Odnos do 

strank 

Konkurenčna 

prednost 

Š2-25 Za boljšo kakovost vpliva tudi nova 

tehnologija, samo jo vodstvo kupi 

toliko kot zmore. 

Nova 

tehnologija 

Izvajanje 

marketinga 

Konkurenčna 

prednost 

Š2-26 Drugače vzdušje v podjetju je 

primerno času eni so bolj, drugi manj 

zadovoljni, teško govorim u imenu 

drugih. 

Vzdušje 

primerno 

času 

Nekonkurenčn

a prednost 

 

Organizacijska 

struktura 

Š2-27 Meni je kul, sem mlad, se še učim, 

delo mi je lepo, zanimivo, skozi 

nekaj novega 

Osebno 

zadovoljstvo 

Odnos med 

zaposlenimi 

Konkurenčna 

prednost 

Š2-28 Koliko vem podjetje upošteva 

mnenje nas zaposlenih,.  

Upoštevanje 

mnenje 

zaposlenih 

Odnos med 

zaposlenimi 

Konkurenčna 

prednost 

Š2-29 tako kot tudi stranke in partnerje Upoštevanje 

mnenje 

ponudnikov 

Odnos s 

strankami 

Pričakovanja 

ponudnikov 

Š2-30 Pri nas so pomembni vsi zaposleni. Vsi so 

pomembni 

Odnos do 

zaposlenih 

Konkurenčna 

prednost 

Š2-31 Ko se stranka prvič sreča ali pokliče 

enega, če je z njim zadovoljna vedno 

hoče njega, zato tudi podjetje 

omogoča, da se dodatno 

izobražujemo 

Dodatno 

izobraževanje 

za zaposlene 

Organizacijska 

klima 

Konkurenčna 

prednost 

Š2-32 pošilja nas na seminarje Seminar za 

zaposlene 

Organizacijska 

klima 

Konkurenčna 

prednost 

Š2-33 neke delavnice Delavnice za 

zaposlene 

Organizacijska 

klima 

Konkurenčna 

prednost 

Š2-34 Pri nas se delo večinoma opravlja v 

pisarni zato moramo znati govori 

najmanj še angleško fajn je če znaš 

še kakšen tuj jezik 

Znanje 

angleščine 

  

Š2-35 Ja, lahko rečem, da večinoma 

prodajamo preko telefona 

Telefon Tržna 

komunikacija 

Element 

marketinškega 

spleta 

Š2-36 ja tudi elektronske pošte, E-pošta Tržna 

komunikacija 

Element 

marketinškega 

spleta 

Š2-37 interneta Interneta Tržna 

komunikacija 

Element 

marketinškega 

spleta 

Š2-38 , pa tudi na kakšnih sestankih.  Sestanki Tržna 

komunikacija 

Element 

marketinškega 

spleta 

Š2-39 Drugače pa imamo oddelek za 

marketing in razvoj, kjer pripravljajo 

Oddelek za 

marketing in 

Izvajanje 

marketinga 

Konkurenčna 

prednost 
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ponudbe, pogodbe razvoj 

Š2-40 Koliko vem, podjetje je tudi sponzor 

društvom da bi bilo še bolj 

prepoznavno, saj je to dobra 

promocija. Ja, lahko rečem, da se 

tudi tako prodajamo 

Sponzorstvo Promocija Element 

marketinškega 

spleta 

Š2-41 Je konkurenca, ma je treba tudi z 

njimi sodelovati, saj se še kaj naučiš. 

Naši konkurenti so velika 

mednarodna špedicijska podjetja, kot 

so Intereuropa, Intertrans, Tranšped, 

Alpettour  

Sodelovanje s 

konkurenčni

mi podjetji 

Konkurenca Neetičnost 

poslovanja 

Š2-42 pa tudi kakšne manjša, samo oni 

imajo tudi manjši tržni delež A ja, 

tudi je DHL, ki ponuja še druge 

storitve, kot hitra pošta, pošiljajo 

pakete po celem svetu. Nimamo 

bistvenih težav. 

Ni težav Splošno Neetičnost 

poslovanja 

Š2-43 Prednosti, ki jih imamo je sigurno 

certifikat ISO standarda, mislim, da 

smo celo bili prvi v Sloveniji, ki smo 

to dobili 

certifikat ISO 

standarda 

Odnos do 

strank                             

Konkurenčna 

prednost 

Š2-44 V Luki smo si pridobili glavno vlogo 

pri transportu avtov iz Daljnega 

vzhoda. 

Vodilna 

vloga 

transportu 

avtov 

Povpraševanja 

po storitvah 

Konkurenčna 

prednost 

Š2-45 Prednost je tudi zgrajena železniška 

proga iz Kopra proti Evropi. Upam, 

da ko bo drugi tir zgrajen, bo to še 

boljše 

Železniška 

proga 

Prodajna pot Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š2-46 Kot sem rekel smo prepoznavni, kar 

je tudi prednost 

Prepoznavno

st 

Odnos do 

strank 

Konkurenčna 

prednost 

Š2-47 imamo raznoliko ponudbo, dobro 

informacijsko tehnologijo 

Dobra informacijsko 

tehnologija 

Konkurenčna 

prednost 

Š2-48 pa še smo na pravem mestu, ob Luki, 

ki dobro dela 

Ob Luki 

Koper 

Sedež Opis podjetja 

Š2-49 Prednosti je tudi v komuniciranju oz. 

vzdrževanju dobrih odnosov z že 

obstoječimi oz. stalnimi strankami 

Vzdrževanjih 

dobrih 

odnosov 

Odnos do 

strank 

Konkurenčna 

prednost 

Š2-50 Slabosti vidim u tem, da moramo 

imeti dosti znanja, zato nas stalno 

pošiljajo na neka usposabljanja,  

Pričakovanja 

podjetja po 

velikem 

znanju 

Nekonkurenčn

a prednost 

 

Organizacijska 

struktura 

Š2-51 ampak smo za to premalo motivirani. 

Dobro zdaj še gre, ko boš starejši pa 

ne vem, če bom enako razmišljal 

Premajhna 

motivacija za 

učenje 

Nekonkurenčn

a prednost 

 

Organizacijska 

struktura 

Š2-52 Mogoče bi bilo dobro še malo več 

poudarka dati sodobnejši tehnologiji, 

saj veš, ta se non stop razvija a mi 

Želja po 

znanju IKT 

Organizacijska 

klima 

Konkurenčna 

prednost 
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smo malo nazaj 

Š2-53 Priložnost vidim v povečanju tržnega 

deleža, saj svet je velik, treba se je še 

širiti in dobiti nove stranke.  

večanje 

tržnega 

deleža 

Razvoj podjetja Konkurenčna 

prednost 

Š2-54 Nevarnost predstavljajo konkurenčna 

podjetja, ki bi nam lahko prevzela 

posel.  

Prevzem 

posla 

Konkurenca Neetičnost 

poslovanja 

Š2-55 Se mi zdi, da vsak dan nastane 

kakšna nova špedicija. Ljudje delajo 

skupaj, nato se skregajo in enega 

podjetja pride dva ali tri in vsi se 

borijo za svoj del pogače 

Nastanek 

novih 

špedicij 

Vzrok za 

preplah 

Neetičnost 

poslovanja 

Š2-56 Da bi ohranili konkurenčni položaj je 

treba še naprej dobro,  

Dobro delati Odnos s 

strankami 

Pričakovanja 

ponudnikov 

Š2-57 kakovostno Kakovostno 

delati 

Odnos s 

strankami 

Pričakovanja 

ponudnikov 

Š2-58 in pravočasno narediti  Pravočasno Odnos s 

strankami 

Pričakovanja 

ponudnikov 

Š2-59 to, kar obljubiš stranki Izpolnitev 

obljubljeno 

Procesi Element 

marketinškega 

spleta 

Š2-60 Pa tudi boljša organizacija pri 

promoviranju podjetju bi mogoče 

prinesla pravi učenk 

Boljša 

promocija 

Mnenje Splošno 

Š2-61 Tu bi morali narediti točen program, 

pa tudi mogoče dati kakšnih 

strokovnjakom iz oglaševanja 

Progam za 

oglaševanje 

Mnenje Splošno 

Š2-62 To je sigurno drago, zato se redno 

udeležimo in predstavljamo podjetje 

na raznih sejmih,  

Udeležba za 

sejmih 

Promocija Element 

marketinškega 

spleta 

Š2-63 kongresih,  Udeležba na 

kongresih 

Promocija Element 

marketinškega 

spleta 

Š2-64 srečanjih pri nas v Sloveniji, pa tudi 

drugod po Evropi.  

Srečanja Promocija Element 

marketinškega 

spleta 

Š2-65 Ne nekaterih srečanjih sodelujmo 

tudi sponzorji, ma to sem že omenil 

Sponzorstvo Promocija Element 

marketinškega 

spleta 

Š2-66 Ma ne morem reči, da imamo kakšne 

težave pri tem. 

Ni težav Inovativnost Splošno 

Š2-67 Ko se kupi kakšen nov program 

računalniški ali kakšna druga oprema 

nas vodstvo pošlje na dodatno 

izobraževanje.  

Dodatno 

izobraževanje 

Reševanje 

problemov 

Organizacijska 

struktura 

Š2-68 Če ne gremo vsi, potem tisti, ki znajo 

pomagajo drugim 

Pomoč 

sodelavcu 

Odnos med 

zaposlenimi 

Konkurenčna 

prednost 
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Š2-69 Pa še kakšne delavnice smo imeli v 

preteklosti, posebno glede carinjenja. 

Tu so vedno neki novi predpisi 

Delavnice o 

carinjenju 

Reševanje 

problemov 

Organizacijska 

struktura 

Š2-70 Tudi s kakšno nelojalno 

konkurenčnostjo ali neetičnostjo se 

vsaj jaz nisem soočal 

Ni soočil z 

nelojanostjo 

Konkurenca Splošno 

Š2-71 Slišim pa od drugih, kako so nekateri 

nesramni 

Nesramni Konkurenca Neetičnost 

poslovanja 

Š2-72 ne vem znižajo cene Nižanje cen Konkurenca Neetičnost 

poslovanja 

Š2-73 in ti ukradejo posel, samo konkretno 

se ne spomnim kje je to bilo pa tudi 

nočem o tem govoriti 

Prevzemanje 

posla 

Konkurenca Neetičnost 

poslovanja 

Š2-74 A ja, kakšen krat se pojavijo težave s 

povezavo z Luko, samo to oni potem 

popravljajo, ponavadi je to pri njih 

Povezava z 

Luko 

Težave Splošno 

Š2-75 Mislim, da je majhna podjetja bolj 

strah konkurence, kot nas velikih, ker 

tudi nimajo veliko denarja, da bi 

organizirali transport 

Strah 

majhnih 

podjetij 

Težave Splošno 

Š2-76 Ja, mi smo tudi krediterji, ko 

založimo svoj denar za določene 

posle v tujini. 

 

Kreditiranje 

poslov 

Odnos do 

strank 

Konkurenčna 

prednost 

Š2-77 Našo špedicijo uporabljajo predvsem 

velika podjetja, ki nam zaupajo. Je še 

nekaj manjših, vendar je ta delež tudi 

majhen. 

Stranke so 

velika 

podjetja 

Ljudje Element 

marketinškega 

spleta 

Š2-78 Nudimo pa komplet logističnih 

storitev, 

Celotna 

logistična 

ponudba 

Odnos do 

strank 

Konkurenčna 

prednost 

Š2-79 s tem da nudimo cenejše storitve 

fizičnim osebam in majhnim 

podjetjem. Sigurno je treba tem 

majhnim posvetiti večjo pozornost, 

saj sem zasledil, da nekateri raje 

zaupajo pošiljko hitri pošti, ker en 

poznajo vsega našega dela. 

Cenejše 

storitve 

fizičnim 

osebam 

Odnos do 

strank 

Konkurenčna 

prednost 

Š2-80 Ja, je treba delati na pridobitvi 

podjetji,, pravne in fizične osebe, 

katere potrebujejo špediterske 

usluge, saj smo razvili tudi storitve 

od vrat do vrat. 

Storitve od 

vrat do vrat 

Prodajne poti Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š2-81 Pomembno je, da je pošiljatelj in 

kupec zadovoljen, zato to delo 

opravljajo tisti, ki so za to 

usposobljeni. 

Zadovoljstvo 

strank 

Odnos do 

strank 

Pričakovanja 

ponudnikov 

Š2-82 Če gledam v prihodnost bo treba še 

veliko kapitala vložiti v sodobno 

Dodatna 

vlaganja v 

Posodobitve Splošno 
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informacijsko tehnologijo IKT 

Š2-83 in nakupe kamionov, ki razvažajo 

blago po celi Evropi. 

Nakup 

kamionov 

Posodobitve Splošno 

Š2-84 Vsekakor je na prvem mestu večja 

agresivnost na trgu pri pridobitvi 

novih strank 

Agresivnejši 

marketing 

Inovativnost Splošno 

Š2-85 Pri nas nimamo posebno zaposlenega 

za odnose z javnostmi, kar po 

mojem, je bistveno, ko razvijamo 

kakšne zanimive informacije. 

Zaposliti 

osebo za 

stike z 

javnostjo 

Mnenje Splošno 

Š2-86 Drugače se vse to odvija v centrali v 

Ljubljani, oni se dogovorijo, kako 

bodo izvajali promocije. Mi v Kopru 

lahko samo spremljajo kaj se dogaja 

s konkurenco in poskušamo nato tudi 

kaj spremeniti 

Centralno 

vodenje 

Funkcijska  Organizacijska 

struktura 

Š2-87 Včasih je to težko, saj nimamo vsi 

teh pooblastila oz. lahko rečem.  

Brez 

pooblastil v 

podružnicah 

Težave Splošno 

Š2-88 tudi ni potrebnega znanja.  Ni dovolj 

znanja 

Težave Splošno 

Š2-89 Za pridobivanje novih strank bi jaz 

uporabil tudi pošto, Ja, saj vem, da 

so naši kaselci polni reklam, ampak 

enkrat bi trebalo naše ponudbe, 

kataloge poslati vsem prebivalcem 

na obali. Veš, so tudi starejši, ki kaj 

pošiljajo in pokličejo pošto, ne 

poznajo računalnika, preberejo pa to 

kar dobijo s pošto 

Pošiljanje po 

pošti 

Mnenje Splošno 

Š2-90 Lahko rečem, da je uspeh našega 

podjetja v ugodnih cenah 

Ugodne cene Cena Element 

marketinškega 

spleta 

Š2-91 tradiciji Tradicija Odnos do 

strank 

Konkurenčna 

prednost 

Š2-92 zanesljivosti Zanesljivost Odnos do 

strank 

Konkurenčna 

prednost 

Š2-93 Cene naših storitev naredimo na 

podlagi analize cen naše konkurence 

Določitev cen 

na podlagi 

analize 

Cena Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š2-94 Pri tem pa ne upoštevamo cene 

manjših špedicij, ker oni niso naša 

konkurenca. Tudi njihova kakovost 

opravljenih storitev je nižja, ma vsak 

se odloča po svoje 

Neupoštevanj

e cen 

nekonkurenc

e 

Cena Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š2-95 Nekaj kar nas ločuje od drugih je 

sigurno dolgoletno poslovanja z 

Dolgoletno 

poslovanje z 

Odnos do 

strank 

Konkurenčna 

prednost 
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železnico železnico 

Š2-96 luko, predstavniki mednarodne 

železnice. Ko gre za železniški 

transport med Italijo in drugim 

državami v srednji in vzhodni Evropi 

igramo glavno vlogo. 

Dolgoletno 

poslovanje  

Odnos z Luko 

Koper 

Konkurenčna 

prednost 

Š2-97 Ja to je svetovni splet Internet Promocija Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š2-98 Imamo svojo spletno stran zato 

poskušamo tako pridobiti nove 

strank 

Spletna stran Promocija Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š2-99 včasih oglašuje tudi preko različnih 

medijev. 

Oglaševanje 

preko 

medijev 

Promocija Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š2-

100 

Pomembno je tudi trženje, kot 

pravijo od ust do ust.Če so stranke 

zadovoljne, povejo naprej in nas 

potem drugi poiščemo 

Od ust do ust Promocija Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š2-

101 

Mi potem sestavimo ponudbo po 

meri naročnika  

Ponudba po 

meri 

naročnika 

Odnos do 

strank 

Konkurenčna 

prednost 

Š2-

102 

in potem poskušamo korektno 

izpeljati dogovor. 

Korektnost Procesiranje Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š2-

103 

Pri tem upoštevamo hitrost,  hitrost Odnos do 

strank 

Konkurenčna 

prednost 

Š2-

104 

varnost.... 

 

varnost Odnos do 

strank 

Konkurenčna 

prednost 

Š2-

105 

po zmerni ceni in po principu Od 

vrat do vrat 

Zmerna cena Odnos do 

strank 

Konkurenčna 

prednost 

Š2-

106 

Vključeni smo v združenja Fonasba Fonasba Članstvo Konkurenčna 

prednost 

Š2-

107 

in FIATA FIATA Članstvo Konkurenčna 

prednost 

Š2-

108 

in doma v gospodarsko zbornica 

špediterjev 

Gospodarska 

zbornica 

špediterjev 

Članstvo Konkurenčna 

prednost 

Š2-

109 

Nekako moraš biti viden, kot član 

FIATA pa lahko izdajamo tudi 

dokumente, ki jih oni sprejemajo 

Prepoznaven Mnenje Splošno 

Š2-

110 

Tudi udeležimo se vsaj enkrat letno 

njihovih srečanj, nekaj novega izveš, 

dobiš nove kontakte, ja to je kar v 

redu. Ne moreš pa se udeležiti vseh 

njihovih izobraževanj, prvo ker nas 

je premalo v službi, je dosti dela in to 

Srečanja  Promocija Elementi 

marketinškega 

spleta 
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vse stane.  

Š2-

111 

Preko družabnih omrežij Družabna 

omrežja 

Promocija Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š2-

112 

v zadnjem času najbolj uporabljamo 

Facebook. Danes če te ni tam, je 

čudež, saj to gre čez svet 

Facebook Promocija Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š2-

113 

Prisotni smo še sicer na Twitterju Twitter Promocija Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š2-

114 

in na naši spletni strani, ki smo jo 

prenovili in mislim, da je prav dobra, 

kako bi rekel atraktivna… 

spletna stran Promocija Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š2-

115 

Saj sem že omenil sponzorstvo sponzorstvo Promocija Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š2-

116 

, prisotnost na sejmih,  

 

Sejmi Promocija Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š2-

117 

v časopisih,  Časopis Promocija Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š2-

118 

na radiu,. Radio Promocija Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š2-

119 

TV, ma to bolj poredko, lahko bi bilo 

več tega, ma je vse povezano z 

denarjem 

TV Promocija 

 

Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š2-

120 

Mogoče še to, da je v našem poslu 

pomembno, da prisluhnemo 

strankam, od njih mi živijo  

Prisluhniti 

strankam 

Odnos s 

strankami 

Pričakovanja 

ponudnikov 

Š2-

121 

in če bodo one zadovoljne, bodo še 

prišle k nam 

Zadovoljne 

stranke 

Odnos s 

strankami 

Pričakovanja 

ponudnikov 

Š2-

122 

Mogoče tudi to, da bi stalnim 

strankam ponudili kakšne popuste, 

saj jih dajemo, ma mogoče še kakšen 

procent več 

Popusti 

stalnim 

strankam 

Odnos s 

strankami 

Konkurenčna 

prednost 

Š2-

123 

čeprav se jih ob koncu leta 

spomnimo, ko organiziramo tudi 

srečanje z njimi in jim podarimo 

kakšno malenkost. 

Pozornost Odnos s 

strankami 

Konkurenčna 

prednost 

 

ŠPEDICIJA 3 

 

 Vprašanja in odgovori  Pojmi Kategorije Nadkaterogije 

Š3-1 Naša špedicija ima glavni sedež 

v Zettlingu, Avstrija. Je del 

Grupe Lagermax 

Tujina Sedež podjetja Opis podjetja 
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Š3-2 V Kopru delujemo 14 let 14 let Čas delovanja Opis podjetja 

Š3-3 Poleg Kopra, špedicija deluje na 

Madžarskem in seveda tudi v 

Avstriji, kje je zaposlenih 130 

skupaj s šoferji 

130 Število 

zaposlenih 

Opis podjetja 

Š3-4 Glavna dejavnost podjetja je 

avtomobilska branža 

Cestni prevoz Osnovna 

ponudba 

Opis podjetja 

Š3-5 poleg tega se ukvarjamo še z 

tekočim tovorom 

Prevoz tekočih 

tovor 

Osnovna 

ponudba 

Opis podjetja 

 Š3-6 kontejnerskim tovorom Kontejnerski  Osnovna 

ponudba 

Opis podjetja 

Š3-7 carinjenjem, Carinjenje Osnovna 

ponudba 

Opis podjetja 

Š3-8 skladiščenjem.  Skladiščijo Osnovna 

ponudba 

Opis podjetja 

Š3-9 V okviru naše špedicije deluje še 

podjetje, ki se ukvarja s 

popravili, predelavo in nego 

vozil.,  

Popravila in 

nega vozil 

Osnovna 

ponudba 

Opis podjetja 

Š3-10 Prvo je bilo mišljen le, da se bo 

ukvarjalo s transportom vozil 

potem so videli priložnost še za 

dodatno dejavnost in jo izkoristili 

Dodatna 

dejavnost 

Panoga podjetja Konkurenčna 

prednost 

Š3-11 ISO standard certifikat ISO 

standarda 

Fizični dokazi Konkurenčna 

prednost 

Š3-12 poleg tega imamo tudi ECG 

licenco. 

certifikat ECG 

licenca 

Fizični dokazi Konkurenčna 

prednost 

Š3-13 Podjetje je najbolj usmerjeno v 

avtomobilsko industrijo 

Avtomobilizem Osnovna 

ponudba 

Opis podjetja 

Š3-14 vendar se vedno bolj uveljavlja 

tudi na cargo tovoru 

(kontejnerski promet 

cargo tovor Osnovna 

ponudba 

Opis podjetja 

Š3-15 Odnosi med zaposlenimi so 

dobri, jaz sem sicer šele na sveže 

zaposlena  

Dober Odnos med 

zaposlenimi 

Konkurenčna 

prednost 

Š3-16 in nisem opazila kašnih 

konfliktov.. 

Nikakršnih 

konfliktov 

Odnos med 

zaposlenimi 

Konkurenčna 

prednost 

Š3-17 Tudi veliko dela je, ko je treba se 

dela, ko je malo pavze pa se 

znamo tudi sprostiti, nasmejati 

Sproščeno 

vzdušje 

Odnos med 

zaposlenimi 

Konkurenčna 

prednost 

Š3-18 Na vsakem oddelku v podjetju so 

točno določene naloge za 

vsakega zaposlenega 

Določeno 

izvajanje nalog 

Odnos med 

zaposlenimi 

Konkurenčna 

prednost 

Š3-19 vsak ima svoje zadolžitve, tako je 

tudi na področju marketinga 

Določene 

zadolžitve 

Izvajanje 

marketinga 

Konkurenčna 

prednost 

Š3-20 Oni iščejo nove stranke,  

 

Pridobivanje 

novih strank 

Ljudje Elementi 

trženjskega 

spleta 
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Š3-21 sestavljajo ponudbe,  Sestavljanje 

ponudb 

Tržna 

komunikacija 

Elementi 

trženjskega 

spleta 

Š3-22 se oglašajo na telefon,  Odzivnost na 

telefon  

Odnos s 

strankami 

 

Pričakovanja 

ponudnika 

Š3-23 odgovarjajo na emaile.. Odzivnost na 

Email 

Odnos s 

strankami 

 

Pričakovanja 

ponudnika 

Š3-24 Pri svojem delu so samostojni, 

saj vejo, kaj morajo delati 

Samostojnost 

pri delu 

Izvajanje 

marketinga 

Konkurenčna 

prednost 

Š3-25 Če stranka ne ve točno kaj hoče, 

mu delavci v marketingu 

pomagajo, svetujejo. 

Svetovanje Odnos s 

strankami 

 

Pričakovanja 

ponudnika 

Š3-26 Pri nas je recimo da smo v dobrih 

odnosih 

Dobri odnosi Odnos do 

konkurence 

Konkurenčna 

prednost 

Š3-27 konec koncev je trg taksen da 

prej ali slej moras vzeti kaj tudi 

od konkurence ali pa jim prodati 

(vsaj na avtomobilskem oddelku 

je tako kar se tice disponaze), 

Prevzemanje 

poslov 

Konkurenca Neetičnost 

poslovanja 

Š3-28 ko se pa gre za tenderje, je pa 

vsak na svoji strani in gleda sebi 

v korist seveda 

Vsak gleda 

svojo korist 

Konkurenca Neetičnost 

poslovanja 

Š3-29 Naši največji konkurenti so 

Intereuropa in BČG CarShipping, 

ki opravljajo isto dejavnost kot 

mi. 

Velika podjetja 

z enako 

dejavnostjo 

Težave  Splošno 

Š3-30 Naša prednost je ta da je podjetje 

dolgo let na trgu 

Tradicija Odnos do strank Konkurenčna 

prednost 

 

Š3-31 torej je uveljavljeno kot zaupanje 

vredno podjetje 

zaupanje Odnos do strank Konkurenčna 

prednost 

 

Š3-32 Nahaja se v Kopru, kjer se 

obetajo velike spremembe 

Velike 

spremembe 

Razvoj podjetja Konkurenčna 

prednost 

 

Š3-33 in širitve na področju logistike in 

špedicije. 

Širitev 

poslovanja 

Razvoj podjetja Konkurenčna 

prednost 

 

Š3-34 Smo del skupine Lagermax, 

katera velja za eno izmed 

vodilnih podjetij v svetu špedicije 

Veliko podjetje  Ljudje Elementi 

trženjskega 

spleta 

Š3-35 imamo svoje skladiščne enote in 

terminale po Evropi,  

Nepremičnine 

(skladišča in 

terminali) 

Lastne Konkurenčna 

prednost 

 

Š3-36 slabost ali nevarnost za nas je, da 

je vedno več podjetij na trgu, ki 

se ukvarjajo s tem poslom. 

Nastanek novih 

podjetij 

Vzrok za preplah 

 

Neetičnost 

poslovanja 
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Š3-37 Kar nekaj bi ti povedala. Sigurno 

je uvajanje EU standardov 

pomembno 

Uvajanje novih 

EU 

standardov 

Odnos s 

strankami 

Pričakovanja 

ponudnikov 

Š3-38 da se vidi naša kvaliteta dela, Kakovostno 

delati 

Odnos s 

strankami 

Pričakovanja 

ponudnikov 

Š3-39 da sem nam prizna, da delamo 

dobro 

Priznanje Odnos s 

strankami 

Pričakovanja 

ponudnikov 

Š3-40 Kakšne nove metode dela, širitev 

kadra 

Nove zaposlitve Predlog Splošno 

Š3-41 konstantna izobraževanja 

zaposlenih, 

Izobraževanje 

zaposlenih 

Predlog Splošno 

Š3-42 vedno boljša kakovost.  

 

Boljša kakovost Odnos s 

strankami 

Pričakovanja 

ponudnikov 

Š3-43 Večji trud pri delu bi verjetno 

prinesel tudi nove stranke,  

Vložitvi veliko 

truda 

Predlog Splošno 

Š3-44 pa več oglaševanja v medijih. Oglaševanje v 

medijih 

Predlog Splošno 

Š3-45 Najbolj bi izpostavila 

računalniško povezavo saj je 

celotna grupa podjetja po svetu 

na enem serverju 

Premajhna 

kapaciteta 

serverja 

Reševanja 

problemov 

Organizacijska 

struktura 

Š3-46 vendar se obetajo  spremembe in 

izboljšave na tem področju da bi 

vsako podjetje imelo svoj 

strežnik 

Nakup 

strežnikov 

Predlogi Organizacijska 

struktura 

Š3-47 Disponaža vozil, to je 

disponiranje kamionov, iščemo 

prevozne ture za kamione 

Disponaža Prodajne poti Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š3-48 sestavljamo različne kombinacije 

na vozilu, da ti vozijo polni 

Sestavljanje 

različnih 

kombinacij 

Ljudje Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š3-49 Ves čas je treba komunicirati z 

vozniki, jim dajati navodila, 

iskati povratne ture, po domače 

bi rekla obračanje kamionov. 

Komunikacija z 

vozniki 

Prodajne poti Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š3-50 Lahko rečem  špedicija in 

logistika vozil 

Logistične in 

špedicijske 

storitve 

Osnovna 

ponudba 

Opis podjetja 

Š3-51 prevoz vozil Prevoz vozil Osnovna 

ponudba 

Opis podjetja 

Š3-52 prevoz in disponaža  kontejnerjev disponaža 

kontejnerjev 

Osnovna 

ponudba 

Opis podjetja 

Š3-53 disponaža tovornjakov za težki 

tovor in tekočine 

disponaža 

tovornjakov 

Osnovna 

ponudba 

Opis podjetja 

Š3-54 Naša špedicija je izjemno 

fleksibilna 

Fleksibilnost Odnos do strank Konkurenčna 

prednost 
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Š3-55 in se zato hitro prilagodi vsem 

spremembam na trgu.  

 

Prilagodljivost 

spremembam 

na trgu 

Izvajanje 

marketinga 

Konkurenčna 

prednost 

Š3-56 Več stika strankami v živo ne 

zgolj email in telefon 

Več osebnih 

stikov 

Predlog Splošno 

Š3-57 Ko se s stranko pogovarjaš iz oči 

v oči, hitro ugotoviš kaj točno 

želi, kako se ji lahko prilagodiš 

Včasih je to dražje, ampak je 

važen rezultat. Mnenja sem, da se 

lažje pogajaš. 

Prilagajanja Odnos strankami Pričakovanja 

ponudnikov 

Š3-58 Tudi kakšne dodatne storitve pri 

avtomobilih bi lahko imeli. 

Mogoče bi to ponudili tudi 

zunanjim in ne samo tem, ki 

predejo v Luko, z ladjo, vagoni 

ali kamioni. 

Nudenje 

storitev strank 

izven Luke 

Koper 

Predlog Splošno 

Š3-59 Najbolj bi izpostavila kakovostne 

storitve  

Kakovostne 

storitve 

Odnos do strank Konkurenčne 

prednosti 

Š3-60 in dobra komunikacija dobra 

komunikacija 

Odnos do strank Konkurenčne 

prednosti 

Š3-61 ter znanje zaposlenih. znanje 

zaposlenih 

Odnos do strank Konkurenčne 

prednosti 

Š3-62 Tudi dobri odnosi med 

zaposlenimi so sigurno ključ 

uspeha našega podjetja. 

dobri odnosi  Odnosi med 

zaposlenimi 

Konkurenčne 

prednosti 

Š3-63 Saj plače niso ne vem kako 

velike, so pa točne 

Točnost pri 

izplačilih 

plača 

Odnosi med 

zaposlenimi 

Konkurenčne 

prednosti 

Š3-64 Meni je kolektiv všeč in bi delala 

tu tudi za manj denarja 

Osebno 

zadovoljstvo 

Odnosi med 

zaposlenimi 

Konkurenčne 

prednosti 

Š3-65 Največ preko tenderja. Ponavadi 

decembra dajo velika podjetja 

razpise in se nanje vsako leto 

prijavimo 

Tender Prodajna pot Element 

marketinškega 

spleta 

Š3-66 Če smo izbrani sledijo kasneje 

sestanki 

Sestanki Tržna 

komunikacija 

Element 

marketinškega 

spleta 

Š3-67 in potem še pogajanja v živo Pogajanja v 

živo 

Tržna 

komunikacija 

Element 

marketinškega 

spleta 

Š3-68 Zmenimo se kaj podjetje rabi, 

kakšna bo cena in to potem drži 

nekaj časa. 

Dogovor o ceni Cena Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š3-69 Tudi preko interneta iščemo nove 

stranke, 

Internet Tržna 

komunikacija 

Element 

marketinškega 

spleta 
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Š3-70 saj tam tudi kupci primerjajo 

ponudbe 

Primerjava cen Cena Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š3-71 V Sloveniji – glavno združenje 

špediterjev 

Združenje 

špediterjev 

Članstvo Konkurenčna 

prednost 

Š3-72 pa tudi v Evropi a se ne spomnim 

katero, mislim da je to 

mednarodno združenje za 

špediterji 

Mednarodno 

združenje 

špediterjev 

Članstvo Konkurenčna 

prednost 

Š3-73 Osebna prodaja, Osebna prodaja Tržna 

komunikacija 

Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š3-74 internet Internet Tržna 

komunikacija 

Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š3-75 kataloška prodaja v revijah za 

logistiko 

Kataloška 

prodaja 

Tržna 

komunikacija 

Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š3-76 Imamo tudi svoj profil na 

Facebooku... 

 

Facebooku Tržna 

komunikacija 

Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š3-77 Mislim, da naše stranke cenijo 

naše delo,  

Vestnost dela Odnos do strank Konkurenčna 

prednost 

Š3-78 ker imamo veliko zvestih strank, 

kar je dobro.  

Zveste Odnos do strank Konkurenčna 

prednost 

Š3-79 Oni so tudi naši najboljši 

promotorji 

Promotorji Odnos do strank Konkurenčna 

prednost 

Š3-80 Sigurno je dobro imeti 

računalnike, ker brez njih mislim, 

da bi bili vsi izgubljeni,  

Sodobnejši 

računalniki 

Predlogi Splošno 

Š3-81 samo kaj, ko z nekom posluješ 

več let,  pa ga niti ne poznaš 

Osebna ne 

prepozavnost 

Težave Splošno 

Š3-82 Jaz sem za osebno prodajo Več osebne 

prodaje 

Predlogi Splošno 

 

ŠPEDITER 4 

 

 odgovori  Pojmi Kategorije Nadkaterogije 

Š4-1 Podjetje, kjer delam ima 

zaposlenih okoli 500.000 ljudi po 

celem svetu v Sloveniji okoli 60 

60 Število 

zaposlenih 

Opis podjetja 

Š4-2 V Sloveniji deluje od leta 2007 11 let Čas delovanja Opis podjetja 

Š4-3 Opravljamo vse vrste špedicij Vse vrste 

špedicij 

Osnovna 

ponudba 

Opis podjetja 

Š4-4 Organiziramo transport z 

ladjami, 

Ladijski prevoz Osnovna 

ponudba 

Opis podjetja 

Š4-5 letali Letalski prevoz Osnovna 

ponudba 

Opis podjetja 



Priloga 5 

 

 Š4-6 in po cesti. Cestni prevoz Osnovna 

ponudba 

Opis podjetja 

Š4-7 Delujemo v uvozu, izvozu in 

tranzitu 

Mednarodno  Poslovno-

funkcijska  

organizacijska 

struktur 

Š4-8 po načelu door to door Načelo od vrat 

do vrat 

Prodajne pot Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š4-9 Pokrivamo večino držav po 

celem sveta 

Delovanje po 

celem svetu 

Prodajne poti Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š4-10 Mislim, da je kar dobra blagovna 

znamka.  

 

Dobra blagovna 

znamka 

Fizični dokaz Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š4-11 V Sloveniji ima pisarne v Kopru 

in Kranju.  

Pisarne v Kopru 

in Kranju 

Sedež  Opis podjetja 

Š4-12 Pošiljke preko podjetja so ves čas 

spremljane.  

Spremljanje 

pošiljk 

Odnos do strank Konkurenčna 

prednost 

Š4-13 Dobavitelji so podjetja, ki ne 

morejo delati brez osnovnih 

sredstev, ki jih mi pripeljemo, kot 

npr. avto ali gorivo.  

Nujna osnovna 

sredstva 

Povpraševanje 

po storitvah 

 

Konkurenčna 

prednost 

Š4-14 Teh dobaviteljev je veliko, če 

kakšen izpade se ga lahko hitro 

nadomesti z drugim.  

Veliko število 

dobaviteljev 

Povpraševanje 

po storitvah 

 

Konkurenčna 

prednost 

Š4-15 Enako velja tudi za kupce. Veliko število 

kupcev 

Povpraševanje 

po storitvah 

 

Konkurenčna 

prednost 

Š4-16 Vsak oddelek je zadolžen za 

specifična področja, v katerih 

težimo k nenehnemu napredku 

Težnja po 

napredku 

Organizacijska 

klima  

Konkurenčna 

prednost 

Š4-17 Vsi skupaj smo povezani v 

skladno celoto s ciljem biti 

najboljši, 

Želja biti 

najboljši 

Organizacijska 

klima 

Konkurenčna 

prednost 

Š4-18 poznamo kulturo podjetja, Poznavanje 

kulturne 

Organizacijska 

klima 

Konkurenčna 

prednost 

Š4-19 cilje, ki jih podjetje želi doseči Enotni cilj Organizacijska 

klima 

Konkurenčna 

prednost 

Š4-20 Podjetje nas ves čas zasipa z 

dodatnimi izobraževanji, 

Dodatna 

izobraževanja 

Organizacijska 

klima 

Konkurenčna 

prednost 

Š4-21 tečaji, Tečaji Organizacijska 

klima 

Konkurenčna 

prednost 

Š4-22 usposabljanji. Usposabljanja Organizacijska 

klima 

Konkurenčna 

prednost 
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Š4-23 Vse nas tudi ocenjujejo, mislim 

kadrovska 

Ocenjevanje Organizacijska 

klima 

Konkurenčna 

prednost 

Š4-24 z nami se pogovarja Interna 

komunikacija 

Organizacijska 

klima 

Konkurenčna 

prednost 

Š4-25 svetujejo Svetovanje Organizacijska 

klima 

Konkurenčna 

prednost 

Š4-26 in tako dobivamo nove 

kompetence.  

 

Pridobivanje 

kompetenc 

Organizacijska 

klima 

Konkurenčna 

prednost 

Š4-27 Kadrovska skrbi za našo kariero, 

to je dobro,  

Skrb za kariero  Odnos do 

zaposlenih 

Konkurenčna 

prednost 

Š4-28 si bolj motiviran in  boljše delaš.. Motiviranost Odnos do 

zaposlenih 

Konkurenčna 

prednost 

Š4-29 Potem imamo tudi sestanke, kar 

dobro poskrbijo,  

sestanki Organizacijska 

klima 

Konkurenčna 

prednost 

Š4-30 to se tudi vidi v odnosih, so kar 

dobri.  

dobri Odnos do 

zaposlenih 

Konkurenčna 

prednost 

Š4-31 Če dobro delaš si tudi nagrajen Dodatno 

nagrajevanje 

Odnos do 

zaposlenih 

Konkurenčna 

prednost 

Š4-32 Imamo poseben oddelek, ki skrbi 

za prodajo in marketing v celoti.  

 

Poseben 

oddelek 

Izvajanje 

marketinga 

 

Konkurenčna 

prednost 

Š4-33 Pravih konkurentov, ki delajo vse 

to kar delamo mi je malo Mislim, 

da je to še Federal Express, UPS 

Ni prave  Konkurenca Splošno 

Š4-34 Mislim, da je naše najbolj 

prepoznavno in vodilno v 

Sloveniji. 

Velika 

prepoznavnost 

Odnos do strank Konkurenčna 

prednost 

Š4-35 A to ne pomeni, da konkurence 

ni. So manjše špedicije od nas in 

so nam velika konkurenca,  

Manjša 

podjetja 

Konkurenca Splošno 

Š4-36 zato tudi mi veliko delamo z 

velikimi podjetji Tu lahko 

dosežemo tudi višje cene 

Višje cene pri 

velikih 

podjetjih 

Cena Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š4-37 Posebno konkurenco 

predstavljajo tisti, ki prevažajo 

manjše pošiljke, recimo fizičnim 

osebam, ki so tudi učinkovita, 

hitra in zanesljiva, ampak nam 

niso v prvem planu.  

Dostava 

manjših pošiljk 

z nižjimi 

cenami 

Konkurenca Neetično 

poslovanja 

Š4-38 Mi se ves čas borimo, da bi 

povečali svoj tržni delež. 

Boj za višji 

tržni delež 

Konkurenca Neetično 

poslovanja 
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Š4-39 Naša prednost je ta, da smo 

veliko globalno podjetje, 

Globalno 

podjetje 

Ljudje Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š4-40 dolgo let na trgu, kar stranke 

pritegne. 

Tradicija Odnos do strank Konkurenčne 

prednosti 

Š4-41 Kot veliko podjetje imamo 

ogromno ugodnosti 

Veliko 

ugodnosti 

Odnos do strank Konkurenčne 

prednosti 

Š4-42 in prioritete pri rezervaciji 

prostora na ladji, pri prevoznikih, 

Prioritete pri 

rezervacijah 

Odnos do strank Konkurenčne 

prednosti 

Š4-43 pa tudi cenovno se lažje 

pokrivamo in pridobivamo    

stranke 

Prilagajanje 

cenam 

Cena Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š4-44 V podjetju izvajajo ankete o 

zadovoljstvu uporabnikov, ki je 

pokazala,  

Anketiranje 

uporabnikov  

Odnos do strank Konkurenčne 

prednosti 

Š4-45 da so zadovoljne z našimi 

storitvami 

Zadovoljstvo Odnos do strank Konkurenčne 

prednosti 

Š4-46 Prednost je tudi v tem, da 

podjetje pozna tržišče, kjer dela 

Poznavanje 

tržišča 

Odnos do strank Konkurenčne 

prednosti 

Š4-47 se prilagaja to kar želijo kupci.  Prilagajanje 

kupcem 

Odnos do strank Pričakovanja 

ponudnikov 

Š4-48 Slabost za podjetje predstavljajo 

novi, cenejši konkurentje, hočem 

reči, da ima naše podjetje višje 

cene od drugih, manjših podjetij.   

Cenejše storitve Konkurenca Neetičnost 

poslovanja 

Š4-49 Podjetje zato lahko izgubi nekaj 

dela. Tu ni samo problem podjetij 

iz Slovenije, ampak prihajajo tudi 

iz tujine.  

Izguba dela Vzroki za 

preplah 

Neetičnost 

poslovanja 

Š4-50 Priložnost vidimo v širjenje posla 

iz države, kakšne nove 

poslovalnice na Hrvaškem, ki je 

sedaj v Evropski uniji.  

Širjenje storitev 

izven države 

Dodatne storitve Konkurenčne 

prednosti 

Š4-51 Za nevarnost lahko rečem, da je 

to gospodarstvo, kako se bo 

razvijalo v bodoče 

Neznanke v 

gibanju blaga 

 

Težave Splošno 

Š4-52 Mi v Kopru ne moremo, kaj dosti 

spreminjati navade 

Ni vpliva na 

spremembe 

Težave Splošno 

Š4-53 Smo globalno podjetje in 

dobijamo direktive s strani 

globala 

Globalno 

podjetje 

Funkcijska Organizacijska 

struktura 

Š4-54 Kar oni rečejo tako je. Direktiva z vrha 

podjetja 

Poslovno-

funkcijska  

organizacijska 

struktur 

Š4-55 Mi lokalno spremljamo stanje Lokalno 

spremljanje 

stanja 

Odnos do strank Konkurenčna 

prednost 
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Š4-56 in se nenehno izboljšujemo z 

nudenjem novih inovativnih 

rešitev stranki.  

 

Nudenje 

inovativnih 

rešitev 

Dodatne storitve Konkurenčna 

prednost 

Š4-57 Trudimo se minimizirat 

pomanjkanje znanja ali kakšne 

težave z računalniki z raznimi 

postopki 

pomanjkanja 

znanja 

Težave Splošno 

Š4-58 Znanja imamo kar dosti, tudi se 

izobražujemo, saj to zahteva 

podjetje. Če so kakšne novosti na 

IT področju nam tudi povejo 

kako in kaj je treba. 

Veliko 

izobraževanja  

Organizacijska 

klima 

Konkurenčna 

prednost 

Š4-59 Kakšen krat se kaj zalomi pri 

povezavi z Luko, ma to nismo mi 

krivi. 

Povezava z 

Luko Koper 

Težave Splošno 

Š4-60 Težave so prav tako zaradi 

konkurence, ta postaja izredno 

agresivna.  

Agresivnost  Splošno 

 

Neetičnost 

poslovanja 

Š4-61 Ponudba je celotna.. Ko se 

stranka odloči, da želi nekaj 

pripeljati preko nas, pokliče in 

vpraša za ponudbo 

Celostna 

ponudba 

Osnovna 

ponudba 

Konkurenčna 

prednost 

Š4-62 Stranka mora dati en kup 

podatkov, kot npr. kakšno 

prevozno sredstvo, kakšno blago, 

ali gre za uvoz izvoz ali tranzit in 

naši u marketingu pripravijo 

ponudbo 

Priprava 

ponudbe 

Tržna 

komunikacija 

Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š4-63 Če jo stranka sprejme potem 

poskrbimo za stranko od začetka 

do konca s ciljem popolnega 

zadovoljstva 

Zadovoljstvo Odnos do strank Konkurenčna 

prednost 

Š4-64 Ko je delo opravljeno se na 

računu napiše vse, če gre skozi 

našo Luko se napiše še ladijski 

tovorni list, tovorni list. Na 

podlagi tega stranka potem 

spremlja svoj tovor. 

Spremljanje 

tovora 

Odnos do strank Konkurenčna 

prednost 

Š4-65 Naše stranke so fizične osebe in 

podjetja, bolj smo usmerjeni na 

velika podjetja. 

Usmerjenost v 

velika podjetja 

Odnos do 

konkurence 

Konkurenčna 

prednost 

Š4-66 Spremembe so nenehne, saj je 

treba ohraniti konkurenčno 

prednost in slediti viziji podjetja, 

to je biti tržni leader 

Nenehne 

spremembe 

Dodatne storitve Konkurenčna 

prednost 

Š4-67 Vizija podjetja je biti povsod po 

svetu, zato tudi podjetje išče nova 

tržišča 

Prisotnost po 

svetu 

Prodajne poti Elementi 

marketinškega 

spleta 
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Š4-68 Tako kot delamo sedaj je dobro 

osebno ne bi kaj dosti 

spreminjala 

Dobro delati Odnos s 

strankami 

 

Pričakovanja 

ponudnikov 

Š4-69 Treba se je le še malo širit. 

 

Širjenje 

poslovanja 

Predlogi Splošno 

Š4-70 Vsekakor je usmerjenost k 

stranki in njenim potrebam 

ključna prednost pred 

konkurenco 

Usmerjenost k 

strankam 

Odnos s 

strankami 

 

Pričakovanja 

ponudnikov 

Š4-71 Mogoče tudi dobri odnosi med 

nami, ki tam delamo 

Dobri odnosi  Odnos med 

zaposlenimi 

Konkurenčna 

prednost 

Š4-72 Mi tudi delamo toliko različnih 

storitev, prevoze z ladjami  

Prevozi z 

ladjami 

Prodajne poti 

 

Element 

marketinškega 

spleta 

Š4-74 letali Prevozi z letali Prodajne poti 

 

Element 

marketinškega 

spleta 

Š4-75 Kamioni, kombiji Prevozi po cesti Prodajne poti 

 

Element 

marketinškega 

spleta 

Š4-76 vlaki Prevozi po 

železnici 

Prodajne poti 

 

Element 

marketinškega 

spleta 

Š4-77 tudi skladiščimo robo. jo 

pakiramo, popravljamo 

Skladiščenje, 

pakiranje, 

popravljanje  

Dodatne storitve  Konkurenčna 

prednost 

Š4-78 Veliko je tega niti se ne morem 

spomniti usega in to po celem 

svetu, tam so naši ljudje 

Opravljanje 

storitve po 

celem svetu 

Prodajne poti Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š4-79 Tudi to, da smo u centru 

dogajanja. Glavne pisarne so na 

Brniku, blizu je avtocesta, carina 

in letališče.  

Bližina letališča 

in avtoceste 

Lokacija Konkurenčna 

prednost 

Š4-80 Cena sigurno ni naš dejavnik 

uspeha, ker smo dražji kot drugi, 

ma use skupaj kar delamo nas 

loči od drugih.  

Nekonkurenčna Cena Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š4-81 Uspeh je sigurno u tem, da 

delamo z večjimi podjetji.  

Delamo z 

večjimi podjetji 

Povpraševanje 

po storitvah 

 

Konkurenčna 

prednost 

Š4-82 Komunikacija je dobro, ja pa tudi 

interni marketing deluje. To sem 

ti že prej povedala, da se 

razumemo in podjetje skrbi za 

nas zaposlene. 

Dober interni 

marketing 

Odnos do 

zaposlenih 

Konkurenčna 

prednost 

Š4-83 Špedicija je na letališču, ta skrbi 

za carinjenje in odpremo naprej.  

Nudenje 

storitev na 

letališču  

Odnos s 

strankami 

Konkurenčna 

prednost 



Priloga 5 

 

Š4-84 Sigurno se uspeh podjetja kaže 

ker delamo kakovostno.  

Kakovostno 

delo 

Fizični dokaz Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š4-85 Podjetje ima certifikate kakovosti  Certifikat 

kakovosti 

Fizični dokaz Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š4-86 in tudi skrbi za okolje. Strankam 

ponujamo tudi, kot mi pravimo 

zelene produkte pri spremljanju 

izpustov škodljivih plinov v zrak 

Skrb za okolje Fizični dokaz Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š4-87 Več ali manj nas stranke dobijo 

ker smo veliki in vsem dobro 

znano podjetje po celem svetu. 

Velika 

prepoznavnost 

Odnos do strank Konkurenčna 

prednost 

Š4-88 Naša podjetja po celem svetu 

nam tudi pomagajo pri tem pri 

svetovanju strankam, katera 

gredo preko naše Luke. 

Svetovanje 

strankam po 

celem svetu 

Ljudje Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š4-89 Tako stranke dobimo tudi od 

naših zvestih strank.  

Priporočila od 

zvestih strank 

Tržna 

komunikacija  

Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š4-90 Sami direktno ne iščemo stranke, 

one pokličejo in to je to 

Stranke same 

pokličejo 

Odzivnost strank Konkurenčna 

prednost 

Š4-91 Če se ne motim v združenje 

špediterjev ne, so pa v 

mednarodno združenje letalskih 

prevoznikov, mislim, da se reče 

IATA. 

IATA Članstvo Konkurenčna 

prednost 

Š4-92 Največ oglašujemo preko 

interneta 

Internet Tržna 

komunikacija 

Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š4-93 nato od ust do ust, Od ust do ust Tržna 

komunikacija 

Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š4-94 dobri odnosi z drugimi našimi 

poslovalnicami, kjer svetujejo 

našim strankam katere gredo 

preko naše Luke 

Svetovanje 

 

Ljudje Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š4-95 Udeležujemo se tudi sejmov Sejmi Tržna 

komunikacija 

Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š4-96 vidni smo v športu, ki se gledajo 

po celem svetu, sponzorji košarke 

NBA lige, v Formuli 1, v 

nogometu.  

Sponzorstvo Tržna 

komunikacija 

Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š4-97 Potem je še kataloška prodaja.  Kataloška 

prodaja 

Prodajne poti Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š4-98 Imamo lepo in pregledno spletno 

stran. 

Spletna stran Tržna 

komunikacija 

Elementi 

marketinškega 
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spleta 

Š4-99 V dobrih odnosih z vsemi, saj 

smo odvisni tudi od manjših 

podjetjih, npr prevoznikov – 

kamioni, saj naše blago peljejo za 

nas 

Dobri  Odnos do 

prevoznikov 

Konkurenčna 

prednost 

 

ŠPEDITER 5 

 

 Odgovori Pojmi Kategorije Nadkaterogije 

Š5-1 Ukvarjamo se s transporti v 

cestnem 

Cestni prevoz Osnovna 

ponudba 

Opis podjetja 

Š5-2 letalskem, Letali Osnovna 

ponudba 

Opis podjetja 

Š5-3 pomorskem prometu Pomorski Osnovna 

ponudba 

Opis podjetja 

Š5-4 Nudimo logistične storitve  pri 

prevozu različnega tovora v 

Sloveniji in Evropi po cesti, po 

morju in z letali pa za pošiljke iz 

drugih celin 

Logistične 

storitve 

po svetu 

Osnovna 

ponudba 

Opis podjetja 

Š5-5 Ukvarjamo se s hitro pošto, ker 

smo prisotni po celem svetu, 

delujemo v več kot 50ih državah. 

Hitra pošta v 

več kot 50-

državah 

Osnovna 

ponudba 

Opis podjetja 

 Š5-6 Prevažamo tudi nevarni tovor. Za 

to imamo razvit poseben sistem 

za nadzor nad tovorom cel čas 

Nevaren tovor Dodatne storitve 

 

Konkurenčna 

prednost 

Š5-7 Poskrbimo še za skladiščenje, če 

je treba 

Skladiščenje 

nevarnega 

tovora 

Dodatne storitve 

 

Konkurenčna 

prednost 

Š5-8 Potem se ukvarjamo še z 

Intrastatom, da spremljamo 

skupni evropski trg 

Intrastat Dodatne storitve 

 

Konkurenčna 

prednost 

Š5-9 potem še s carinjenjem. Carinjenje Osnovna 

ponudba 

 

Opis podjetja 

Š5-10 V Sloveniji ima sedež podjetja v 

Naklem, kjer je tudi centralno 

skladišče 

Naklo Sedež podjetja Opis podjetja 

Š5-11 Poslovalnice so v Kopru, Vrtojbi, 

Mariboru, Novem mestu in 

Ljubljani 

Poslovalnice po 

različnih krajih 

Slovenije 

Poslovno 

funkcijska 

Organizacijska 

struktura 

Š5-12 kjer nas je zaposlenih 150. 150 Število 

zaposlenih 

Opis podjetja 

Š5-13 Delujemo od leta 2007, to je 11 

let. 

11 let Čas delovanja Opis podjetja 

Š5-14 Stranki ponujamo ažurnost Ažurnost Odnos do strank Konkurenčna 

prednost 



Priloga 5 

 

Š5-15 in doslednost Doslednost Odnos do strank Konkurenčna 

prednost 

Š5-16 Pomembno je, da je stranka 

obveščena o vsem v istem 

trenutku ne glede na to ali je 

pozitivno ali negativno. 

Ažurno 

obveščanje 

strank 

Odnos do strank Konkurenčna 

prednost 

Š5-17 Glede na to, da v pisarni/podjetju 

preživimo skoraj polovico dneva 

smo si ustvarili tako rekoč 

družinsko/prijateljsko okolje. 

Družinsko 

prijateljsko 

Okolje  

Odnosi med 

zaposlenimi 

Konkurenčna 

prednost 

Š5-18 Nekateri se med sabo družimo 

tudi izven delovnega časa 

Druženje izven 

delovnega časa 

Odnosi med 

zaposlenimi 

Konkurenčna 

prednost 

Š5-19 S strankami se trudimo, da 

imamo sproščen vendar še vedno 

poslovni odnos. 

Sproščen 

poslovni odnos 

Odnos do strank Konkurenčna 

prednost 

Š5-20 Vsak zaposlen lahko stranki 

ponudi obračun storitev 

 

Vsi zaposleni Izvajanje 

marketinga 

Konkurenčna 

prednost 

Š5-21 V podjetju imamo prodajni 

oddelek katerega vodi vodja 

prodaje, ki se ukvarja tudi z 

marketingom. 

Oddelek za 

marketing 

Izvajanje 

marketinga 

Konkurenčna 

prednost 

Š5-22 Prodajniki imajo čez leto razna 

izobraževanja 

Izobraževanje 

 

Organizacijska 

klima 

 

Konkurenčna 

prednost 

Š5-23 in interne kolegije katera se 

udeležujejo za boljšo kakovost 

prodaje 

Interni kolegiji Organizacijska 

klima 

 

Konkurenčna 

prednost 

Š5-24 Prodajajo prav tako operativni 

delavci saj so del prodajnega 

procesa 

Operativni 

delavci 

Tržna 

komunikacija 

Element 

marketinškega 

spleta 

Š5-25 in boljše poznajo stranke in 

njihove zahteve. 

Boljše 

poznavanje 

strank 

Odnos do strank Konkurenčna 

prednost 

Š5-26 Tako kot drugje je tudi pri nas 

konkurenca, mogoče še večja. 

 

Velika 

konkurenca 

Težave Splošno  

Š5-27 Za to je »kriva« (pod navednice) 

Luka Koper, ki skozi veča tovor 

in prilika je za delo. 

Povečan obseg 

dela preko Luke 

Koper 

Konkurenca Splošno 

Š5-28 Kolikor vem ves čas nastajajo 

nova manjša podjetja, ki so 

konkurenčni po ceni. Na začetku 

jih je malo zaposlenih imajo manj 

stroškov za zaposlene in si to 

lahko privoščijo 

Konkurenčne 

cene  

Cene Neetičnost 

poslovanja 

Š5-29 So pa tudi večja podjetja, ki so 

nam konkurenčna, treba delati 

bolj kakovostno  

Želja po bolj 

kakovostnem 

delu 

Organizacijska 

klima 

 

Konkurenčna 

prednost 
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Š5-30 in na zaupanju strank. Želja po večjem 

zaupanju 

Organizacijska 

klima 

 

Konkurenčna 

prednost 

Š5-31 Ni bistvo, da spremljaš le kupce, 

ampak tudi konkurente.  

 

Spremljanje 

konkurence 

Odnos do 

konkurence 

 

Konkurenčna 

prednost 

Š5-32 Danes, ko imamo računalnike in 

so dosti podatkov, do katerih 

lahko pride vsak, se podjetje čuti 

ogroženo v naši panogi. 

Ogrožanje 

poslovanja 

Vzrok za preplah 

 

Neetičnost 

poslovanja 

Š5-33 Prednosti je kar nekaj, hitra 

odzivnost je na prvem mestu 

Hitra odzivnost Odnos do strank Konkurenčna 

prednost 

Š5-34 konkurenčne cene konkurenčne 

cene 

Odnos do strank Konkurenčna 

prednost 

Š5-35 prijazno osebje Prijaznost 

osebja 

Odnos do strank Konkurenčna 

prednost 

Š5-36 in  tudi ekipni duh Ekipni duh Odnos med 

zaposlenimi 

Konkurenčna 

prednost 

Š5-37 Možnost velike izbire pri 

transportu 

Velika izbira 

transporta 

Odnos do strank Konkurenčna 

prednost 

Š5-38 poznavanje trga Poznavanje trga Odnos do strank Konkurenčna 

prednost 

Š5-39 izkušnje zaposlenih.  

 

Izkušnje 

zaposlenih 

Odnos do strank Konkurenčna 

prednost 

Š5-40 Slabosti se ne trenutno ne 

spomnim, nevarnost pa je sigurno 

veliko konkurence na trgu  

Velika 

konkurenca na 

trgu 

Težave Splošno 

Š5-41 in neplačani posli. Plačilna 

nedisciplina 

Težave Splošno 

Š5-42 Priložnost vidim v sodelovanju z 

drugimi tako, da bi imeli vsi 

nekaj od tega 

Sodelovanje z 

drugimi 

Posodobitve/ 

predlogi 

 

Splošno 

Š5-43 Podjetje želi da smo na tekočem s 

spremembami zato tudi 

organizirajo razne tečaje, 

Organizacija 

tečajev 

Organizacijska 

klima  

Konkurenčna 

prednost 

Š5-44 izobraževanja, izobraževanje Organizacijska 

klima  

Konkurenčna 

prednost 

Š5-45 »brainstorming« delavnice brainstorming« 

delavnice 

Organizacijska 

klima  

Konkurenčna 

prednost 

Š5-46 Na zadnje smo se pogovarjali, da 

bi prenovili spletno stran saj 

vemo, da je tam največ možnosti 

za oglaševanje, 

Prenova spletne 

strani 

Izvajanje 

marketinga 

Konkurenčna 

prednost 

Š5-47 podajanje informacij in za 

promocijo. 

Podajanje 

informacij in 

promocija 

Izvajanje 

marketinga 

Konkurenčna 

prednost 
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Š5-48 Je pa tako, če dosti prikažeš na 

spletu to vidijo tudi tekmeci, ne 

samo stranke 

Večja 

prepoznavnost 

Odnos do strank Konkurenčna 

prednost 

Š5-49 Nelojalna konkurenca  je vedno 

bolj prisotna na trgu 

Prisotnost 

nelojalne  

Konkurence Neetičnost 

poslovanja 

Š5-50 Veliko je špediterjev, ki ponuja 

strankam nizke cene storitev, 

katerim se ne moremo niti 

približati 

Nizke cene Konkurence Neetičnost 

poslovanja 

Š5-51 Druga težave se kaže v 

pomanjkanju globalnega 

programa za celotno podjetje 

Pomanjkanje 

globalnega 

programa 

Predlog Splošno 

Š5-52 Tu mislim, da bi moral biti 

globalni program preko katerega 

potem spremljaš import/export 

pošiljke.  

Progam 

namenjen 

Spremljanju 

pošiljk  

Predlog Splošno 

Š5-53 Odvisno od zahteve 

stranke/kupca. Osnovna ponudba 

vsebuje le ceno transporta, 

Ponudba 

različnih vrst 

transporta 

Odnos do strank Konkurenčna 

prednost 

Š5-54 kjer imamo velik avto park in 

lahko ponudimo različne vrste 

transporta 

Večja ponudba Odnos do strank Konkurenčna 

prednost 

Š5-55 Lahko kombiniramo s 

pomorskim, letalskim in cestnim 

transportom. 

Kombinacija 

transport 

Osnovna 

ponudba 

Opis podjetja 

Š5-56 Dopolnilna vsebuje poleg 

transporta še: fiskalno carinjenje, 

osnovno carinjenje,  

Fiskalno in 

osnovno 

carinjenje 

Dodatne storitve Konkurenčna 

prednost 

Š5-57 skladiščenje,  skladiščenje Dodatne storitve Konkurenčna 

prednost 

Š5-58 zalaganje carinske garancije,  Zalaganje 

carinske 

garancije 

Dodatne storitve Konkurenčna 

prednost 

Š5-59 sortiranje,  Sortiranje,  Dodatne storitve Konkurenčna 

prednost 

Š5-60 etiketiranje,  etiketiranje. Dodatne storitve Konkurenčna 

prednost 

Š5-61 zavarovanje itd.  zavarovanje Dodatne storitve Konkurenčna 

prednost 

Š5-62 pobiranje in dostavo od vrat do 

vrat,  

Od vrat do vrat Prodajne poti Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š5-63 od pristanišča do pristanišča od pristanišča 

do pristanišča 

Prodajne poti Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š5-64 Ko gre za globalne pogodbe z 

večjimi prevozniki, smo 

konkurenčni tudi pri cenah. 

Konkurenčne 

cene 

Odnos do strank Konkurenčna 

prednost 
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Š5-65 Konkurenčnejše cene na trgu Konkurenčnejše 

cene 

Posodobitve/ 

predlogi 

 

Splošno 

Š5-66 mogoče še kakšni dodatni 

popuste za stalne stranke 

Dodatni popusti Posodobitve/ 

predlogi 

 

Splošno 

Š5-67 hitrejši servis dobaviteljev. Tu 

mislim predvsem na ladjarje, 

prevoznike. 

Hitrejši servis Posodobitve/ 

predlogi 

 

Splošno 

Š5-68 Prav bi bilo, da bi imeli še hitrejši 

pregled zgodovine stranke, da 

ugotovimo kdo so slabi/dobri 

plačniki.. 

Boljši pregled 

nad neplačniki  

Posodobitve/ 

predlogi 

 

Splošno 

Š5-69 Sem ti pa že prej rekla, da še nov 

program, kjer bi vsak lahko 

spremljal svojo pošiljko 

Novejši 

Računalniški 

program  

Posodobitve/ 

predlogi 

 

Splošno 

Š5-70 Jaz bi rekla kvalitetno opravljanje 

storitev. 

Kvalitetne 

storitve 

Fizični dokaz Element 

marketinškega 

spleta 

Š5-71 Načelo podjetja je, ima stranka 

vedno prav, zato je važen odnos s 

stranko, problemov ni, so samo 

rešitve. 

Stranka ima 

vedno prav 

Odnos do strank Pričakovanja 

ponudnikov 

Š5-72 Sigurno so tudi medsebojni 

odnosi, ki jih imamo zaposleni 

ključ do uspeha podjetja 

Dobri odnosi Odnosi med 

zaposlenimi 

Konkurenčna 

prednost 

Š5-74 Nismo samo sodelavci, ampak 

tudi prijatelji, eni se družimo tudi 

izven delovnega časa 

Prijatelji Odnosi med 

zaposlenimi 

Konkurenčna 

prednost 

Š5-75 Smo se tudi specializirali za 

posebne vrste tovore, recimo če 

gre za kakšen tovor, ki je velik in 

nima standardnih oblik 

Prevoz 

posebnih vrst 

tovora 

Dodatne storitve Konkurenčna 

prednost 

Š5-76 Stranke iščemo na več načinov. 

Preko interneta lahko vprašajo za 

ponudbo, obrazec je na spletu. 

preko 

Internet 

Tržna 

komunikacija 

Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š5-77 Takoj ko ga pošljejo dobijo 

avtomatski odziv, da je pošta 

prišla, potem napišemo ponudbo 

in pokličemo stranko, če rabimo 

še kakšne dodatne informacije 

Ponudba po 

meri naročnika 

Odnos do strank Konkurenčna 

prednost 

Š5-78 Ponudbo pripravijo v oddelku za 

prodajo najkasneje v enem dnevu 

Oddelek Izvajanje 

marketinga 

Konkurenčna 

prednost 

Š5-79 Druga stvar je s preverjanjem 

etiket na izdelkih v trgovinah, 

tam vidimo, kdo je uvoznik za 

določeno blago in ga potem 

kontaktiramo. 

Preverjanje 

etiket v 

trgovinah 

Izvajanje 

marketinga 

Konkurenčna 

prednost 
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Š5-80 Preko baze slovenskih 

izvoznikov pogledamo kdo so 

največji izvozniki v druge države 

in jih kontaktiramo. Ponavadi je 

to pri tistih, ki rabijo storitve 

preko morja 

Preko baze 

slovenskih 

izvoznikov 

Izvajanje 

marketinga 

Konkurenčna 

prednost 

Š5-81 Oglašujemo tudi z reklamo na 

televiziji.  

Oglaševanje na 

TV 

Tržna 

komunikacija 

Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š5-82 Naslednji način je, da pokličemo 

stranko in preverjamo kdo ureja 

logistiko.  

Kontakt s 

stranko 

Izvajanje 

marketinga 

Konkurenčna 

prednost 

Š5-83 Potem se poskušamo dogovoriti z 

odgovorno osebo glede odprem, 

cen, ponudb.  

Dogovor o 

pogojih dela 

Izvajanje 

marketinga 

Konkurenčna 

prednost 

Š5-84 Po par dneh od poslane ponudbe 

preverimo zopet s stranko kakšna 

situacijo  

Dostava 

ponudbe 

Izvajanje 

marketinga 

Konkurenčna 

prednost 

Š5-85 in z njo dogovorimo osebni 

sestanek 

Sestanek Izvajanje 

marketinga 

Konkurenčna 

prednost 

Š5-86 Da. IATA IATA Članstvo Konkurenčna 

prednost 

Š5-87 in FIATA FIATA Članstvo Konkurenčna 

prednost 

Š5-88 Pridobimo na prepoznavnosti Prepoznavnost Odnos do strank Konkurenčna 

prednost 

Š5-89 imamo možnost, da se udeležimo 

srečanj 

Udeležba na 

srečanjih 

Tržna 

komunikacija – 

promocija 

Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š5-90 in se predstavimo Predstavitev Razvoj podjetja Konkurenčna 

prednost 

Š5-91 in dobimo nove stranke.  Pridobivanje 

novih strank 

Razvoj podjetja Konkurenčna 

prednost 

Š5-92 Tudi v Slovenji smo včlanjeni v 

združenju špediterjev, 

Združenje 

špediterjev 

Članstvo Konkurenčna 

prednost 

Š5-93 Z njihove strani imamo 

odvetniško, zavarovalniško in 

marketinško podporo 

odvetništvo, 

zavarovalniško, 

marketniška  

Podpora 

združenja 

Konkurenčna 

prednost 

Š5-94 . Ni nam treba plačati odvetnika, 

če se v poslu kaj zalomi, nam 

tudi svetujejo glede zavarovanja  

Svetovanje Podpora 

združenja 

Konkurenčna 

prednost 

Š5-95 in pomagajo pri marketingu. Pomoč pri 

marketingu 

Podpora 

združenja 

Konkurenčna 

prednost 

Š5-96 Internet  

 

Internet  

 

Tržno 

komunikacija 

Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š5-97 družbena omrežja LinkedIn, ,.  LinkedIn Tržno Elementi 
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komunikacija marketinškega 

spleta 

Š5-98 Facebook Facebook Tržno 

komunikacija 

Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š5-99 Instagram Instagram Tržno 

komunikacija 

Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š5-100 Svoje storitve ponujamo tudi 

preko letakov,  

Letaki Tržno 

komunikacija 

Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š5-101 na kamionih na ceradih so napisi 

podjetja.  

Na ceradah 

kamionov 

Tržno 

komunikacija 

Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š5-102 Gremo tudi na sejme,  Obisk sejmov Tržno 

komunikacija 

Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š5-103 prisotni smo na TV,  TV Tržno 

komunikacija 

Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š5-104 pokličemo stranke na mobitel Stik s stranko Tržno 

komunikacija 

Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š5-105 smo v transportni revijah. Objave v 

transportnih 

revijah 

Tržno 

komunikacija 

Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š5-106 Ne mislim, da nimam kaj dodati, 

le srečno pri magistrski nalogi 

Nimam ničesar 

za dodat 

Predlog Splošni 

 

ŠPEDITER 6 

 

 Odgovori  Pojmi Kategorije Nadkaterogije 

Š6-1 Opravljamo vse vrste 

transportnih, 

vse vrste Osnovna 

ponudba 

Opis podjetja 

Š6-2 cestne Cestni Prodajne poti Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š6-3 letalskih  letalski Prodajne poti Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š6-4 pomorske pomorski Prodajne poti Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š6-5 ter carinskih storitev carinjenje Osnovna 

ponudba 

Opis podjetja 

 Š6-6 Poslovne enote se nahajajo po 

celotni matični državi 

Poslovne 

enote v Slovenije 

Lokacija Konkurenčna 

prednost 

Š6-7 sodelujemo oziroma poslujemo 

pa tako s članicami EU. kot tudi 

Sodelovanje v 

tujini 
Odnos do 

strank 

Konkurenčna 

prednost 
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z nerazvitimi državami. 

Š6-8 V celotnem podjetju nas je 

zaposlenih 35, točno ne vem, 

ker se to spremin 

35 Skupno 

zaposleni 

Opis podjetja 

Š6-9 ja, tukaj v Kopru, pa smo le 

trije, ki skrbimo za pomorsko 

špedicijo. Drugače so enote še v 

Ljubljani in na Jesenicah. 

3 v Kopru Število 

zaposlenih 

Opis podjetja 

8.Kako se kaže marketinška kultura v vašem podjetju? (kakovost, zadovoljstvo, medosebni 

odnosi, prodajna usmerjenost) 

Š6-10 Podjetje je nastalo po 

osamosvojitvi Slovenije, to 

pomeni, to pomeni, da deluje že 

27 let da ima kar veliko 

izkušenj, tako na področju 

cestnega, pomorskega in 

letalskega transporta 

27 let Čas poslovanja Opis podjetja 

Š6-11 Podjetje si je v tem času 

pridobilo kar nekaj stalnih 

strank, kar kaže, da delamo 

dobro in so zadovoljne z našim 

servisom 

Pridobitev stalnih 

strank 

Ljudje Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š6-12 Medosebni odnosi v enoti 

Koper so predvsem prijateljski, 

saj drugače ne bi mogli 

funkcionirati. 

Prijateljski Odnosi med 

zaposlenimi 

Konkurenčna 

prednost 

Š6-13 Mi opravljamo svoje delo, smo 

pa podrejeni centrali v Trzinu, 

Centrala v Trzinu Funkcijska  Organizacijska 

struktura 

Š6-14 kjer tudi skrbijo za prodajo 

storitev, drugače pa tudi mi 

tukaj v Kopru. Itak moraš delati 

vse, če smo samo trije. 

Vsi zaposleni  Izvajanje 

marketinga 

Konkurenčna 

prednost 

Š6-15 Kot sem že rekla na področju 

marketinga, delujemo vsi zaposleni 

v podjetju, tako v centrali kot 

tukaj.  

Vsi zaposleni  Izvajanje 

marketinga 

Konkurenčna 

prednost 

Š6-16 Stalne stranke nas itak 

pokličejo, ko potrebujejo naše 

storitve in se kar preko 

elektronske pošte dogovorimo 

na posel 

E-pošta Tržno 

komuniciranje 

Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š6-17 Še dobro, da živimo v času 

digitalizacije, saj nam to 

omogoča, da smo fleksibilni in  

Fleksibilnost Odnos do strank Konkurenčna 

prednost 

Š6-18 Odzivni. Ker smo v podjetju 

mladi, nam te hitre spremembe 

v digitalnem svetu ne 

predstavljajo problema 

Odzivnost Odnos do strank Konkurenčna 

prednost 
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Š6-19 Cilj nam je je na podlagi dobro 

izvedene storitve pridobimo 

zaupanje strank 

Zaupanje strank Odnos do strank Konkurenčna 

prednost 

Š6-20 s tem širimo krog poznanstev in  Širjenje 

poznanstev 

Povpraševanje 

po storitvah 

Konkurenčna 

prednost 

Š6-21 pridobivamo morebitne bodoče 

partnerje 

Pridobivanje 

novih strank 

Povpraševanje 

po storitvah 

Konkurenčna 

prednost 

Š6-22 Tako kot v vseh panogah, tako 

je tudi v špediciji konkurenca 

kar velika. 

Velika Konkurenca Splošno 

Š6-23 Nam so konkurenca tako mali, Mala podjetja Konkurenca Splošno 

Š6-24 kot veliki špediterji Velika podjetja Konkurenca Splošno 

Š6-25 Majhni z nižanjem cen 

povzročajo zmedo pri 

razvrednotenju našega dela, 

čeprav jih razumem, borijo se za 

svoj del posla 

Nižanje cen Konkurenca Neetično 

poslovanje 

Š6-26 pri velikih je prav tako 

pomembna cena,  

Prevladujoča Cena Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š6-27 vendar pa mislim, da je bolj 

odzivnost  

Odzivnost Odnos do strank Konkurenčna 

prednost 

Š6-28 in kvaliteta dela. Za enkrat še 

dobro delamo. Lahko rečem 

tudi, da je svet velik, izgubiš 

lahko eno stranko, dobiš pa je 

dve. Tako je to danes 

Kvaliteta dela Odnos do strank Konkurenčna 

prednost 

Š6-29 Prednosti naše špedicije vidim v 

njeni odzivnosti, hitro znamo 

reagirat na povpraševanje 

Hitra odzivnost Odnos do strank Konkurenčna 

prednost 

Š6-30 ki ga podjetja lahko opravijo 

tudi na naši spletni strani 

Spletne strani Povpraševanje 

po storitvah 

Konkurenčna 

prednost 

Š6-31 Druga prednost je v kakovosti 

pri odpremi blaga 

Kakovostno 

opravljene 

storitve 

Odnos s 

strankami 

Pričakovanja 

ponudnikov 

Š6-32 Nevarnost, ki ga vidimo v 

podjetju je  nelojalna 

konkurenca 

 

Nelojalnost Konkurenca Neetično 

poslovanja 

Š6-33 Špedicijske storitve so donosni 

posel, možnosti za uspeh so 

tudi, tako, da nastajajo nove z 

Nižje cene Konkurenca Neetično 

poslovanje 
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nižjimi cenami in so tako nas 

konkurenca, vsaj glede cene. 

Kako potem opravijo delo, pa je 

nekaj drugega. Na dolgi rok 

sigurno za njih ni dobro, ampak 

lahko oni zaprejo firmo, pa 

nastane nova in se vrtimo v 

nekem začaranem krogu. 

Š6-34 Mislim, da tako kot delamo 

sedaj je čisto v redu. Ne vem, 

kaj bi lahko še izboljšali, smo 

odzivni in delamo kakovostno, 

kar je, po mojem, bistvo 

Ni potrebe po 

izboljšavi 

Mnenje Splošno 

Š6-35 Stranke so zadovoljne nismo v 

preteklosti imeli kakšnih večjih 

težav 

Zadovoljstvo Odnos do strank Pričakovanja 

ponudnikova 

Š6-36 No včasih se kaj zaplete, ne po 

naši krivdi, ampak, ker imamo 

izkušnje,  

Dovolj izkušenj Odnos do strank Konkurenčne 

prednosti 

Š6-37 lahko rečem tudi znanja, težave 

hitro odpravimo 

Dovolj znanja Odnos do strank Konkurenčne 

prednosti 

Š6-38 Pri uvajanju novih postopkov 

gre predvsem za težavo 

prevelike količine novih 

informacij za delavca samega.. 

 

Preveč informacij 

naenkrat pri 

uvajanju 

Težave Splošno 

Š6-39 posledično obremenjenostjo Preobremenjenost 

zaposlenih 

Težave Splošno 

Š6-40 in zmanjšano učinkovitostjo le 

tega. 

Zmanjšana 

učinkovitost 

zaposlenih 

Težave Splošno 

Š6-41 Poleg tega je tu tudi nelojalna 

konkurenca, ki utegne 

povzročiti škodo na trgu 

Nelojalna 

konkurenca 

Vzrok za preplah Neetičnost 

poslovanja 

Š6-42 Organiziramo cestni, Cestni transport Osnovna 

ponudba 

Opis podjetja 

Š6-43 pomorski Pomorski 

transport 

Osnovna 

ponudba 

Opis podjetja 

Š6-44 letalski transport letalski transport Osnovna 

ponudba 

Opis podjetja 

Š6-45 nudimo skladiščne storitve, Skladiščenja 

blaga 

Osnovna 

ponudba 

Opis podjetja 

Š6-46 uvozno in izvozno carinjene 

blaga,  

 

Carinjenje Osnovna 

ponudba 

Opis podjetja 

Š6-47 svetovanje.  Svetovanje Osnovna 

ponudba 

Opis podjetja 
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Š6-48 Naše storitve dnevno 

opravljamo v državah EU, 

Švice, Lihtenštajn, Norveška, 

večkrat na teden pa po Sloveniji 

in večjih mestih iz držav bivše 

naše države, kot je Beograd, 

Skopje, Sarajevo, tedensko pa  

Dnevna 

prisotnost v 

nekaterih 

evropskih 

državah 

Odnos do strank Konkurenčna 

prednost 

Š6-49 smo prisotni tudi v Turčiji, 

Gruziji, Azerbadjanu,  

Občasna 

prisotnost v 

oddaljenih država 

Osnovna 

ponudba 

Opis podjetja 

Š6-50 kjer tudi vidimo dodatne 

priložnosti za delo, da se širimo 

tudi v tej smeri. 

Priložnost za 

storitve 

Dodatne storitve Konkurenčna 

prednost 

Š6-51 Ne vem, kaj bi spremenili, kot 

sem že rekla, za enkrat delamo 

dobro. 

Ni ideje po 

spremembi 

Mnenje  Splošno 

Š6-52 Se pa strinjam, da so 

spremembe nujne,  

Nujne 

spremembe 

Mnenje Splošno 

Š6-53 zato mogoče, da smo še bolj 

odzivni 

Še večja 

odzivnost 

Odnos S 

strankami 

Pričakovanja 

ponudnikov 

Š6-54 in da se svojim delom 

izkažemo, da nas bo  podjetje 

ponovno poklicalo in delalo z 

nami. 

Prepričati stranko Odnos do 

stranke 

Konkurenčna 

prednost 

Š6-55 Veš, verjetno ti bo vsaka 

špedicija povedala isto, zato 

težko naštejem naše prednosti, 

saj tudi ne poznam v 

podrobnosti druge.  

Težave pri 

predstavitvi 

prednosti 

Mnenje Splošno 

Š6-56 Sigurno pa je ta naša odzivnost, Odzivnost Odnos do strank Konkurenčna 

prednost 

Š6-57 ponudba vseh vrst transportne 

logistike 

Raznolika 

logistična 

ponudba 

Odnos do strank Konkurenčna 

prednost 

Š6-58 prisotnost z enotami na ključnih 

točkah v Sloveniji 

Ključne točke po 

Sloveniji 

Prodajne poti Konkurenčna 

prednost 

Š6-59 Mi smo ob Luki Koper Bližina Luka 

Koper 

Lokacija Konkurenčna 

prednost 

Š6-60 drugi na letališču in to je 

vsekakor prednost. 

 

Na letališču Lokacija Konkurenčna 

prednost 

Š6-61 ,Prednost vidim tudi v izkušnjah 

vodilnih, če kaj potrebuješ, ti 

svetujejo oz. svetujejo tudi 

strankam..  

Izkušnje vodilnih Odnos do strank Konkurenčna 

prednost 

Š6-62 Mogoče tudi naš odnosi v firmi, 

smo prijatelji, se dobro 

razumemo,  

Prijatelji Odnosi med 

zaposlenimi 

Konkurenčna 

prednost 
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Š6-63 vodstvo pa poskrbi za srečanja 

vseh zaposlenih  

Neformalna 

srečanja  

Odnosi med 

zaposlenimi 

Konkurenčna 

prednost 

Š6-64 pa tudi za naše izobraževanje 

 

Izobraževanje Odnosi med 

zaposlenimi 

Konkurenčna 

prednost 

Š6-65 Stranke iščemo preko spletne 

strani, kjer je obrazec, da lahko 

zaprosijo za ponudbo 

Spletne strani Tržna 

komunikacija 

Elementi 

trženjskega 

spleta 

Š6-66 drugače pa nas itak pokličejo po 

telefonu 

Telefon Tržna 

komunikacija 

Elementi 

trženjskega 

spleta 

Š6-67 Če so kakšni razpisi se tudi 

odzovemo 

Preko razpisov Tržna 

komunikacija 

Elementi 

trženjskega 

spleta 

Š6-68 Stalne stranke pa so itak stalne 

in jih ne rabimo iskat. 

Stanke same 

pokličejo 

Odzivnost Konkurenčna 

prednost 

Š6-69 Kolikor je meni znano smo 

člani mednarodnega združenja 

špediterjev. 

FIATA Članstvo Konkurenčna 

prednost 

Š6-70 Najbolj uporabljamo internet Internet Promocija Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š6-71 včasih se udeležimo tudi srečanj 

špediterjev 

Srečanja 

špediterjev 

Promocija Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š6-72 sejmov, da spoznamo 

konkurenco ali dobimo novo 

stranko. 

Sejmi Promocija Elementi 

marketinškega 

spleta 

Š6-73 Ne, mislim, da je zajeto vse. 

 

Ničesar dodati Mnenje Splošno 

 

PODJETJE 1 

 

 Odgovori Pojmi Kategorije Nadkategorije 

P1-1 Podjetje se ukvarja s trgovsko 

dejavnostjo 

Trgovina Dejavnost Opis podjetja 

P1-2 kjer nas je zaposlenih 374 374 Število 

zaposlenih 

Opis podjetja 

P1-3 Prodajamo zabavno elektroniko, 

avdio-video izdelke, izdelke s 

področja računalništva, 

telekomunikacije, bele tehnike. 

Vedno več izdelkov prodajamo 

preko spletne strani, zato je 

podjetje v preteklosti veliko 

vložilo v njen razvoj. 

Spletna stran Prodaja Opis podjetja 

P1-4 Smo mednarodno podjetje, ki 

ponuja izdelke za mala in 

Mednarodno 

podjetje 

Poslovna 

funkcija 

Organizacijska 

struktura 
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srednja podjetje, kot so davčne 

blagajne, hotelski televizorji, 

komercialni monitorji. Preko 

naše spletne strani je tudi 

možnost urediti kredit 

P1-5 Lahko tečem, da se podjetje želi 

približati potrošnikom tudi na 

tak način. Ciljni trg so odrasli od 

24 do 65 leta z delitvijo 60-40% 

v korist moškim povsod po svetu 

Ljudje stari 24 

do 65 leta z 

Ciljni trg Opis podjetja 

P1-6 Največ prodajamo na 

slovenskem tržišč 

Slovenija Ciljni trg Opis podjetja 

P1-7 potem v Evropski uniji Evropska unija Ciljni trg Opis podjetja 

P1-8 najmanjši del pa so še ostali tuji 

trgi. 

Drugi tuji trgi Ciljni trg Opis podjetja 

P1-9 Uporabljamo lastnega špediterje  Lastni špediter Odnos do strank Pričakovanja 

ponudnikov 

P1-10 v času odsotnosti pa drugo Posle 

zaupamo Intereuropi, s katero 

delamo še vrsto let in ji lahko v 

popolnosti zaupamo 

Dva špediterja Število špedicij Opis podjetja 

P1-11 Zaradi obsega dela trenutni 

velikost prodaje zadovolji 

potrebe našega podjetja in zato 

tudi ne iščemo drugih 

špediterjev. 

Ni potrebe  Dodatni 

špediterji 

Pričakovanja 

ponudnikov 

P1-12 Zaradi ustaljenih procesov in 

prakse ne iščemo novih tudi zato 

ker stroške špedicijskih storitev 

krijejo naši dobavitelji 

Ni potrebe Način iskanja 

špedicij 

Špedicijske 

storitve 

P1-13 V podjetju imamo marketinško 

službo, ki predvsem skrbi za 

prodajo izdelkov. 

Služba za 

marketing 

Izvajanje 

marketinga 

Opis podjetja 

P1-14 Etičnost je zelo pomembna kajti 

napake lahko privrejo več 

mesecev oz. let kasneje 

Zelo pomembna Etika Dejavniki 

odločanja 

P1-15 Primer smo imeli nepopolni 

dokumenti 1 mesec nazaj kjer 

smo dobili nepopolno izpolnjene 

dokumente s strani Intereurope, 

kljub temu, kot sem že rekel, ji 

zaupamo 

Nepopolno 

izpolnjeni 

dokumenti 

Napake Dejavniki 

odločanja 

P1-16 Zaradi tega so nastali zapleti s 

blagom, ki ni prispelo 

pravočasno do potrošnika 

Nepravočasno 

prispetje blaga 

Nezadovoljstvo 

strank 

Dejavniki 

odločanja 

P1-17 Če se bo to še dogajalo, bo treba 

razmisliti tudi o iskanju novega 

špediterja 

Iskanje drugega  Dodatni 

špediterji 

Konkurenca 

P1-18 Čeprav je etičnost zelo velikega 

pomena 

Etika Prevladujoč 

dejavnik 

Dejavniki 

odločanja 
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P1-19 še vedno prevladujejo cene Cena Prevladujoč 

dejavnik 

Dejavniki 

odločanja 

P1-20 priporočil priporočila Prevladujoč 

dejavnik 

Dejavniki 

odločanja 

P1-21 ter fleksibilnost. fleksibilnost Prevladujoč 

dejavnik 

Dejavniki 

odločanja 

P1-22 Menim, da so najbolj uspešni ust 

do ust 

Od ust do ust Promocija Elementi 

trženjskega 

spleta 

P1-23 oziroma predstavitev v živo s 

sklicanim sestankom 

Sestanki v živo Promocija Elementi 

trženjskega 

spleta 

P1-24 Na sejmih ni produktivno zaradi 

okolja  

Sejmi Neproduktivna 

prodaja 

Splošno 

P1-25 in prevelikega števila ljudi 

internet. 

Internet preveč 

ljudi 

Neproduktivna 

prodaja 

Splošno 

P1-26 in drugi mediji pa imajo svojo 

konverzijo katero pa vemo v 

kolikor  

Drugi mediji Neproduktivna 

prodaja 

Splošno 

P1-27 ne ponudimo cene na primarno 

stran je uspešnost veliko slabša 

Primarna 

ponudba  

Cena Elementi 

trženjskega 

spleta 

P1-28 Trenutno imamo poslovno 

prijateljske odnose 

Poslovno 

prijateljski  

Odnosi s 

špediterji 

Komunikacija  

P1-29 Malokrat je povpraševanje po 

povratni informacije o kvaliteti, 

tudi zato ker imamo svojega 

špediterja 

Redkost 

povpraševanja o 

kvaliteti 

Povratne 

informacije 

Komunikacija  

P1-30 Najbolj bi izpostavil 

fleksibilnost. To je ključnega 

pomena, saj mora špediter hitro 

reagirati in se predvsem 

prilagajati. Če tega ni, tudi 

stranke niso zadovoljne. 

Prevladujoča fleksibilnost Dejavniki 

odločanja 

P1-31 Druga stvar je fizična 

predstavitev špedicije na samem 

sedežu podjetja. To bi imelo 

veliko vlogo pri pridobivanju 

novih strank 

Pomemba 

fizična 

predstavitev 

Osebni stik Dejavniki 

odločanja 

P1-32 Za to pa je potrebno imeti tudi 

ekipo ljudi, ki bi to počela,. 

Dodatno število 

zaposlenih 

Mnenje Splošno 

P1-33 to pa vsako podjetje še dodatno 

stane. Vem, da podjetja 

poskušajo čim več narediti z 

majhnim številom ljudi, čim 

manj jih plačati, kar se mi ne zdi 

prav. Vem, da ti s tvojo nalogo 

tega ne moreš rešiti, ampak je 

tako, saj tudi sam veš 

Posledično večji 

stroški dela 

Mnenje Splošno 
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PODJETJE 2 

 

 Vprašanja in odgovori Pojmi Kategorije Nadkategorije 

P2-1 Podjetje se ukvarja s 

kovinskopredelovalno 

industrijo 

Kovinsko 

predelovalna 

industrija 

Dejavnost Opis podjetja 

P2-2 trenutno nas je zaposlenih cca 

600 

600 Število 

zaposlenih 

Opis podjetja 

P2-3 Njegova glavna dejavnost sloni 

na razvoju, proizvodnji in 

prodaji pohištvenega orodja. 

Proizvajamo in prodajamo tudi 

avtomatizirane montažne 

sisteme, orodja in tehnologijo 

tlačnega litja 

Razvoj, 

proizvodnja in 

prodaja 

pohištvenega 

orodja 

Dejavnost Opis podjetja 

P2-4 Podjetje je hčerinsko podjetje 

skupine Titus in kot tako tudi 

največji razvojni, proizvodni 

logistični center 

Mednarodno 

podjetje 

Poslovno-

funkcijska  

Organizacijska 

struktura 

P2-5 Ciljni trg je svet.  Svet Cilji trg Opis podjetja 

P2-6 Prodajamo v šestdeset držav na 

treh celinah, Azije, Evrope in 

Amerike 

60 držav Prodaja Opis podjetja 

P2-7 Naša prednost je v lokaciji, saj 

smo tako rekoč v osrčju Evrope 

Osrčje Evrope Lokacija 

podjetja 

Opis podjetja 

P2-8 Iščemo možnosti za prodajo še 

v drugih delih sveta, kot je 

Brazilija, Rusija, Indija, 

Kitajska. To je pomembno, ko 

je treba oskrbeti velika številna 

kupce.. 

Želja po novih 

trgih 

Organizacijska 

klima 

Opis podjetja 

P2-9 Luka Koper je blizu, par km, od 

tam naprej gredo linije po 

celem svetu,  

Blizu Luke 

Koper 

Sedež podjetja Opis podjetja 

P2-10 potem je avtocesta in železnica 

zraven, ko vodijo poti proti 

drugim delom Evrope.  

Blizu kopenske 

povezave 

Sedež podjetja Opis podjetja 

P2-11 Ja pa tudi letališče v Ljubljani 

oddaljeno 100 km. Tako, da 

lahko rečem, da je lokacija 

velika prednost 

Blizu letališča Sedež podjetja Opis podjetja 

P2-12 V podjetju uporabljamo 

naslednje špediterske storitve 

prevoz  

Prevoz Potreba po 

dejavnosti 

Špedicijske 

storitve 

P2-13 in carinjenje 

Imamo sicer hišno carinjenje, 

vendar ga uporabljamo samo 

pri določenih državah, za ostale 

države, kjer je postopek malo 

Carinjenje Potreba po 

dejavnosti 

Špedicijske 

storitve 
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bolj zapleten, se poslužujemo 

špedicij za carinjenje (Turčija, 

Rusija…). 

P2-14 Pri transportu večinoma delamo 

direktno s prevozniki, ker 

nimamo svojega voznega parka 

Direktni stik  Prevozniki Komunikacija 

P2-15 so pa določene destinacije, kjer 

imamo manjše volumne in torej 

uporabljamo špedicije kot 

posrednike 

Posredništvo Potreba po 

dejavnosti 

Špedicijske 

storitve 

P2-16 Špedicije nas večinoma same 

kontaktirajo in ponujajo rešitve 

Samo promocija 

špediterjev 

Način iskanja 

špedicije 

Špedicijske 

storitve 

P2-17 če ponudijo kakšno 

konkurenčno storitev, se z 

njimi začnemo dogovarjati o 

možnem sodelovanju 

Možnost 

sodelovanja 

Povratne 

informacije 

Komunikacija  

P2-18 V našem podjetju sem za 

izvozni del odgovoren sam, 

tako da gredo 

pogovori/dogovori preko mene. 

Izvozni oddelek Izvajanje 

marketinga 

Komunikacija  

P2-19 V nekaterih primerih sam 

prevoznik izrazi željo po 

carinjenju na določeni špediciji 

i n tako pride v nabor preko 

tega kanala 

Prevoznik 

predlaga 

špediterja 

Način iskanja Špedicijske 

storitve 

P2-20 Nimamo posebnih težav. 

 

Ni težav Mnenje Splošno 

P2-21 Do sedaj, so vse storitve bile 

opravljene skladno s 

pričakovanji.  

Skladno s 

pričakovanji 

Procesiranje Elementi 

trženjskega 

spleta 

P2-22 Se ne spomnim, da bi imeli 

kakšno slabo izkušnjo.  

Ni slabih 

izkušenj 

Izvajanje Špedicijske 

storitve 

P2-23 Moram reči, da špediterji 

obvladajo delo in ga opravljajo 

korektno in  

Korektno Izvajanje Špedicijske 

storitve 

P2-24 kakovostno. Kakovostno Izvajanje Špedicijske 

storitve 

P2-25 Ne glede na način, kako 

pridemo v stik z določeno 

špedicijo, igrajo 

najpomembnejšo vlogo pri 

izboru seveda cena 

Cena Najpomembnejši 

člen pri izbiri  

Dejavniki 

odločanja 

P2-26 in kakovost opravljene storitve. kakovost Prevladujoč 

dejavnik 

Dejavniki 

odločanja 

P2-27 Če nekdo cenovno ni 

konkurenčen, ne pride v nabor. 

Če nekdo ne opravi storitve 

skladno s pričakovanji, 

prenehamo sodelovanje, kar 

pomeni da so potem pretekle 

Uporaba istih 

špedicij 

Pretekle 

izkušnja 

Dejavniki 

odločanja 
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izkušnje tiste, ki ohranjajo 

sodelovanje 

P2-28 Če kaj rabimo poiščemo po 

internetu 

Internet Prodajne poti Elementi 

trženjskega 

spleta 

P2-29 sicer za dogovor o sodelovanju 

(vsaj tistem dolgoročnem in 

pomembnem) je v večini 

primerov potrebna osebna 

prodaja/stik 

Osebni stik Ljudje Elementi 

trženjskega 

spleta 

P2-30 Radi vemo namreč s kom 

imamo opravka. Če špediterja 

ne poznamo, prosimo tudi za 

reference in se potem odločamo 

Reference Prevladujoč 

dejavnik 

Dejavniki 

odločanja 

P2-31 Neustrezna kakovost opravljene 

storitve vodi do prenehanja 

sodelovanja in mislim, da se 

tega vsi zavedajo. 

Prenehanje 

sodelovanja 

Napake Dejavnik 

odločanja 

P2-32 Odnosi so poslovni. 

 

Poslovni Odnosi s 

špediterji 

Komunikacija  

P2-33 Špediterji vedo kako morajo 

delati, če želijo obstati, saj jih 

je na obali veliko. Zato mislim, 

da lahko rečem, naj delajo 

dobro, 

Zavedanje, da je 

treba dobro 

delati 

Mnenje Konkurenca 

P2-34 pošteno,  

 

Zavedanje, da je 

treba pošteno 

delati 

Mnenje Konkurenca 

P2-35 v skladu z dogovorom. Zavedanje, da je 

treba dobro v 

skladu z 

dogovorom 

Mnenje Konkurenca 

 

PODJETJE 3 

 

 odgovori Pojmi Kategorije Nadkategorije 

P3-1 Naša glavna dejavnost je 

projektno delo na področju 

proizvodnje določenih 

objektov, ki so narejeni v 

namene zabave 

Projekti 

namenjeni zabavi 

Dejavnost Opis podjetja 

P3-2 Smo podjetje in nas je sedaj 

zaposlenih 30. 

30 Število 

zaposlenih 

Opis podjetja 

P3-3 Posebnost našega dela, da se 

ukvarjajo z razvojem, 

načrtovanem, gradnjo in 

montažo objektov za zabavo 

Razvoj, 

načrtovanje, 

gradnja objektov 

za zabavo 

Dejavnost Opis podjetja 

P3-4 Pri tem mislimo predvsem na 

veliko varnost uporabnikov 

Izdelava 

varnostnih 

Dejavnost Opis podjetja 
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tako glede gradnje objekta kot 

drugih tehničnih sredstev, kot 

je obleka, rokavice, čelada 

škornji, ščitniki za delo 

pripomočkov 

P3-5 Panoga zajema druge 

inženirske dejavnosti in 

tehnično svetovanje 

Inženirstvo in 

tehnično 

svetovanje 

Dejavnost Opis podjetja 

P3-6 Svoje proizvode prodajamo po 

celem svetu 

Svet Ciljni trg Opis podjetja 

P3-7 Pri svojem delu uporabljamo 

najmanj 3 različne špedicije 

3 vrste špedicij Število 

špedicij 

Opis podjetja 

P3-8 To je dobro predvsem iz vidika 

primerjanja ponudb in iskanja 

najugodnejših načinov 

transporta (cena  

Iskanje 

najugodnejše cene 

Prevladujoče Dejavniki 

odločanja 

P3-9 in tranzitni čas) Iskanje 

najugodnejšega 

tranzitnega časa 

Prevladujoče Dejavniki 

odločanja 

P3-10 Poleg tega imajo nekatere 

špedicije tudi posebne storitve, 

ki jih drugi ne nudijo. 

Specifične 

storitve 

Prevladujoče Dejavniki 

odločanja 

P3-11 Pri nas to izvaja sodelavec, ki 

je usmerjen v strateško nabavo 

in logistiko 

Zaposlen za 

nabavo in 

logistiko 

Izvajanje 

Marketinga 

Opis podjetja 

P3-12 Večinoma damo prednost 

špedicijam za katere smo 

zvedeli preko poznanstev 

Priporočila 

poznanstev 

Prevladujoče Dejavniki 

odločanja 

P3-13 Ni težav pri iskanju novih 

špediterjev. 

Ni težav 

pridobivanja 

novih 

Način 

izvajanja 

Špedicijske 

storitve 

P3-14 Po navadi oni pristopijo do 

nas. 

Samopromocija Način 

izvajanja 

Špedicijske 

storitve 

P3-15 Slabo izvedeno delo je bilo, ko 

so kamioni čakali na izvoz v 

izvozni luki. 

Nekvalitetno 

opravljen delo 

Izvajanje Špedicijske 

storitve 

P3-16 Špedicija nam ni 

skomunicirala problema in  

Ne odzivnost 

špediterja 

Prevladujoči Dejavniki 

odločanja 

P3-17 nismo mogli reagirati 

pravočasno. Takih špedicij se 

izogibamo. 

Nepravočasna 

reakcija 

Izvajanje Špedicijske 

storitve 

P3-18 Drugi primeri, ko je ponovno 

prišlo do zapleta v izvozni luki 

je bil drugačen. Špediter nas je 

takoj kontaktiral 

Takojšnji odziv 

špediterja 

Prevladujoči Dejavniki 

odločanja 

P3-19 pomagal nam je izpolniti 

izvozne dokumente 

Pomoč pri 

izpolnitvi 

dokumentacije 

Prevladujoči Dejavniki 

odločanja 

P3-20 težave so reševali skupaj z 

nami 

Odpravljene 

težave 

Prevladujoči Dejavniki 

odločanja 

P3-21 komunikacija je tekla Dobra  Mnenje Komunikacija  
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P3-22 Tako je izvoz potekal brez 

težav, brez zastojev in je blago 

prišlo ob pravem času na pravo 

mesto. 

Pravočasna 

dospelost blaga 

Prevladujoče Dejavniki 

odločanja 

P3-23 Za prvi korak do poslovanja 

sta pomembna predvsem 

priporočila 

Priporočila Prevladujoč  Dejavniki 

odločanja 

P3-24 in občutek, da se špedicijsko 

podjetje res posveča stranki 

Resnična 

posvetitev stranki 

Prevladujoč  Dejavniki 

odločanja 

P3-25 Naslednji korak je ponujena 

ponudba – more biti 

konkurenčna s ceno 

Konkurenčna 

cena 

Prevladujoč  Dejavniki 

odločanja 

P3-26 In tranzitnim časom Tranzitni čas Prevladujoč  Dejavniki 

odločanja 

P3-27 Pomembno je tudi prilagajanje 

stranki 

Prilagajanje 

stranki 

Prevladujoč Dejavniki 

odločanja 

P3-28 in svetovanje s strani špedicije, 

v kolikor pride do kakršnih 

koli težav.  

Svetovanje 

stranki 

Prevladujoč Dejavniki 

odločanja 

P3-29 V kolikor izvedemo posel pa 

so pomembni: dobra 

komunikacija,  

dobra 

komunikacija 

Prevladujoč Dejavniki 

odločanja 

P3-30 zanesljivost  zanesljivost Prevladujoč Dejavniki 

odločanja 

P3-31 in dobra izvedba. dobra izvedba. Prevladujoč Dejavniki 

odločanja 

P3-32 Od ust do ust je 

najpomembnejši 

Od ust do ust Promocija Elementi 

trženjskega 

spleta 

P3-33 Na drugem mestu pa je osebni 

pristop (osebna prodaja). 

 

Osebna prodaja Ljudje Elementi 

trženjskega 

spleta 

P3-34 Gradijo prijateljsko poslovni 

odnos oz. sproščeni poslovni 

odnosi 

Sproščen poslovni Odnos s 

špediterji 

Komunikacija  

P3-35 Vedno se pozanimajo ali so 

bili s ponudbo konkurenčni.  

Preverjanje svoje 

konkurenčnosti 

Odnos s 

špediterji 

Komunikacija  

P3-36 in preverjajo zadovoljstvo ob 

izvedbi 

Preverjanje 

zadovoljstva 

Odnos s 

špediterji 

Komunikacija  

P3-37 Zelo pomembno je dobro/hitro 

reagiranje pri predaji 

informacij 

Hitro reagiranje Prevladujoč Dejavniki 

odločanja 

P3-38 in reševanju težav Reševanje težav Prevladujoč Dejavniki 

odločanja 

P3-39 Kritike sprejemajo kot 

možnost za njihovo rast ter  

Sprejemanje 

kritik 

Prevladujoč Dejavniki 

odločanja 

P3-40 odpravljajo napake. Odprava napak Prevladujoč Dejavniki 

odločanja 

P3-41 Zelo pomemben je konstanten Konstanten stik s Mnenje Splošno 
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stik s stranko V kolikor 

podjetje vidi, da ima špedicija 

motivacijo in željo delati s to 

stranko bo tudi večja možnost, 

da bo prišlo do posla. 

stranko 

P3-42 Pri izvedbi posla pa je zelo 

pomembna je dobra 

komunikacija in  

Pomen dobre 

komunikacije 

Mnenje Splošno 

P3-43 zanesljivost. Zanesljivost Mnenje Splošno 

 

PODJETJE 4 

 Vprašanja in odgovori Pojmi Kategorije Nadkategorije 

P4-1 Naše podjetje se ukvarja z 

direktnim trženjem 

Direktni 

marketing 

Dejavnost Opis podjetja 

P4-2 v Srednji in Vzhodni Evropi Srednja in 

Vzhodna Evropa 

Ciljni trg Opis podjetja 

P4-3 V Sloveniji nas je zaposlenih 

okoli 500, 

500 v Sloveniji Število 

zaposlenih 

Opis podjetja 

P4-4 medtem ko po celem svetu 

8000. 

8000 po celem 

svetu 

Število 

zaposlenih 

Opis podjetja 

P4-5 Gre za veliko verigo  podjetji v 

21 državah po svetu 

Veriga podjetje 

po svetu 

Poslovno 

funkcijska 

Organizacijska 

struktura 

P4-6 in je organiziran kot holding s 

sedežem na Nizozemskem. Po 

Evropi ima dosti podružnic, 

dobro razvito tržno mrežo, kjer 

prodajamo svoje izdelke 

Tujina Sedež 

podjetja 

Opis podjetja 

P4-7 Ciljni trgi so tako pravne  Pravne osebe Ciljni trg Opis podjetja 

P4-8 kot fizične osebe, saj 

prodajamo izdelke za 

vsakdanjo rabo.  

Fizične osebe Ciljni trg Opis podjetja 

P4-9 Prodaja večinoma poteka preko 

klicnih centrov, ki morajo znati 

podati podrobne informacije o 

vseh izdelkih. 

Prodaja prek 

klicnih centrov 

Izvajanje 

marketinga 

Opis podjetja 

P4-10 Res je, da kljub temu, da ima 

podjetje dobro organizacijo 

prodaje, potrebujemo tudi 

špedicijo 

Potrebe po 

tovrstnih storitvah 

Izvajanje Špedicijskih 

storitvah 

P4-11 Pri tem uporabljamo različne 

špedicije oz. več njih. 

Več vrst Število 

špedicij 

Opis podjetja 

P4-12 Naši izdelki pridejo do strank 

po sistemu door to door zato 

tudi uporabljamo različne vrste 

prevozov in tako tudi špedicij 

Od vrat to vrat Prodajna pot Elementi 

trženjskega 

spleta 

P4-13 Včasih nam špediter opravi 

celoten posel 

Špediter opravi 

celoten posel 

Izvajanje Špedicijske 

storitve 

P4-14 včasih pa potrebujemo le delno 

pomoč. 

Špediter opravi le 

delni posel 

Izvajanje Špedicijske 

storitve 
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P4-15 Ponavadi se poslužujemo že 

špedicij, ki so za nas delale v 

preteklosti 

Pretekle izkušnja Prevladujoč  Dejavniki 

odločanja 

P4-16 in smo z njihovimi storitvami 

bili zadovoljni 

Zadovoljstvo s 

storitvami  

Prevladujoč  Dejavniki 

odločanja 

P4-17 Ker pa se vedno znova 

pojavljajo nova podjetja, ki 

ponujajo nižje cene storitev, 

občasno poskušamo tudi njih 

uporabiti, saj veste, vsi želimo 

imeti čim boljši rezultat, 

pomembno pa je, da je tudi 

stranka zadovoljna 

Nižje cene 

storitev 

Prevladujoč  Dejavniki 

odločanja 

P4-18 Za to poskrbijo v nabavnem 

oddelku, kjer se dogovarjajo 

tudi z dobavitelji, skrbijo za 

prevoz  in stranke 

Nabavni oddelke Izvajanje 

marketinga 

Opis podjetja 

P4-19 Lepo bi bilo, da bi vsi pri 

svojem delu upoštevali 

etičnost, a žal ni vedno tako 

Ne upoštevanje 

etičnosti 

Izvajanje Špedicijske 

storitve 

P4-20 Nam je zelo pomembna. Zelo pomembna Etika Dejavniki 

odločanja 

P4-21 Mislim oz. sem prepričan, da je 

etičnost na dolgi rok nujna 

Nujna na dolgi 

rok 

Etika Dejavniki 

odločanja 

P4-22 Dejstvo je, da podjetja, ki 

etično poslujejo bodo tudi 

konkurenčna, daje sliko o 

podjetju o njegovih vseh 

zaposlenih. 

Je del 

konkurenčne 

prednosti 

Etika Dejavniki 

odločanja 

P4-23 Kot sem že povedal se v 

podjetju odločamo za špedicijo 

na podlagi izkušenj iz 

preteklosti 

Pretekle izkušnje Prevladujoče Dejavniki 

odločanja 

P4-24 To je vsekakor na prvem 

mestu, ampak če ugotovimo, 

da višajo ceno. slabše delajo 

poiščemo še druge. 

Višanje cen Izvajanje Neetičnost 

poslovanja 

P4-25 Veste kako je to. Podjetje se 

navadi na drugega, čez nekaj 

časa pa ugotovi, da je ta druge 

nekonkurenčen 

Nekonkurenčnost Izvajanje Špedicijske 

storitve 

P4-26 saj misli, itak vedo, da dobro 

delam in po tihem počasi 

dviguje cene ali zmanjša 

kakovost dela, saj misli, da ima 

zagarantirano delo 

Nekakovostno 

opravljanje dela 

Izvajanje Neetičnost 

poslovanja 

P4-27 To je prvo neetično, o čemer 

sem že prej govoril, zato 

moramo vsaki toliko časa tudi 

preveriti cene 

Potreb po 

preverjanju cen 

Izvajanje Neetičnost 

poslovanja 
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P4-28 Ko prvič delamo z novo 

špedicijo, želimo imeti njegove 

reference in se tako 

pozanimamo kako in kaj 

referenc  Prevladujoč  Dejavniki 

odločanja 

P4-29 Res je, da najmanj dela imaš če 

poznaš špedicijo,  

Poznavanje dela 

špedicije 

Prevladujoč  Dejavniki 

odločanja 

P4-30 so do tebe korektni, Korektnost Prevladujoč  Dejavniki 

odločanja 

P4-31 dobri, jih pokličeš in skleneš 

posel 

Dobri odnosi Prevladujoč  Dejavniki 

odločanja 

P4-32 Za nas so sigurno pomembne 

reference, 

Reference Prevladujoč  Dejavniki 

odločanja 

P4-33 zato je od ust do ust, je tisto, 

kar je pomembno 

Od ust do ust Promocija Elementi 

trženjskega 

spleta 

P4-34 Tudi to vzame več časa, saj se 

moraš s špediterjem časovno 

uskladiti sestanek, ampak kot 

sem rekel ni vedno tako 

Potreben časa  za 

dogovor 

Procesiranje Elementi 

trženjskega 

spleta 

P4-35 Včasih se udeležimo kakšnih 

sejmov,...  

Obisk sejma Prodajne poti Elementi 

trženjskega 

spleta 

P4-36 da spoznamo nove ljudi, nove 

stranke, nove špedicije in to je 

to 

Pridobivanje 

novih špedicij 

Dodatni 

špediterji 

Konkurenca 

P4-37 Za ostale načine prodaje se ne 

zanimamo preveč oz. lahko 

prelistamo, pogledamo ampak 

osebna prodaja je najboljša. 

Kot pravijo človeka treba 

gledati v obraz, da ugotoviš ali 

res misli tako, kot govori. To je 

moje mnenje 

Pomemben fizični 

stik 

Osebna 

prodaja 

Dejavniki 

odločanja 

P4-38 S špediterji gojimo predvsem 

poslovne odnose. 

Poslovni Odnosi s 

špediterji 

Komunikacija 

P4-39 Če delamo dolgo časa z eno 

osebo, se ustvarijo tudi 

prijateljski, vendar je to bolj 

izjema, kot pravilo 

Občasno 

prijateljski 

Odnosi s 

špediterji 

Komunikacija 

P4-40 Po opravljenem poslu nas 

špediterji včasih tudi pokličejo, 

posebno, če se je kje vmes kaj 

zataknilo in nam posredujejo 

pojasnila 

Občasno 

zanimanje 

izpeljanem poslu 

Povratne 

informacije 

Komunikacija 

P4-41  Ja, včasih tudi vprašajo kako 

smo bili z njihovimi storitvami 

zadovoljni, ampak ne vedno 

Občasno 

zanimanje o 

zadovoljstvu 

Povratne 

informacije 

Komunikacija 

P4-42 Kaj naj rečem, naj delajo dobro Dobro delati Mnenje Splošno 

P4-43 kvalitetno Kvalitetno delati Mnenje Splošno 

P4-44 etično Etično delati Mnenje Splošno 
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P4-45 

 

naj prisluhnejo strankam in na 

dolgi rok se jim bo vse 

povrnilo. 

Prisluhniti 

strankam 

Mnenje Splošno 

 

PODJETJE 5 

 

 Odgovori Pojmi Kategorije Nadkategorije 

P5-1 Kemijska industrija. 

Helios ima zaposlenih 800 

ljudi 

800 Število 

zaposlenih 

Opis podjetja 

P5-2 so pa del Japonske 

multinacionalke Kansai –  

Del multinacionalke Poslovno 

funkcijska 

Organizacijska 

struktura  

P5-3 12.500 ljudi Skupaj 12.500 Število 

zaposlenih 

Opis podjetja 

P5-4 Podjetje ima pol milijarde 

prometa na letni ravni 

Pol milijarde 

letnega prometa 

Finančni 

kazalniki 

Opis podjetja 

P5-5 Kansai pa skoraj tri 

milijarde dohodka od 

prodaje. 

3 milijarde dohodka 

multinacionalke 

Finančni 

kazalniki 

Opis podjetja 

P5-6 Za Podjetje v Sloveniji – 

barve je primarni trg 

Rusija in Vzhodna Evropa 

Rusija in Vzhodna 

Evropa 

Ciljni trg Opis podjetja 

P5-7 Za Podjetje – smole pa je 

cel svet, ker je posebna 

surovina. 

Izdelek namenjen 

celemu svetu 

Ciljni trg Opis podjetja 

P5-8 Za Kansai je primarni trg 

Azija in Bližnji Vzhod. 

Azija in Bližnji 

Vzhod 

Ciljni trg Opis podjetja 

P5-9 Skupaj so med  5 top 

proizvajalcev na svetu.. 

 

Med petimi 

največjimi na svetu 

Velikost Opis podjetja 

P5-10 Skupaj proizvajajo barve 

za avtolake, barve za 

dekorativo, les in kovine, 

za ceste, lepila, smole. 

Samo z smolami naredijo 

100 mio. prometa 

Proizvodnja barv Dejavnost Opis podjetja 

P5-11 Vedno uporabljamo več 

ponudnikov storitev, ker si 

ne moremo privoščiti, da 

bi bili odvisno samo od 

enega 

Uporaba več 

ponudnikov 

Število špedicij Opis podjetja 

P5-12 Z razpisi, za kar je Z razpisi Način iskanja Špedicijske 

storitve 

P5-13 odgovorna služba za 

marketing 

Služba za marketing Izvajanje 

marketinga 

Opis podjetja 

P5-14 Težave so, da se na razpis 

javi veliko število špedicij 

z enakimi pogoji 

Težave pri izbiri 

špediterja 

Izvajanje Špedicijske 

storitve 

P5-15 Gledamo predvsem na Cena Prevladujoč  Dejavniki 
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ceno, odločanja 

P5-16 če imamo kakšne slabe 

izkušnje iz preteklosti, 

potem se več ne odločimo 

za isto 

Slabe  

pretekle izkušnje 

Prevladujoč  Dejavniki 

odločanja 

P5-17 Razpise dajemo zato, ker 

se cene špedicijskih 

storitev spreminjajo razpis 

ti, da realno sliko. 

Spreminjanje cen Prevladujoč  Dejavniki 

odločanja 

P5-18 Če je kakšno novo 

špedicijo, poskušamo 

izvedeti čim več o njej, 

preden se odločimo zanjo 

Reference Prevladujoč  Dejavniki 

odločanja 

P5-19 Etičnost je pomemben 

dejavnik, ni pa edini 

Pomembna Etika Dejavniki 

odločanja 

P5-20 kot sem že prej povedal, je 

tudi cena Sigurno nam 

nižja cena prinese večji 

profit. 

Cena Prevladujoči  Dejavniki 

odločanja 

P5-21 Cena Cena Prevladujoči  Dejavniki 

odločanja 

P5-22 in izkušnje iz preteklosti 

sta najpomembnejša 

dejavnika 

 

Pretekle izkušnje Prevladujoči  Dejavniki 

odločanja 

P5-23 Priporočila so na prvem 

mestu, 

Priporočila Prevladujoči  Dejavniki 

odločanja 

P5-24 kot si napisal od ust do 

ust. 

Od ust do ust Promocija Elementi 

trženjskega 

spleta 

P5-25 Po internetu ne iščemo 

špediterja, saj za to 

nimamo časa 

Neuporaba interneta Način iskanja  Špedicijske 

storitve 

P5-26 zato je boljši razpis. Razpis Način iskanja Špedicijske 

storitve 

P5-27 Najbolj tekoče poteka 

poslovanje, če gre za 

kombinacijo poslovnega 

in prijateljskega odnosa 

Kombinacija 

poslovni in 

prijateljski 

Odnos s 

špediterji 

Komunikacija 

P5-28 Če delamo prvič s 

špedicijo, nas tudi 

pokličejo, če smo bili 

zadovoljni 

Preverjanje 

zadovoljstva o 

izpeljanem poslu 

Odnos s 

špediterji 

Komunikacija 

P5-29 če so  problemi se jih itak 

rešuje sproti 

Sprotno reševanje 

problemov 

Prevladujoč Dejavniki 

odločanja 

P5-30 Ob koncu leta nas tudi 

vabijo na kakšna 

novoletna srečanja, ki se 

jih udeležim, če mi čas 

Novoletna srečanja Odnos s 

špediterji 

Komunikacija 
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dopušča.  

 

P5-31 Naj delajo kvalitetno Kvalitetno delati Mnenje Splošno 

P5-32 poskrbijo za robo, Poskrbeti za tovor Mnenje Splošno 

P5-33 da je ta pravočasno 

dostavljena in smo vsi 

zadovoljni 

Pravočasna dostava Mnenje Splošno 

 

PODJETJE 6 

 

 Vprašanja in odgovori Pojmi Kategorije Nadkategorije 

P6-1 Naše podjetje sodi med 

vodilne evropske in 

svetovne korporacije s 

področja avtomobilske in 

industrijske tehnologije 

Korporacija – 

hibrida 

Poslovna 

funkcijska 

Organizacijska 

struktura 

P6-2 Njeni začetki segajo v 60. 

leta prejšnjega stoletja, ko se 

je iz majhnega podjetja 

razvila korporacija, ki danes 

zaposluje okoli 1800 ljudi v 

Sloveniji in drugod po svetu 

1800 Število 

zaposlenih 

Opis podjetja 

P6-3 Za nas lahko rečemo, da so 

ciljni trgi vsa podjetja po 

svetu, ki uporabljajo naše 

proizvode v svojih strojih, 

napravah 

Podjetja po svetu Ciljni trg Opis podjetja 

P6-4 Tako  prodajamo izdelke v 

55 državah po svetu, največ 

pa v Nemčijo, Madžarsko, 

Francijo, Veliko Britanijo, 

Italijo pa tudi na podjetjem 

na azijskem in ameriškem 

trgu in seveda pri nas v 

Sloveniji 

Prodaja v 55 

državah 

Ciljni trg Opis podjetja 

P6-5 Glede na to, da naše podjetje 

stremi k hitremu odzivu, 

uporabljamo tudi različne 

špedicijske storitve 

Različne špediterje Število špedicij Opis podjetja 

P6-6 Imamo sicer tudi svoja 

prevozna sredstva, ki pa so 

namenjena krajšim potem 

po Evrope, , 

Po Evropi ni 

potrebe  

Dejavnost Opis podjetja 

P6-7 medtem ko gre za oddaljene 

trge kot sta Azija ali 

Amerika najamemo 

špediterja 

Po Aziji in 

Ameriki 

Izvajanje Špedicijske 

storitve 

P6-8 Naše podjetje je le del 

dobavne verige, zato so 

Pravočasno 

opravljeno delo 

Odnos do strank Pričakovanja 

ponudnikov 
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podjetja, ki kupujejo naše 

izdelke odvisna od nas. Če 

ni pravočasne dostave, je to 

slabo za nas in za naše 

stranke. 

P6-9 Za špedicijske storitve 

skrbimo v našem oddelku 

logistike 

Oddelek logistike Izvajanje 

marketinga 

Opis podjetja 

P6-10 Ker strmimo k dobrim  

poslovnim odnosom z 

našimi partnerji, skrbimo 

tudi, da delo opravi 

špedicija, ki mu najbolj 

zaupamo 

Zaupanje Prevladujoč Dejavniki 

odločanja 

P6-11 Tako imamo enega stalnega 

špediterja, s katerim 

poslujemo že vrsto let in do 

sedaj smo bili z njim 

zadovoljni, 

Zadovoljstvo s 

stalnim špediterjem 

Prevladujoč Dejavniki 

odločanja 

P6-12 ampak kot sem rekla, 

uporabljamo tudi druge, 

predvsem ko gre za manjše 

količine izdelkov 

Angažiranje 

manjših 

Izvajanje Špedicijske 

storitve 

P6-13 Današnja digitalizacija 

omogoča hitro naročila, 

vendar žal tako hitri nismo 

Hitra naročila z 

digitalizacija 

Mnenje Splošno 

P6-14 Tako preko interneta in 

družbenih omrežij 

spremljamo ustanavljanje 

novih špedicij in jim tudi 

včasih zaupamo kakšno 

manjše delo, toliko, da jih 

preizkusimo. 

Spremljanje 

nastajanja novih 

podjetij 

Dodatni 

špediterji 

Konkurenca 

P6-15 Dobro je imeti več špedicij, 

s katerim posluješ, tako 

lahko primerjaš kakovost 

dela.  

Primerjava 

kakovosti dela 

Dodatni 

špediterji 

Konkurenca 

P6-16 fleksibilnost Primerjava 

fleksibilnosti 

Dodatni 

špediterji 

Konkurenca 

P6-17 cene Primerjava cene Dodatni 

špediterji 

Konkurenca 

P6-18 Veste kako je, vsi mi se 

spreminjamo, tudi podjetja, 

zato je pomemben nadzor 

nad opravljenimi posli 

Nadzor nad 

opravljenimi posli 

Dodatni 

špediterji 

Konkurenca 

P6-19 Osebno sama veliko dam na 

etiko, saj je to glavni pogoj, 

da naša družba ostane- Tako 

je tudi v našem podjetju. 

Prevladujoče Etika Dejavniki 

odločanja 

P6-20 Mi spoštujemo etiko, saj ta Prevladujoče Pravičnost Dejavniki 
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kaže na našo vest in 

pravičnost. 

odločanja 

P6-21 Če slediš načelom etike 

imamo koristi tako mi, kot 

naše stranke. Žal, trenutno 

se ne morem spomniti 

kakšnega primera, ker tega 

je bilo veliko v moji 

dolgoletni karieri. Če se 

bom spomnila, te bom 

obvestila 

Obojestranska 

korist 

Prevladujoče Dejavniki 

odločanja 

P6-22 Vsekakor, kot sem že 

omenila je pomembna etika 

Etika Prevladujoče Dejavniki 

odločanja 

P6-23 Drugače pa so izkušnje iz 

preteklosti 

Izkušnje iz 

preteklosti  

Prevladujoče Dejavniki 

odločanja 

P6-24 niso nam toliko pomembne 

reference, saj mi želimo 

sami odločati katera 

špedicija je za nas dobra in 

katera ne. Jaz se tega držim, 

ker tako delujem tudi v 

zasebnem življenju. Rada si 

ustvarim svojo oceno o 

vsakemu in me druga 

mnenja ne zanimajo 

Reference Ni odločujoče Dejavniki 

odločanja 

P6-25 Vsekakor je potem znanje 

špediterjev pomembno,  

Znanje  Prevladujoče Dejavniki 

odločanja 

P6-26 kako se ti znajdejo v 

situaciji, ki ne gre vse kot 

smo pričakovali. 

Iznajdljivost  Prevladujoče Dejavniki 

odločanja 

P6-27 No potem je tudi kakovost 

in. 

Kakovostne 

storitve  

Prevladujoče Dejavniki 

odločanja 

P6-28 cena, ampak cena pri nas ni 

odločujoča 

Cena  Ni odločujoča Dejavniki 

odločanja 

P6-29 Mi se vsekakor najbolj 

pogosto udeležimo sejmov 

kjer predstavljamo naše 

izdelke, posebnih 

Udeležba na sejmih 

pri prodaji naših 

izdelkov 

Prodajne poti Elementi 

trženjskega 

spleta 

P6-30 sejmov, kje se špediterji 

predstavljajo pa poredko 

Kolikor se spomnim, sem 

bila le enkrat na takem 

srečanju 

Ne obiskovanje 

sejmov špediterjev 

Promocija Elementi 

trženjskega 

spleta 

P6-31 Drugače pa internet z 

družabnimi omrežji in to je 

to. 

Internet z 

družabnimi omrežji 

Ljudje Elementi 

trženjskega 

spleta 

P6-32 Predvsem poslovne odnose. Poslovni  Odnosi s 

špediterji 

Komunikacija  

P6-33 Zdaj, če z nekom delaš 

dolgo let se spletejo tudi 

Omejitev pri 

prijateljskih 

Odnosi s 

špediterji 

Komunikacija  
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prijateljske vezi, ampak 

poskušam čim manj tega 

Rada ločim poslovno in 

osebno življenje 

odnosih 

P6-34 Špediterje ne preverjajo 

našega zadovoljstva čeprav 

mi to počnemo do naših 

strank, ampak vsak se 

odloča za svoj način 

poslovanja. 

Ni preverjanja 

zadovoljstva strani 

špediterja 

Povratne 

informacije 

Komunikacija 

P6-35 Če je bilo vse narejeno tako 

kot je treba, ne 

vzpostavljamo komunikacije 

po opravljeni storitve, če pa 

je bilo kaj narobe, pa 

poskušamo izvedeti razloge 

za to. 

Vzpostavljanje 

kontakta v primeru 

težav 

Povratne 

informacije 

Komunikacija  

P6-36 Jaz bi rekla tako. Bistvo je, 

da vsak opravi svoje delo 

tako kot je dogovorjeno in 

bomo vsi zadovoljni.   

Opraviti delo 

skladno z 

dogovorom 

Mnenje Splošno 
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Priloga 6: Osno kodiranje 

 

ŠPEDICIJA 

 

DEMOGRAFSKI PODATKI intervjuvancev 

Oznaka Spol Starost Delovno mesto Izobrazba 

Š1 Moški 31 Logist Dipl. ekonomist 

Š2 moški   32  referent v špediciji magister VII. stopnja 

Š3 ženska 29 Disponent prometnik Dipl.  ing. tehn. prometa 

Š4 moški   39 uvozni oddelek dipl. Ekonomist 

Š5 ženska 37 Špediter operativa pomorskega 

prometa 

Dipl.  ing. tehn. prometa 

Š6 Ženska 36 Referent v špediciji V. stopnja 

 

Opis podjetja 

Čas delovanja 

 3 leta (Š1-1) 

 25 let (Š2-1) 

 14 let (Š3-2) 

 11 let (Š4-2) (Š5-13) 

 27 let (Š6-10) 

Število zaposlenih 

 3 (Š1-2) (Š6-9) 

 30 v Kopru (Š2-8) 

 130 v Kopru (Š3-3) 

 60 v Kopru (Š4-1) 

 150 (Š5-12) 

 35 (Š6-8) 

Sedež 

 Blizu Luke Koper (Š1-7), (Š2-48) 

 Centrala v Ljubljani (Š2-7) 

 Tujina (Š3-1) 

 Koper in Kranj (Š4-11) 

 Naklo (Š5-10) 

Osnovne ponudbe 

 Kombiniran transport (Š5-55) 

 Občasna prisotnost v oddaljenih državah (Š6-49) 

 Mednarodna špedicija (Š1-49) (Š2-3) 

 Spremljanje blaga po celem svetu (Š1-50) 

 Prevoz kontejnerjev (Š3-6) 

 Carinjenje (Š3-7) (Š5-9) (Š4-46) (C5-9)  (Š6-5) 

 Skladiščenje (Š3-8), (Š4-45) 

 Popravila in nega vozil (Š3-9) 

 avtomobilizem (Š3-13) 
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 cargo tovor (Š3-14) 

 logistične in špedicijske (Š3-50) 

 prevoz vozil (Š3-51) 

 disponaža kontejnerjev (Š3-52) 

 dispoznaža tovornjakov (Š3-53) 

 vse vrste špedicij (Š4-3)  

 cestni transport (Š6-42) (Š5-1) (Š3-4) (Š4-6) 

 kopenski (Š2-5) 

 pomorski transport (Š6-43) (Š5-3) (Š4-4) (Š2-3) 

 letalski transport (Š6-44) (Š5-2) (Š4-5) (Š2-6) 

 svetovanje (Š6-47) 

 logistične storitve po celem svetu (Š5-4) 

 prevoz tekočih tovorov (Š3-5) 

 celostna ponudba (Š4-61) 

 

KONKURENČNA PREDNOST 

 

Organizacijska klima 

 Želja po uspehu (Š1-3), 

 Želja po izobraževanju: 

o splošno znanju (Š1-4), (Š2-52), (Š4-20)  (Š5-44) 

o znanje angleščine (Š2-34) 

o Delavnice za zaposlene (Š2-33), 

o Usposabljanja (Š4-22) 

o Seminarji za zaposlene (Š2-32), 

o Organiziranje tečajev (Š4-21) (Š5-43) 

o Izobraževanje za zaposlene (Š2-31) (Š4-58) (Š5-22) 

o Pridobivanje kompentenc (Š4-26) 

 Želja po boljšem pozicioniranju podjetja (Š2-16) 

 Interni kolegij (Š5-23) 

 Težnja po napredku (Š4-16) 

 Želja biti najboljši (Š4-17) 

 Poznavanje kulture podjetja (Š4-18) 

 Doseganje enotnih ciljev (Š4-19) 

 Ocenjevanje zaposlenih (Š4-23) 

 Interna komunikacija (Š4-24) 

 Svetovanje zaposlenim (Š4-25) 

 Redni sestanki (Š4-29) 

 Želja po bolj kakovostnem delu (Š5-29) 

 Želja po večjem zaupanju (Š5-30) 

 Brainstorming delavnice (Š5-45) 

Odnosi med zaposlenimi 

 Prijateljstvo (Š1-5) (Š5-17) (Š5-74) (Š6-12) (Š6-62) 

 Druženje izven delovnega časa  (Š1-11) (Š5-18) (Š6-63) 

 Osebno zadovoljstvo (Š2-27) (Š3-64) 

 Upoštevanje mnenja zaposlenih (Š2-28) 

 Vsi so pomembni (Š2-30) 
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 Pomoč sodelavcev (Š2-68)  

 Dober (Š3-15) (Š3-62) (Š4-30) (Š4-71) (Š5-72) 

 Nikakršnih konfliktov (Š3-16) 

 Sproščeno vzdušje (Š3-17) 

 Določeno izvajanje nalog (Š3-18) 

 Točnost izplačila plač (Š3-63) 

 Skrb za kariero zaposlenih (Š4-27) 

 Motiviranost (Š4-28) 

 Dodatno nagrajevanje (Š4-31) 

 Dober interni marketing (Š4-82) 

 Ekipni duh (Š5-36) 

 Izobraževanje zaposlenih (Š6-64) 

Izvajanje marketinga 

 Osebe 

o Vsi vključeni v prodajo (Š1-13), (Š1-14), (Š5-20) (Š6-14) (Š6-15) 

o Oddelek za marketing (Š2-39) (Š4-32) (Š5-21) (Š5-78) 

 Način 

o Stalno izvajanje (Š1-16) 

o S sodobno tehnologijo (Š2-25 

o Določene zadolžitve v marketingu (Š3-19) 

o Prenova spletne strani (Š5-46 

o Podajanje informacij in promocije (Š5-47) 

o Preverjanje etiket v trgovinah (Š5-79) 

o Preko baz slovenskih izvoznikov (Š5-80) 

o Kontaktiranje strank (Š5-82) 

o Dogovarjanje o pogojih dela (Š5-83 

o Dostava ponudbe (Š5-84) 

o S sestanki (Š5-85) 

 Prednosti 

o Velika odzivnost (Š1-39), (Š1-40) 

 Samostojnost pri delu (Š3-24) 

 Prilagodljivost spremembam na trgu (Š3-55) 

Stroški 

 Splošni majhni (Š2-26) 

 Plače majhni (Š2-28) 

Kredit 

 Majhen (Š2-27) 

Nepremičnina 

 Lastna (Š1-30) (Š3-35) 

Produktivnost 

 Velika (Š1-29) 

Povpraševanje po storitvah 

 Prepoznavnost s strani konkurence (Š1-34) 

 Velika s strani velikih podjetij (Š1-71) (Š4-81) 

 Vodilna vloga pri transportu avtov (Š2-44), 

 Nujna osnovna sredstva (Š4-13) 

 Veliko število dobaviteljev (Š4-14) 
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 Veliko število kupcev (Š4-15) 

 Širjenje poznanstev (Š6-20) 

 Pridobivanje novih strank (Š6-21) 

 Spletne strani (Š6-30) 

Razvoj podjetja 

 Zdravi temelji (Š1-35) 

 Pridobivanje novih strank (Š2-14) (Š5-91) 

 Večanje dobička (Š2-15) 

 Večanje tržnega deleža (Š2-53) 

 Dodatna dejavnost (Š3-10) 

 Velike spremembe (Š3-32) 

 Širitev poslovanja (Š3-33) 

 Predstavitev podjetja (Š5-90) 

Odnos do strank 

 Izobraževanje strank (Š1-41) 

 Korektnost (Š1-42) 

 Spremljanje blaga po celem svetu (Š4-12) (Š4-64) 

 Odzivnost (Š1-58) (Š5-33) (Š6-18) (Š6-27) (Š6-29) (Š6-56) 

 Nudenje pomoči (Š1-59) 

 Zvestoba (Š1-66) (Š3-78)  

 Poštenost (Š1-69) 

 Celotne logistične storitve (Š2-11) (Š2-78)  

 Sodelovanje z velikim številom strank po svetu (Š2-13) (Š4-7)  

 Ohranitev dobrega imena (Š2-17) 

 Večja prepoznavnost (Š2-18) (Š2-19) (Š4-34) (Š4-87) (Š5-88) (Š5-48) 

 Izkušnje (Š2-20) (Š5-39) (Š6-36) (Š6-61) 

 Raziskave o kakovosti storitev (Š2-24) 

 Zanesljivost (Š2-92) 

 Vzdrževanje dobrih odnosov (Š2-49) 

 Kreditiranje poslov   (Š2-76) 

 Tradicija (Š2-90) (Š3-30) (Š4-40) 

 Cenejše storitve fizičnim osebam (Š2-79) 

 Dolgoletno poslovanje z železnico (Š2-95) 

 Ponudba po meri naročnika (Š2-101) (Š5-77) 

 Hitrost (Š2-103) 

 Varnost (Š2-104) 

 Popust (Š2-122) 

 Pozornost (Š2-123) 

 Zaupanje (Š3-31) (Š6-19) 

 Fleksibilnost (Š3-54) (Š6-17) 

 Kakovostne storitve (Š3-59) (Š6-31) 

 Dobra komunikacija (Š3-60) 

 Znanje zaposlenih (Š3-61) (Š6-37) 

 Vestnost dela (Š3-77) 

 Veliko ugodnosti (Š4-41) 

 Prioritete pri rezervacijah (Š4-42) 

 Anketiranje uporabnikov (Š4-44) 
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 Zadovoljne stranke (Š4-45) (Š4-63) 

 Poznavanje trga (Š4-46) (Š5-38) 

 Lokalno spremljanje stanja (Š4-55) 

 Nudenje storitev na letališču (Š4-83) 

 Ažurnost (Š5-14)  

 Doslednost (Š5-15) 

 Sproščen poslovni odnos (Š5-19) 

 Boljše poznavanje strank (Š5-25) 

 Konkurenčne cene (Š5-34) (Š5-64) 

 Prijaznost osebja (Š5-35) 

 Velika izbira transporta (Š5-37) (Š5-53) (Š5-54)  

 Kvaliteta dela (Š6-28) 

 Dnevna prisotnost v nekaterih evropskih državah (Š6-48) 

 Prepričati stranko (Š6-54) 

 Raznolika logistična ponudba (Š6-57) 

Načini iskanja strank 

 Stranke same pokličejo (Š1-65) (Š4-90) (Š6-68) 

 Ažurno obveščanje (Š5-16) 

Odnos do prevoznikov 

 Dobre (Š1-81) (Š4-98) 

 Prva železniška špedicija (Š2-9) 

 Uspešno sodelovanje z ladjarji (Š2-10) 

Dodatne storitve 

 Organizacija nakladanje/razkladanje blaga (Š1-51) 

 Prevoz s kontejnerji (Š1-52) 

 Izredni prevozi nadstandardne velikosti (Š1-53) (Š5-75) 

 Širjenje storitev izven države (Š4-50) 

 Nudenje inovativni storitev (Š4-56) 

 Nenehne spremembe (Š4-66) 

 Skladiščenje, pakiranje, popravljanje (Š4-77) 

 Prevoz nevarnega tovora (Š5-6) 

 Skladiščenje nevarnega tovora (Š5-7) 

 Instrant (Š5-8) 

 Fiskalno in osnovno carinjenje (Š5-56) 

 Skladiščenje (Š5-57) 

 Zalaganje carinske garancije (Š5-58) 

 Sortiranje (Š5-59) 

 Etiketiranje (Š5-60) 

 Zavarovalne storitve (Š5-61) 

Odnosi z Luko Koper 

 Zelo dobri (Š1-54) 

 Izkušnje (Š1-55) 

 dolgoletne izkušenj (25 let) (Š2-2) (Š2-96) 

Članstvo 

 FIATA (Š1-72) (Š2-107) (Š3-72) (Š5-87) (Š6-69) 

 Gospodarska zbornica špediterjev (Š2-108) (Š3-71) (Š5-92) 
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 Sekcija pristaniških špediterjev (Š1-73) 

 Fonasba (Š2-106) 

 IATA (Š4-91) (Š5-86) 

Informacijska tehnologija 

 Dobra (Š2-47) 

Odnos do konkurence 

 Dobri odnosi (Š3-26) 

 Usmerjenost v velika podjetja (Š4-65) 

 Spremljanje konkurence (Š5-31) 

Podpora združenja 

 Odvetništvo,  zavarovalništvo, marketinška (Š5-93) 

 Svetovanje (Š5-94) 

 Pomoč pri marketingu (Š5-95) 

Lokacija 

 Poslovne enote po Sloveniji (Š6-6) 

 Bližina Luke (Š6-59) 

 Bližina letališča (Š6-60) Š4-79) 

 Bližina avtoceste (Š4-79) 

 

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA 

 

Enostavna 

 Mednarodna špedicija (Š1-6). 

Poslovno-funkcijska organizacijska struktur 

 Centrala v Ljubljani (Š2-23) 

 Centralno vodenje (Š2-86) 

 Mednarodna špedicija (Š4-7) 

 Poslovalnice po različnih krajih Slovenije (Š5-11) 

 Globalno podjetje (Š4-53) 

 Direktiva z vrha podjetja (Š4-54) 

 Centrala v Trzinu (Š6-13) 

Reševanje problemov  

 Sodelavec z največ izkušnjami (Š1-15). 

 Dodatno izobraževanje (Š2-67) 

 Delavnice o carinjenju (Š2-69) 

Nekonkurenčna prednost 

 Majhen kolektiv (Š1-31) 

 Velika podjetja poslujejo z velikimi (Š1-32) 

 Majhna motivacija za učenje (Š2-51) 

 Vzdušje primerno času (Š2-26) 

 Pričakovanja podjetja po velikem znanju (Š2-50) 

 

ELEMENTI MARKETINŠKEGA SPLETA 

 

Fizični dokazi 
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 Kvalitetne storitve (Š1-8), (Š1-63), (Š1-36) (Š4-84) (Š5-70) 

 Doseganje standardov (Š1-74) 

 Certifikat ISO standardi (Š2-43) (Š3-11) (Š4-85) 

 Licenca ECG (Š3-12) 

 Dobra blagovna znamka (Š4-10) 

 Skrb za okolje (Š4-86) 

Ljudje 

 Stalne stranke (Š1-9) (Š6-11) 

 Vzpostavljanje novih stikov (Š1-79) 

 Odjemalci na prvem mestu (Š2-21) 

 Velika podjetja (Š2-77) (Š3-34) (Š4-39) 

 pridobivanje novih strank (Š3-20) 

 sestavljanje različnih kombinacij prevozov (Š3-48) 

 svetovanje strankam (Š4-88) (Š4-94) 

Procesiranje 

 Prepoznavnost kvalitetnih storitev (Š1-48) 

 Izpolnitev obljubljeno (Š2-58) 

 Korektno izpeljan posel (Š2-102) 

Cena 

 Znižanje cen storitev (Š1-46) 

 Določitev cen na podlagi analiz (Š2-93) 

 Neupoštevanje cen nekonkurence (Š2-94) 

 Ugodne cene (Š2-90) 

 Dogovarjanje o ceni (Š3-68) 

 Primerjava cen (Š3-70) 

 Višje cene (Š4-36) 

 Prilagajan je cenam (Š4-43) 

 Nekonkurenčne (Š4-80) 

 Konkurenčne cene (Š5-28) 

 Prevladujoča ((Š6-26) 

Prodajne poti 

 Storitve izven delovnega časa (Š1-62) 

 Prevoz po morju  (Š4-72) (Š6-4) 

 Prevoz po cesti (Š4-75) (Š6-2) 

 Prevoz z letalom (Š4-74) (Š6-3) 

 Železniškega proga (Š2-45) (Š4-76) 

 Nudenje storitev po celem sveti (Š1-49), (Š4-9) (Š4-67) (Š4-78) (Š5-4) 

 Disponaža (Š3-47) 

 Komunikacija z vozniki (Š3-49) 

 Tender (Š3-65) 

 Kataloška prodaja (Š4-97) 

 Storitve od vrat do vrat (Š2-80) (Š4-8) (Š5-62) 

 Od pristanišča do pristanišča (Š5-63) 

 Hitra pošta v več kot 50-državah (Š5-5) 

 Ključne točke po Sloveniji (Š6-58) 

Tržna komunikacija – promocija 
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 e-pošta (Š1-60), (Š2-36) (Š6-16) 

 telefon/mobitel (Š1-61), (Š2-35) (Š5-104) (Š6-66) 

 spletna stran (Š1-76), (Š2-98) (Š2-114) (Š4-99) (Š6-65) 

 obisk sejmov (Š1-77), (Š2-63) (Š2-116) (Š4-95) (Š5-102) (Š6-72) 

 obisk luških dnevov (Š1-78) 

 načelo od ust do ust (Š1-80) (Š4-93) (Š2-100) 

 priporočila od zvestih strank (Š1-82) (Š4-89) 

 internet (Š2-37) (Š2-97) (Š3-69) (Š3-74) (Š4-92) (Š5-76) (Š5-96) (Š6-70) 

 sestanki (Š2-38) (Š3-66) 

 sponzorstvo (Š2-40) (Š2-65) (Š2-115) (Š4-96) 

 časopis/revije (Š2-117) (Š5-105) 

 kongresi (Š2-63) 

 razpisi (Š6-67) 

 mediji 

o različni (Š2-99) 

o radio (Š2-118) 

 Družbena omrežja 

o Različna družabna  omrežja (Š2-111) 

o Facebook (Š2-112) (Š3-76) (Š5-89) 

o Twitter (Š2-113) 

o LinkedIn (Š5-97) 

o Instagram (Š5-99) 

 Sestavljanje ponudb (Š3-21) (Š4-62) 

 Pogajanja v živo (Š3-67) 

 Osebna prodaja (Š3-73) 

 Kataloška prodaja (Š3-75) 

 Operativni delavci (Š5-24) 

 Srečanja (Š5-89) (Š6-71) 

 Letaki (Š5-100) 

 

PRIČAKOVANJA PONUDNIKOV  

 

Odnos s strankami 

 Zadovoljstvo (Š1-10), (Š1-64) (Š2-81) (Š2-121) (Š6-35) 

 Prijateljstvo (Š1-12) 

 Zaupanje (Š1-20) 

 Letna boniteta odličnosti (Š1-75) 

 Prisluhniti strankam (Š2-120) 

 Ugodne pomorske voznike (Š2-12) 

 Upoštevanje mnenje ponudnikov (Š2-29) 

 Dobro delati (Š2-56) (Š4-68) 

 Kakovostno delati (Š2-57) (Š3-38) (Š3-42) 

 Pravočasno opraviti posel (Š2-58) 

 Odzivnost na telefon (Š3-22) 

 Odzivnost na email (Š3-23) 

 Svetovanje (Š3-25) 

 Pridobivanje novih EU standardov (Š3-37) 
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 Priznanje za dobro delo (Š3-39) 

 Prilagajanje kupcem (Š3-57) (Š4-47) 

 Usmerjenost k strankam (Š4-70) 

 Stranka ima vedno prav (Š5-71) 

 Večja odzivnost (Š6-53) 

 

NEETIČNOST POSLOVANJA 

 

Konkurenca 

 Prevzemanje poslov/strank (Š1-17) (Š1-25) (Š1-86) (Š2-73) (Š3-27) 

 Nelojalnost (Š1-18) (Š5-49) (Š6-32) 

 Kontaktiranje strank drugih špedicij (Š1-19) 

 Nesramnost (Š2-71) 

 Neučinkovitost (Š1-21) 

 Nižanje cen (Š1-47) (Š1-87) (Š2-72) (Š4-37) (Š4-48) (Š5-50) (Š6-25) (Š6-33) 

 Neekonomsko cena velikih podjetij (Š1-88) 

 Sodelovanje s konkurenco (Š2-41) 

 Vsak gleda svojo korist (Š3-28) 

 Boj za tržni delež (Š4-38) 

Vzrok za preplah 

 Ogrožanje poslovanja (Š1-22) (Š5-32) 

 Nasedanje govoricam (Š1-23)  

 Nastanek novih špedicij (Š1-55) 

 Prekinitev sodelovanja (Š1-84) 

 Nastanek novih podjetij (Š3-36) 

 Izguba dela (Š4-49) 

 Nelojalna konkurenca (Š6-41) 

Splošno 

 Ni težav (Š2-42) 

 Ni se soočil z nelojalnostjo (Š2-70) 

 Agresivnost (Š4-60) 

 

SPLOŠNO 

 

Težave 

 Pridobivanje novega posla (Š1-24) 

 Majhen kapital (Š1-33) 

 Prehitra rast podjetja (Š1-37) 

 Dodatni stroški dela (Š1-38) 

 Nedelovanje programa v Luki Koper (Š1-39) (Š4-59) 

 Stranke ne poznajo dela v Luki Koper (Š1-44) 

 Velika podjetja, večja konkurenca (Š1-45) (Š5-26) (Š5-40) 

 Le delno sledenje blaga (Š1-57) 

 neprepoznavnost(Š1-67) 

 Začetna neprepoznavnost (Š1-68) 

 Majhno povpraševanje na začetku (Š1-70) 
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 Povezava z Luko Koper (Š1-74) 

 Brez pooblastil v podružnicah (Š2-87) 

 Neznanje zaposlenih v podružnicah (Š2-88) 

 Strah majhnih podjetij (Š2-75) 

 Velika podjetja z enako dejavnostjo (Š3-29) 

 Premajhna kapaciteta serverja (Š3-45) 

 Osebna neprepozavnost (Š3-81) 

 Neznanke v gibanju blaga (Š4-51) 

 Ni vpliva na spremembe (Š4-52) 

 Pomanjkanje znanja (Š4-57) 

 Plačilna nedisciplina (Š5-41) 

 Preveč informacij naenkrat pri uvajanja (Š6-38) 

 Preobremenjenost zaposlenih (Š6-39) 

 Zmanjša učinkovitost zaposlenih (Š6-40) 

 Predstavitev prednosti (Š6-55) 

Želja po dodatnih storitvah 

 Spremljanje vsakega premika blaga (Š1-56) 

 Združenje poskrbeti nove stranke (Š1-85) 

Mnenje 

 Majhna odzivnost novih podjetij (Š1-83) 

 Zaposlitev osebo za stike z javnostjo (Š2-85) 

 Pomembne povratne informacije (Š2-22) 

 Biti prepoznaven (Š2-109) 

 Pošiljanje po pošti reklamni material (Š2-89) 

 Boljša promocija (Š2-60) 

 Oglaševalni program (Š2-61) 

 Ni potrebe po izboljšavi (Š6-34) 

 Ni ideje po spremembi (Š6-51) 

 Nujne spremembe (Š6-52) 

 Ničesar dodati (Š6-73) 

Inovativnost 

 Ni težav (Š2-66) 

 Agresivnejši marketing (Š2-84) 

Posodobitve/predlogi 

 Dodatna vlaganja v IKT (Š2-82) (Š3-80) (Š5-69) 

 Nakup kamionov (Š2-83) 

 Nove zaposlitve (Š3-40) 

 Izobraževanje zaposlenih (Š3-41) 

 Vložiti več truda v delo (Š3-43) 

 Več oglaševanja (Š3-44) 

 Nakup novega serverja (Š3-46) 

 Več osebnih stikov (Š3-56) 

 Nudenje storitev strank izven Luke Koper (Š3-58) 

 Več osebne prodaje (Š3-82) 

 Širjenje poslovanja (Š4-69) 

 Sodelovanj z drugimi (Š5-42) 

 Pomanjkanje globalnega programa (Š5-51) 
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 Konkurenčnejše cene (Š5-65) 

 Dodatni popusti (Š5-66) 

 Hitrejši servis (Š5-67) 

 Boljši pregled na neplačniki (Š5-68) 

 Ničesar za dodati (Š5-106) 

Konkurenca 

 Velika (Š6-22) 

 Velika podjetja (Š6-24) 

 Ni prave (Š4-33) 

 Manjša podjetja (Š4-35) (Š6-23) 

 Povečan obsega dela v Luki Koper (Š5-27) 

 

OSNO KODIRANJE PODJETJA 

 

Spol Starost Delovno mesto Izobrazba/stopnja 

Moški 30 Vodja maloprodaje VI. stopnja 

Moški 40 Vodja prodajne logistike VII. 

Ženska 26 Referent v nabavi in logistiki VII. 

Moški 41 Vodja nabave VII. 

Moški 58 Vodja logistike VI 

Ženska 45 Vodja logistike VII. 

Opis podjetja 

Dejavnost 

 Trgovina (P1-1) 

 Kovinsko predelovalna industrija (P2-1) 

 Razvoj, proizvodnja in prodaja pohištvenega orodja (P2-3) 

 Projekti namenjeni zabavi (P3-1) 

 Razvoj, načrtovanje, gradnja objektov za zabavo (P3-3) 

 Izdelava varnostnih pripomočkov (P3-4) 

 Inženirstvo in tehnično svetovanje (P3-5) 

 Direktni marketing (P4-1) 

 Proizvodnja barv (P5-10) 

 Prevoz po Evropi (P6-6) 

Velikost 

 Med petimi največjimi na svetu (P5-9) 

Število zaposlenih 

 374 (P1-2) 

 600 (P2-2) 

 30 (P3-2) 

 500 v Sloveniji (P4-3) 

 8000 po celem svetu (P4-4) 

 800 v Sloveniji (P5-1) 

 12.500 skupaj (P5-3) 

 1800 (P6-2) 

Prodaja  

 Spletne strani ((P1-3) 
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 V 60 državah (P2-6) 

Ciljni trg 

 Mala ((P1-4) 

 Srednja (P1-4) 

 Ljudje stari med 24 in 65 let (P1-5) 

 Slovenija (P1-6) 

 Evropska unija (P1-7) 

 Drugi tuji trgi (P1-8) 

 Cel svet (P2-5) (P3-6) (P6-3) 

 Srednja in Vzhodna Evropa (P4-2) 

 Pravne osebe (P4-7) 

 Fizične osebe (P4-8) 

 Rusija in Vzhoda Evropa (P5-6) 

 Izdelek namenjen celemu svetu (P5-7) 

 Azija in Bližnji Vzhod (P5-8) 

 Prodaja v 55 državah (P6-4) 

Število špedicij 

 Dva (P1-10) 

 Tri (P3-7) 

 Več vrst (P4-11) (P5-11) (P6-5)  

 Lastna špedicija (P2-13) 

Izvajanje marketinga 

 Služba za marketing (P1-13) (P5-13) 

 Prodaja prek klicnih centrov (P4-9) 

 Nabavni oddelek (P4-18) (P3-11) 

 Logistika (P3-11) (P6-9) 

 Izvozni oddelek (P2-18) 

Lokacija podjetja 

 Osrčje Evrope (P2-7) 

Organizacijska klima 

 Želja po novih trgih (P2-8) 

Sedež podjetja 

 Blizu Luke Koper (P2-9) 

 Bližina avtocesta (P2-10) 

 Bližina železnice (P2-10) 

 Bližina letališča (P2-11) 

 Tujina (P4-6) 

Finančni kazalniki 

 Pol milijarde letnega prometa (P5-4) 

 3 milijarde dohodka multinacionalke (P5-5) 

 

Organizacijska struktura 

Enostavno (P3-2) 

Poslovno-funkcijska 

 Mednarodno podjetje (P2-4) (P1-4) (P6-1) 

 Veriga podjetij po svetu (P4-5) 
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 Del multinacionalke (P5-2) 

Pričakovanja ponudnikov 

Odnos do strank 

 Lastni špediter (P1-9) 

 Pravočasno opravljeno delo (P6-8) 

Dodatni špediterji 

 Ni potrebe (P1-11) 

 

Konkurenca 

Dodatni špediterji 

 Iskanje drugega (P1-17) 

 Pridobivanje novih špediterjev (P4-36) 

 Spremljanje nastajanja novih podjetij (P6-14) 

 Primerjava kakovosti (P6-15) 

 Primerjava fleksibilnost (P6-16) 

 Primerjava cen (P6-17) 

 Nadzor nad opravljenimi posli (P6-18) 

Mnenje 

 Zavedanje, da je treba dobro delati (P2-33) 

 Zavedanje, da je treba pošteno delati (P2-34) 

 Zavedanje, da je treba delati skladno s dogovorom (P2-35) 

 Dobra (P3-21) 

 

Dejavniki odločanja 

 Etika 

o Zelo pomembna (P1-14) (P1-18) (P4-20) (P5-19) 

o Nujna na dolgi rok (P4-21) 

o Je del konkurenčne prednosti (P4-22) 

 Cena 

o Najugodnejša cena ((P1-19) (P2-25) (P3-8) (P4-17) (P5-15) (P5-20) (P5-21) 

o Konkurenčna cena (P3-25) 

o Spreminjanje cen (P5-17) 

 Priporočila (P1-20) (P3-23) (P5-23) 

 Pretekle izkušnje (P2-27) (P5-22) (P6-23) (P4-15) (P4-23) 

 Reference (P2-30) (P4-28) (P4-32) (P5-18) 

 Specifične storitve (P3-10) 

 

Pozitivne lastnosti špediterja 

 Fleksibilnost (P1-21) (P1-30) 

 Kakovost (P2-26) (P6-27) 

 Takojšnji odziv (P3-18) 

 Resnična posvetitev stranki (P3-24) 

 Prilagajanje stranki (P3-27) 

 Svetovanje stranki (P3-28) 

 Dobra komunikacija (P3-29) 

 Zanesljivost (P3-30) 
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 Hitro reagiranje (P3-37) 

 Dobra izvedba (P3-31) 

 Hitro reševanje težav (P3-38) 

 Sprejemanje kritik (P3-39) 

 Najugodnejši tranzitni čas (P3-9) (P3-26) 

 Preko poznanstev (P3-12) 

 Pravočasno dospelo blago (P3-22) 

 Pomoč pri izpolnjevanju dokumentacije (P3-19) 

 Odpravljanje težav (P3-20) 

 Odprava napak (P3-40) 

 Zadovoljstvo s storitvami (P4-16) (P6-11) 

 Poznavanje dela špedicije (P4-29) 

 Korektnost (P4-30) 

 Dobri odnosi (P4-31) 

 Sprotno reševanje problemov (P5-29) 

 Zaupanje (P6-10) 

 Osebni stik  (P1-31) (P4-37) 

 Etika (P6-19) (P6-22) 

 Pravičnost (P6-20) 

 Obojestranska korist (P6-21) 

 Znanje (P6-25) 

 Iznajdljivost (P6-26) 

 

Negativne lastnosti špediterja 

 Neodzivnost (P3-16) 

 Slabe pretekle izkušnje (P5-16) 

 Nepopolno izpolnjeni dokumenti (P1-15) 

 Prenehanja sodelovanja (P2-31) 

 Nepravočasno prispetje blaga (P1-16)  

Neutralnost 

 Reference (P6-24) 

 Cena  (P6-28) 

 

Elementi trženjskega spleta 

Tržno komuniciranje/promocija 

 Od ust do ust (P1-22) (P3-32) (P4-33) (P5-24) 

 Sestanki v živo (P1-23) 

 Ne obiskovanje sejmov špediterjev (P6-30) 

Cena 

 Primarna ((P1-27) 

Prodajne poti 

 Internet (P2-28) 

 Od vrat do vrat (P4-12) 

 Sejmi (P4-35) (P6-29) 

Ljudje 

 Osebni stik (P2-29) (P3-33) P1-31) (P4-37) 
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 Internet in družabna omrežja (P6-31) 

Procesiranje 

 Daljši čas usklajevanja dogovora (P4-34) 

 Skladno s pričakovanji (P2-21) 

Komunikacija 

Odnosi s špediterji 

 Poslovno in prijateljski (P1-27) (P5-27) 

 Poslovni (P2-32) (P4-38) (P6-32) 

 Sproščen poslovni (P3-34) 

 Občasno prijateljski (P4-39) 

 Novoletna srečanja (P5-30) 

 Omejitve pri prijateljskih odnosih (P6-33) 

Povratne informacije 

 Preverjanje svoje konkurenčnosti (P3-35) 

 Preverjanje zadovoljstva (P3-36) (P5-28) 

 Redkost povpraševanja o kvaliteti (P1-28) 

 Občasno zanimanje o izpeljanem poslu (P4-40) 

 Občasno zanimanje o zadovoljstvu (P4-41) 

 Ni preverjanje zadovoljstva (P6-34) 

 Vzpostavljanje kontakta v primeru težav (P6-35) 

 Možnost sodelovanja (P2-17) 

Prevozniki 

 Direkten stik (P2-14) 

 

Špedicijske storitve 

Potrebe po dejavnostih 

 Prevozne  (P2-12) 

 Carinjenje  (P2-13) 

 Posredništvo (P2-15) 

Izvajanje 

 Ni slabih izkušenj (P2-22) 

 Korektno (P2-23) 

 Kakovostno (P2-24) 

 Nekvalitetno opravljeno delo (P3-15) 

 Nepravočasna reakcija (P3-17) 

 Potrebe po tovrstnih storitvah (P4-10) 

 Špediter opravi celoten posel (P4-13) 

 Špediter opravi le delni posel (P4-14) 

 Neupoštevanje etičnosti (P4-19) 

 Nekonkurenčnost (P4-25) 

 Nekakovostno opravljeno delo (P4-26) 

 Potreba po preverjanje cen (P4-27) 

 Težave pri izbiri špediterja (P5-14) 

 Po Aziji in Ameriki (P6-7) 

 Angažiranje manjših (P6-12) 

 Višanje cen (P4-24) 
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 Nekakovostno opravljanje dela (P4-26) 

 Preverjanje cen (P4-27) 

 Ni težav pridobivanja novih (P3-13) 

Neproduktivna prodaja 

 Sejmi (P1-24) 

 Internet (P1-25) 

 Drugi mediji (P1-26) 

Način iskanja špedicij 

 Ni potrebe  (P1-12) 

 Razpisi (P5-12) (P5-26) 

 Neuporaba interneta (P5-25) 

 Prevoznik predlaga špediterja (P2-19) 

 Samo promocija špediterjev (P2-16) (P3-14 

 

Splošno 

Mnenje 

- Dodatno število zaposleni (P1-32) 

- Posledično večji stroški dela (P1-33) 

 Ni težav (P2-20) 

 Konstanten stik s stranko (P3-41) 

 Pomembna dobra komunikacija (P3-42) 

 Pomembna zanesljivost (P3-44) 

 Dobro delati (P4-42) 

 Kvalitetno delati (P4-43) (P5-31) 

 Etično delati (P4-44) 

 Prisluhniti strankam (P4-45) 

 Poskrbeti za tovor (P5-32) 

 Pravočasna dostava (P5-33) 

 Hitra naročila z digitalizacijo (P6-13) 

 Opraviti skladno z dogovorom (P6-36) 

 

 
 

 


