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III 

POVZETEK 

S kvalitativno raziskavo smo želeli ugotoviti in podrobneje raziskati relevantna področja 

trajnostnega razvoja pristanišča Luka Koper, d. d., ter v nadaljevanju preko analize 

razpoložljive interne dokumentacije in intervjujev z zaposlenimi preveriti in analizirati, kako 

je trajnostni razvoj v pristanišču implementiran ter skladen s trenutnimi sodobnimi 

trajnostnimi koncepti. Skozi raziskavo smo ugotavljali obsežnost problematike trajnostnih 

konceptov, zajetno vključenost konceptov v vse vidike vodenja družbe ter kako dobro 

zaposleni poznajo obravnavano problematiko. Ugotovili smo, da so sodobni trajnostni 

koncepti nuja današnjega časa ter da je dolgoročen uspešen razvoj družbe mogoč zgolj ob 

upoštevanju trajnostnih vidikov in ob iskanju ravnotežja med okoljskim, socialnim, 

gospodarskim in institucionalnim okoljem. Luka Koper, d. d., je danes družba, ki ima izjemno 

uspešno implementirane, integrirane in obvladovane trajnostne koncepte, pri tem pa imajo 

izjemno pomembno vlogo zaposleni, katerih zavedanje je na visoki ravni. 

Ključne besede: trajnostni razvoj, trajnostni koncepti, družbena odgovornost, trije stebri 

trajnostnega razvoja, gospodarski steber/vidiki, socialni steber/vidiki, okoljski steber/vidiki. 

SUMMARY 

The purpose of the qualitative research was to identity and explore relevant areas of 

sustainable development of Luka Koper and furthermore throughout analysis of available 

internal documentation and employee's interviews investigate and analyze how is actually 

sustainable development implemented and in line with current modern sustainable concepts. 

Throughout research we discovered extensive nature of sustainable concepts, comprehensive 

integration of subject concepts into all aspects of company managing structure and relatively 

considerable knowledge of sustainable field by side of employees. We found out that 

sustainable concepts are a necessity of nowadays, and that long term success of the company 

is possible only under regard of sustainable aspects establishing balance between 

environmental, social, economic and institutional environment. Luka Koper nowadays is a 

company that has extremely successfully implemented, integrated and managed sustainable 

concepts with very important role of employees. 

Keywords: sustainable development, sustainable concepts, social responsibility, three pillars 

of sustainable development, economic pillar, social pillar, environmental pillar. 
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1 UVOD 

Trajnostni razvoj je v današnjem svetu zaradi pogostosti uporabe te besedne zveze že skorajda 

»modni« trend na področju družbene odgovornosti sleherne organizacije, ki pa v sebi skriva 

precej globlje, predvsem pa resno sporočilo. Nanaša se predvsem na temeljni ekonomski 

problem, in sicer na koncept omejenosti oziroma redkosti dobrin. Zaradi omejenosti mora 

družba izbirati med dobrinami, ki jih lahko proizvede z razpoložljivimi viri (Samuelson in 

Nordhaus 2002). Omejenost naravnih virov predstavlja osnovo filozofije o trajnostnem 

razvoju. V mnogih prispevkih lahko zasledimo, da je razvoj človeštva odvisen od načina 

upravljanja oziroma izrabljanja razpoložljivih naravnih virov. Trajnostni razvoj je do 

nedavnega pomenil morda le neko višjo stopnjo ekološkega zavedanja, pomenil je tako 

imenovano zeleno usmeritev v prihodnost, danes pa je trajnosti razvoj postal mnogo bolj 

kompleksna nuja sodobnega časa, saj se številni prebivalci našega planeta že srečujejo z 

omejitvami naravnih virov in s posledicami nebrzdanega onesnaževanja. Zaradi tega so 

gospodarsko naprednejše države že uvedle številne predpise in zakonodajo, ki omejujejo 

porabo neobnovljivih naravnih virov ter izpuste v zrak, vodo in tla.  

Žal pa v drugih državah, na primer BRICS (Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in Južna 

Afrika), ki so v preteklih desetletjih doživele pomemben gospodarski razcvet, temu področju 

niso posvečali zadostne pozornosti in je stanje na teh področjih ponekod že alarmantno. Na 

sliki 1 lahko vidimo, kako na primer globalno gledano pri izpustih CO2 vodi Kitajska.  

 

Slika 1: Največji globalni proizvajalci emisij iz fosilnih goriv v letu 2018 

Vir: Statista 2020. 

Na sliki 1 sicer ni Brazilije in Južne Afrike, saj graf prikazuje absolutne vrednosti. BRICS 

države so danes negativno izpostavljene predvsem zaradi izjemnega negativnega trenda, ki je 
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pri drugih državah z visokimi absolutnimi vrednostmi bistveno bolj zmeren oziroma se ta celo 

zmanjšuje. Ekonomska rast v državah BRICS je bistveno presegla stopnjo rasti v primerjavi z 

vodilnimi gospodarskimi velesilami. Z izjemo Rusije so ostale države BRICS tudi v času 

zadnje gospodarske krize iz leta 2009 zmerno krepile in povečevale svojo gospodarsko rast 

(Ghouali idr. 2015, 115). Za doseganje svoje rasti pa grobo izrabljajo naravne vire, ravno tako 

pa se očitno premalo zavedajo izjemno škodljivih posledic količin škodljivih emisij, ki jih 

povzročajo s trajnostno nenadzorovano industrializacijo. Okoljski vidik je sicer le ena, čeprav 

zelo pomembna sestavina vidikov trajnostnega razvoja – več o tem sledi v nadaljevanju 

naloge. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema 

Med potencialno problematičnimi industrijami na področju varstva okolja predstavljajo veliko 

tveganje ladijska pristanišča. Pristanišča so ključne točke v globalnih transportnih verigah, ki 

so del lokalne in regionalne skupnosti. Zato je pristanišča treba pripravljati in odgovarjati na 

svetovne, regionalne in lokalne trajnostne izzive, kot so podnebne spremembe, mobilnost, 

digitalizacija, migracije in socialno vključevanje (World Ports Sustainability Program). 

Pristanišče je specifično, omejeno industrijsko območje, na katerem skoncentrirano prihaja do 

upravljanja s praktično vsemi možnimi surovinami. Upravljanje v tem primeru pomeni 

pretovarjanje surovin in drugega blaga, kot tudi uporabo raznih naravnih virov za delovanje 

infrastrukture pristanišča. Iz navedenega izhaja, da lahko umno trajnostno obvladovanje 

poslovnih procesov pomembno pozitivno vpliva na ožje in širše okolje pristanišča. Seveda 

velja tudi obratno – neskrbno ravnanje s procesi lahko povzroči ogromno, tudi nepopravljivo 

škodo. Zato je izjemnega pomena, da Luka Koper filozofijo trajnostnega razvoja neposredno 

vključuje v svojo politiko poslovanja na vseh ravneh in področjih delovanja družbe ter jo 

seveda tudi dejavno izvaja.  

V magistrski nalogi bomo tako obravnavali trajnostni razvoj pristanišča Luka Koper, d. d., ki 

je naše edino trgovsko pristanišče. Kar dve tretjini blaga se pretovarja za tuja, zaledna tržišča, 

med katerimi sta najpomembnejši Avstrija in Madžarska. Po številu pretovorjenih 

kontejnerjev ima pristanišče danes že največji kontejnerski terminal v severnem Jadranu. Ima 

tudi največji avtomobilski terminal v Jadranskem morju in s tem četrti največji avtomobilski 

terminal v Sredozemlju. Luka Koper je gospodarska organizacija, ki je motor razvoja celotne 

slovenske in vzhodnoevropske logistike (Luka Koper 2011). 

Luško-transportna dejavnost je praktično izoblikovala današnjo podobo mesta Koper in 

pomembno vpliva na kakovost življenja njegovih prebivalcev. V svojih 55-ih letih delovanja 

je koprsko pristanišče, skupaj z mestom, doživelo izreden razvoj in svetovno uveljavitev. 

Zaradi vse večjega količinskega in raznovrstnega pretovora pa so se v zadnji letih sprožile 

številne trajnostne razprave, pobude in vprašanja. Ker je Luka Koper, d. d., prepoznala, da 
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ljudje v okolju slabo razumejo in ne poznajo pristaniško delo in uresničevanje trajnostnih 

dejavnosti v zvezi s problematiko, je vzpostavila portal za trajnostni razvoj koprskega 

pristanišča – www.zivetispristaniscem.si. Portal podrobno obvešča ožjo in širšo javnost o 

vseh dejavnostih pristanišča, o trajnostih prizadevanjih in celo omogoča neposreden dostop do 

rezultatov meritev pomembnejših vplivov pristanišča na okolje, kot so hrup in stopnja prašnih 

delcev v ozračju (Luka Koper 2020).  

Luka Koper, d. d., se trudi koncept trajnostnega razvoja vključevati v vse poslovne procese, 

kar je razvidno iz številnih njenih dejavnosti. Na področju varstva okolja skrbi za načrtno 

gospodarjenje z odpadki, spremlja porabo tehnoloških virov, torej vode in električne energije, 

skrbi za čim večjo ozelenitev pristanišča, nenehno si prizadeva za zmanjševanje negativnih 

vplivov na okolje, sodelovanje s predstavniki lokalne skupnosti ter vključevanje vseh 

zaposlenih v sistem ravnanja z okoljem. Periodično izvajajo meritve izpustov iz kurilnih 

naprav, monitoring odpadnih voda, spremljanje emisij prahu in merjenje hrupa ter spremljanje 

in evidentiranje ravnanja z odpadki na kopenskem in ladijskem delu (Luka Koper 2015a). 

Poleg okoljskega vidika trajnostnega razvoja je treba upoštevati še socialni in gospodarski 

vidik. »To pomeni, da Luka Koper priznava in v delovanje vključuje spoštovanje človekovih 

pravic, pošteno ravnanje z zaposlenimi, odjemalci in dobavitelji. Luka Koper krepi podporo 

družbeni skupnosti, predvsem lokalni, s katero pristanišče sobiva. Dejavno skrbi za 

uravnoteženje sedanjih in prihodnjih razvojnih potreb družbe s potrebami družbenega in 

naravnega okolja« (Luka Koper 2016, 3).  

Izvleček iz politike upravljanja družbe (Luka Koper 2016) nakazuje celovito vključevanje 

trajnostnih vidikov v vse poslovne procese. Trajnostni razvoj tako omenjajo kot eno od osnov 

delovanja družbe. Pa vendar si ni težko predstavljati, da kompleksna pristaniška dejavnost 

odpira mnoga vprašanja, ki zadevajo trajnostne vidike. Prav zaradi tega bomo v empiričnem 

delu naloge podrobno analizirali, kako so trajnostni vidiki razvoja v pristanišču sploh zaznani, 

obravnavani in implementirani v celostno vodenje pristanišča.  

1.2 Namen in cilji magistrske naloge  

V magistrski nalogi bomo raziskali relevantna področja trajnostnega razvoja pristanišča Luka 

Koper, d. d., ter ugotovili, ali ima pristanišče učinkovito vpeljano filozofijo trajnostnega 

razvoja. Po pregledu in analizi razpoložljive strokovne literature bomo poskušali poiskati 

povezave med teorijo in prakso ter nato v empiričnem delu analizirati trenutno stanje na tem 

področju.  

Namen magistrske naloge je prikazati koncept trajnostnega razvoja podjetja Luka Koper, 

d. d., z vidika zaposlenih ter na osnovi primarnih in sekundarnih podatkov analizirati, kako so 

trajnostni vidiki razvoja prepoznani, obravnavani in implementirani. 

http://www.luka-kp.si/
http://www.luka-kp.si/
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Cilji magistrskega dela so: 

− podati kritičen pregled sodobne domače in tuje literature s področja trajnostnega razvoja; 

− ugotoviti, kako zaposleni zaznavajo trajnostno ravnanje organizacije in katere izmed 

dejavnosti presojajo kot ključne; 

− opisati trajnostne pobude, ki jih izvaja organizacija, s poudarkom na področju okolja in 

družbe; 

− prepoznati motive za trajnostno ravnanje organizacije, kot jih razumejo zaposleni; 

− ugotoviti, katere izzive vidijo zaposleni za prihodnje izvajanje trajnostnih vidikov; 

− podati priporočila, kako oziroma na katerih področjih bi morala Luka Koper, d. d., 

okrepiti svoja prizadevanja za trajnostni razvoj. 

1.3 Struktura naloge 

Magistrsko nalogo smo razdelili na dva vsebinska sklopa, in sicer na teoretični in empirični 

del. Pri prvem, teoretičnem delu magistrske naloge bo izvedena analiza razpoložljive domače 

in tuje strokovne literature s področja trajnostnega razvoja, pregled osnov samega koncepta, 

treh dimenzij trajnosti (okoljske, ekonomske in socialne) in nabor kazalnikov trajnostnega 

razvoja. Poleg strokovne literature bomo proučili tudi relevantna interna gradiva Luke Koper, 

d. d., ki so javnega značaja. Iz tega izhaja, da bodo uporabljene metode povzemanja, 

deskripcije, kompilacije in sinteze. 

V drugem, empiričnem delu magistrske naloge bo sledila kvalitativna raziskava, pri kateri je 

poudarek predvsem na celovitem razumevanju proučevanega problema. Tratnikova (2002, 26) 

navaja, da pri kvalitativni raziskavi ne gre zgolj za zbiranje dejstev in ugotavljanje pogostosti 

pojavov, ampak za odkrivanje, kako ljudje razumejo določeno dejavnost in kašen pomen ji 

pripisujejo.  



5 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA 

Definicija trajnostnega razvoja, ki jo najpogosteje uporabljajo različni viri, izhaja iz 

Brandtlandovega poročila iz svetovne komisije za okolje in razvoj leta 1987 (UNWCED 

1987, 43), ki pravi, da … trajnostni razvoj je razvoj, ki zadovoljuje potrebe sedanjosti, ne da 

bi pri tem ogrožal prihodnje generacije pri zadovoljevanju njihovih potreb (Bertoncelj idr. 

2015, 16).  

Gantar (2004, 36) navaja svoje pomisleke glede definicije, ki jo navaja Brandtlandova 

komisija, in sicer označuje definicijo kot preveč abstraktno, ki odpira nadaljnje dileme in 

vprašanja glede same razlage. 

Bertoncelj idr. (2015, 16 in 17) pravijo: »Trajnostni razvoj pomeni povečanje blagostanja, in 

sicer odgovorno in uravnoteženo dviganje materialnega, socialnega in okoljskega blagostanja 

sedanje generacije brez ogrožanja eksistenčnih pogojev generacij in celotnega ekosistema. 

Pomeni prehod od politik odvisnosti k politikam trajnostne (samo)zadostnosti.« 

Podobno definicijo z novo zanimivo idejo navaja Govindarajan (2015, 37), in sicer pravi, da 

je trajnostni razvoj skupen izraz, ki vključuje vse podrejene procese, ki sodelujejo pri 

uresničevanju socialne, ekonomske in okoljske trajnosti. Predvsem zanimivo je nadaljevanje, 

kjer celó našo srečo predstavlja kot sestavni del socialne trajnostne vzdržnosti, na katero 

vplivata delno gospodarska in delno okoljska trajnostna vzdržnost. Iskanje sreče šteje kot del 

iskanja trajnostne vzdržnosti in ne obratno. 

V publikaciji Statističnega urada Republike Slovenije (Suvorov, Rutar in Žitnik 2010, 4) 

generalna direktorica, ga. Križman, navaja, da se trajnostni razvoj in splošna blaginja dotikata 

vseh področij življenja in bivanja. 

Strange in Bayley (2008, 24) poleg klasičnih navedb definicij pravita, da trajnostni razvoj 

temelji na integraciji, in sicer v razvoju in na način, ki koristi čim več možnim področjem 

življenja, preko meja in celo med generacijami. Z drugimi besedami, pri naših odločitvah je 

treba upoštevati možne vplive na družbo, okolje in gospodarstvo, pri čemer pa moramo imeti 

v mislih, da bodo imela naša dejanja posledice in vpliv na prihodnost. 

2.1 Paradigma trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti 

Trajnostni razvoj ne pomeni samo dejavnosti v povezavi z varovanjem okolja. Poleg 

okoljskih in ekonomskih vidikov mora širše obravnavati tudi družbenopolitične in 

kulturološke vidike trajnostnega razvoja. Trajnostno odgovoren gospodarski razvoj torej 

zahteva nove pristope in načine delovanja in razmišljanja, ki ne temeljijo zgolj na ravni 

podjetja, temveč celotne družbe (Bertoncelj 2014, 36).  
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Izraz »razvoj« je pogosto razumljen predvsem v kontekstu gospodarske rasti oziroma 

gospodarskega razvoja. V sodobnem diskurzu pa je trajnostni razvoj postal paradigma za 

razmišljanje o razvoju, v katerem so okoljski, socialni in ekonomski vidiki uravnoteženi pri 

prizadevanju za izboljšanje kakovosti življenja in univerzalnih vrednot, kot so človekove 

pravice (UNESCO in MGIEP 2017, 16). 

Kot že rečeno, danes skorajda ni mogoče najti razvojnega dokumenta, ki se v nekem delu ne 

bi skliceval na trajnostna načela in cilje. Trajnostni razvoj je nekakšna magična beseda, 

»postmoderni« zarotitveni obrazec, za katerega večina ne vidi smisla po podrobnejšem 

opredeljevanju. Pogosto govoričenje o trajnostnem razvoju pa ne odgovori na konkretna 

vprašanja o sami implementaciji. Nedorečenost ni presenetljiva, saj kljub strinjanju o vse 

večjem pomanjkanju naravnih virov še vedno ostaja vse večja disonanca glede vprašanja, 

koliko časa lahko današnja družba tako potratno izrablja dane vire (Lah 2004, 49). 

»Trajnostno sonaravna paradigma je holistično zasnovan pogled na svet in civilizacijski 

napredek v okviru trajnostnega ohranjanja pogojev kakovosti življenja človeške in drugih vrst 

ter pogled na materialni razvoj v okviru omejitev okolja in naravnih virov.« (Plut 2010, 46) 

Trajnostni razvoj je del zapletene politike, katere cilj je uskladiti dva navidezno nasprotujoča 

si procesa, in sicer sta to ekonomski razvoj in napredek ter zaščita okolja (Baker 2004, 104).  

Civilizacija neprestano skladno s svojimi tehnološkimi zmogljivostmi stopnjuje intenzivnost 

izrabljanja surovin in obremenjevanja okolja. Z razvojem civilizacije visokih in intenzivnih 

tehnologij so se odprla številna okoljska vprašanja in dileme. Človek je torej komaj v začetku 

21. stoletja opazil prve znake omejenosti zemeljskih virov in s tem prešel v novo obdobje, ki 

postavlja dvome o miselnosti neskončnih zemeljskih virov. Nekateri znanstveniki recimo celo 

dokazujejo, da je bila točka biotskega samoobnavljanja že presežena in da prihodnji sonaravni 

razvoj planeta ni več mogoč brez posledic. Tako imenovano planetarno katastrofo lahko torej 

človek le še omili in to je tudi nuja in prednostna naloga človeštva (Plut 2010, 44–45). 

Po vseh definicijah trajnostnega razvoja, ki so si po osnovi očitno bolj ali manj podobne, če 

ne celo enake, lahko definicije trajnostnega razvoja zaokrožimo z mislimi avtorjev v knjigi 

Soustvarjanje kompetenčnega znanja (Bertoncelj 2014, 35), ki pravijo, »da je kljub vsebinski 

večplastnosti pojma trajnosti njegova civilizacijska sporočilna vrednost nedvoumna. Gre za 

naše preživetje, zato smo se z namenom, da bi se izognili zatezajoči entropijski zanki, končno 

poenotili v stališču, da planet Zemlja potrebuje dolgoročno uravnotežen razvoj. Ta razvoj je 

lahko le trajnosten, v dinamičnem ravnotežju med blaginjo in pravičnostjo ob hkratni 

sonaravnosti. Govorimo o trajnostnosti (trajnosti) kot konceptu in sonaravnosti kot 

udejanjenju. Trajnostnost temelji na več namenskosti, vsak sistem služi več namenom in več 

uporabnikom hkrati«. 
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Trajnostni razvoj po sodobni literaturi opredeljujejo trije tako imenovani stebri trajnostnega 

razvoja (slika 2).  

 

Slika 2: Trije stebri trajnostnega razvoja (socialni, okoljski in ekonomski) 

Vir: Thwink.org 2014. 

Prvi steber sestavlja socialni vidik, sledita še okoljski in ekonomski vidik. Ti morajo biti med 

seboj usklajeni in harmonizirani. Okoljski steber predstavlja zavedanje, da moramo 

razpolagati v okviru razpoložljivih naravnih virov. Skrbeti je na primer treba za trajnostno 

izkoriščanje materialov, goriv in zemljišč. Nekaterih virov je namreč v izobilju, drugih pa 

primanjkuje. Zato moramo upoštevati omejenost virov in skrbeti, da zaradi izrabljanja ne 

pride do škode za okolje, ter po možnosti v največji možni meri izrabljati vire, ki so 

obnovljivi. Okoljske trajnosti pa ne smemo razumeti kot absolutne, saj mora ta biti 

uravnotežena s potrebami vidikov gospodarskega ter družbenega stebra (Circular Ecology 

2019). 

Ekonomski oziroma gospodarski steber zahteva, da organizacija svoje vire uporablja 

učinkovito in odgovorno, in sicer tako, da deluje čim bolj trajnostno in hkrati ustvarja dobiček 

oziroma skrbi za rast organizacije. Brez dobička organizacija dolgoročno ne more obdržati in 

izvajati svojih dejavnosti. Torej brez enega stebra ne moreta obstajati niti druga dva (Circular 

Ecology 2019). 
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Socialni steber predvideva sposobnost družbe, da vztrajno doseže družbeno blaginjo. 

Doseganje socialne trajnosti zagotavlja dolgoročno ohranjanje družbene blaginje države, 

organizacije ali skupnosti (Circular Ecology 2019). Socialna stabilnost, mir in zaščita svobode 

posameznika so temelji socialne oz. družbene trajnostnosti, ki se začne pri zaščiti človekovih 

pravic in se nadaljuje do omejevanja izrazitih socialnih in regionalnih razlik v družbi (Plut 

2010, 83). 

Raznolika novejša literatura pogosto navaja tudi dodaten četrti steber trajnostnega razvoja, ki 

pa se glede na usmerjenost problematike literature lahko nekoliko razlikuje. Avtorji knjige 

Hatched the capacity for sustainable development, Frame, Gordon in Mortimer (2009, 234), 

recimo navajajo kot četrti steber kulturološki vidik. Ta vidik poudarja pomembnost na primer 

lokalne identitete prebivalstva, jezika, okusov, kulturne dediščine in podobno. 

Danes se trajnostni razvoj najpogosteje obravnava predvsem z ekonomskega in okoljskega 

vidika. V času začetka zadnje gospodarske krize po letu 2009 sta bila okoljska in gospodarska 

dimenzija na primer izjemno pomembni, saj sta bila tekma na globalnih trgih in pridobivanje 

konkurenčne prednosti organizacij zelo zaostrena. Pogled na trajnostni razvoj brez socialne 

dimenzije je bil enostavno preozek. Pri razvoju trilogije trajnostnega razvoja kot vrednot, 

norm in življenjskih, posameznikovih strategij imata posebno vlogo vzgoja in izobraževanje, 

kar lahko pripišemo že omenjeni kulturološki dimenziji (Trnavčevič in Biloslavo 2009, 16). 

Tako imenovana kulturna trajnostnost omogoča obravnavo kulturne raznolikosti in 

medkulturni dialog. Vsi štirje stebri so si enakovredni, saj človeštvo potrebuje dimenzijo 

smisla, ki naj bi jo predstavljal ravno kulturološki vidik (Bertoncelj 2014, 35–37). Sledi 

prikaz (slika 3) štiridimenzionalne trajnostnosti, kjer so razvidna enakovredna razmerja med 

vsemi štirimi trajnostnimi vidiki. 

 

Slika 3: Štiridimenzionalni model trajnostnosti 

Vir: Bertoncelj 2014, 37. 
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V magistrski nalogi se sicer osredotočamo zgolj na osnovne tri trajnostne vidike oziroma 

temelje, saj se četrti steber pojavlja šele v zadnjih letih, in sicer v literaturi, ki ni relevantna za 

obravnavano tematiko trajnostnega razvoja v pristanišču. Trije stebri trajnostnega razvoja 

predstavljajo v praksi vidike posameznih temeljnih področij delovanja. V spodnji shemi (slika 

4) je shematsko razvidna prepletenost med tremi temeljnimi področji.  

 

Slika 4: Trajnostni razvoj shematsko (trije stebri trajnostnega razvoja)  

Vir: MIZŠ 2016. 

Vsekakor je smiselno poudariti, da so vsa prizadevanja filozofije trajnostnega razvoja lahko 

uspešna le ob predpostavki, da civilizacija premore zadostno mero solidarnosti do prihodnjih 

generacij. Brez solidarnostnega čuta današnjega sveta pač ni mogoče učinkovito podrejati ali 

vsaj prilagajati jutrišnjemu. 

Poleg trajnostnega razvoja se pogosto uporablja tudi pojem družbene odgovornosti. Družbena 

odgovornost se je začela pojavljati oziroma uveljavljati v zgodnjih sedemdesetih letih, čeprav 

so se njeni vidiki uporabljali že mnogo prej (Slovenski inštitut za standardizacijo 2010, 28). 

Čeprav ju mnogi zamenjujejo in sta tesno povezana, sta trajnostni razvoj in družbena 

odgovornost različna koncepta. Medtem ko je trajnostni razvoj širše sprejet koncept, pa je 

družbena odgovornost osredotočena na organizacijo, ki naj bi se obnašala odgovorno do 

družbe in okolja, v katerem deluje in nanj vpliva. Koncepta se med seboj močno prepletata, 

standard pa narekuje, da naj bo cilj družbene odgovornosti čim večji prispevek k trajnostnemu 

razvoju. Standard ISO 26000 narekuje sedem načel družbenih odgovornosti. Prvo načelo se 

nanaša na pristojnost organizacije, in sicer, da naj bo organizacija odgovorna prevzeti nadzor 

nad svojim vplivom na družbo in okolje. Drugo načelo se nanaša na preglednost v 

organizaciji, in sicer pri svojih odločitvah, ki vplivajo na družbo in okolje. Tretje načelo 

poudarja etično ravnanje organizacije pri njenem delovanju in odločitvah. Četrto načelo 
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poziva na obravnavo in spoštovanje interesov vseh deležnikov. Peto načelo je sicer 

samoumevno in poziva organizacijo k spoštovanju vladavine prava. Šesto načelo poziva k 

spoštovanju mednarodnih norm delovanja, in sicer tako, da ne pride v konflikt z vladavino 

prava. Sedmo, zadnje načelo poziva organizacijo, da spoštuje človekove pravice (Slovenski 

inštitut za standardizacijo 2010, 38, 40–46). »Bistvena značilnost družbene odgovornosti je 

pripravljenost organizacije, da družbena in okoljska razmišljanja integrira v svoje odločanje 

ter prevzema odgovornost za vplive svojih odločitev in dejavnosti na družbo in okolje.« 

(Slovenski inštitut za standardizacijo 2010, 30) 

2.2 Konvencije in sporazumi 

O vidikih trajnostnega razvoja se na mednarodni ravni razpravlja in sklepa dogovore o 

ukrepih in strategijah že od sedemdesetih let. Najvplivnejši so dogovori, ki se sklepajo na 

raznih mednarodnih konferencah oziroma konvencijah. Pomembnejše globalne konference so 

tako organizirane pod okriljem Organizacije združenih narodov (OZN). V nadaljevanju bomo 

našteli najpomembnejše. 

Prva formalna mednarodna konferenca združenih narodov, ki je izpostavila povezavo med 

človeškimi dejavnostmi in stanjem okolja, je bila Konferenca o človekovem okolju leta 1972 

v Stockholmu. Najvidnejše delo konference je bila ustanovitev programa Združenih narodov 

za okolje (MZZ b. l.). 

Trajnostni razvoj je sicer prvič obravnavala in vsebinsko opredelila Svetovna komisija za 

okolje in razvoj pri Združenih narodih, in sicer leta 1987, v tako imenovanem 

Brandtlandovem poročilu (Bertoncelj 2014, 35). Iz tega poročila se je uveljavila tudi osnovna 

definicija trajnostnega razvoja, ki je navedena že v začetku naloge v teoretičnih izhodiščih. 

Najbolj prelomna mednarodna konferenca je bila Konferenca ZN o okolju in razvoju, ki je 

potekala leta 1992 v Braziliji, kjer sta bila sprejeta dva temeljna dokumenta na področju 

trajnostnega razvoja. Konferenca se je sicer v izvirniku imenovala Vrh o Zemlji (Earth 

Summit). Prvi dokument je Deklaracija o okolju in razvoju (UN 1992a), drugi pa Agenda 21 

(UN 1992b; v MZZ b. l.).  

V dokumentu Deklaracija o okolju in razvoju (UN 1992a) so se zavzeli za vzpostavitev novih 

in pravičnejših globalnih družbenih odnosov skozi vzpostavljanje novih dimenzij sodelovanja 

med državami in predvsem s poudarkom na socialnem področju in človeških virih. 

Mednarodna skupnost je bila pozvana k sprejetju dogovorov, kjer bi sprejeli interese vseh 

članic in se zavzemali za globalno varovanje okolja in enakopraven razvoj družbe. 

Postavljena je bila tudi teza, da je narava, ki je sestavni del planeta, dejansko dom človeštva 

(Okolje.info b. l.). V drugem dokumentu je Agenda 21 (UN 1992b), ki je sklepni dokument 

konference. Ta opredeljuje glavne okoljske probleme sodobne družbe in navaja sicer 

http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/res_agenda21_00.shtml
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neobvezujoča priporočila za zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. Skupnost Združenih 

narodov in njene članice so podpisnice Deklaracije iz Ria (UN 1992a) in Programa Agende 

21 (UN 1992b) ter so zavezane resoluciji Programa za nadaljnje izvajanje Agende 21 (UN 

1992b, v Okolje.info b. l.). 

Leta 2002 je zasedal Svetovni vrh o trajnostnem razvoju v Johannesburgu, v Južnoafriški 

republiki. Mednarodna skupnost je trajnostni razvoj razglasila za svoj vseobsegajoči cilj 

(MZZ b. l.). Za razliko od konference v Riu, ker je bilo v ospredju varovanje planeta, se je 

konferenca v Johannesburgu na splošno bolj osredotočala na razvoj človeštva, natančneje na 

socialno-ekonomski vidik trajnostnega razvoja (Swatuk 2003, 466). 

Mnogi kritiki so konferenco označili kot neuspešno, saj naj ne bi bilo doseženega nič novega 

in konkretnega, nasploh pa naj bi bilo že tako malo realiziranega iz prejšnje konference 

združenih narodov v Rio de Jeneiru leta 1992. Vsekakor pa je bila konferenca priložnost za 

oceno napredka od zadnje konference, od katere je minilo že deset let. V Johannesburgu so se 

delegati zavedali, da so globalni okoljski trendi v večini področij kvečjemu nazadovali. 

Nazadovanje pa se je povezovalo z močnimi silami globalizacije. Kritiki globalizacije so 

trdili, da so se cilji konference v Rio de Jeneiru pričeli rušiti že dve leti kasneje, ko so se 

sklepali novi trgovinski sporazumi v Marrakechu na novi ustanovljeni Svetovni trgovinski 

organizaciji (WTO). Na Svetovnem vrhu v Johannesburgu so bile torej ponujene možnosti 

sprememb, ki bi ponovno uravnotežile trenutne nastajajoče strukture svetovnega upravljanja v 

povezavi s trajnostnimi vidiki v smeri upoštevanja omenjenega trgovinskega sporazuma in 

njegove širše obravnave, v katero bi vključili okoljsko in socialno trajnost. Tako je nastal na 

konferenci najpomembnejši 54 stranski dokument Svetovni vrh o trajnostnem razvoju, plan za 

izvajanje (World watch 2019). 

Kjotski protokol (UN 1997) iz leta 1997 je začel veljati leta 2005. To je mednarodni 

sporazum, ki določa zaveze glede zniževanja izpustov toplogrednih plinov. Sprejelo ga je 141 

držav (MZZ b. l.). 

Leta 2012 je bila v Braziliji, v Rio de Jeneiru, konferenca Združenih narodov o trajnostnem 

razvoju. Konferenca je bila znana tudi pod imenom Rio + 20. Na konferenci so prisotni 

obnovili politične zaveze, pregledali pretekle rezultate in zastavili nove cilje trajnostnega 

razvoja. Posebna pozornost je bila na konferenci namenjena zelenemu gospodarstvu v okviru 

trajnostnega razvoja, izkoreninjenju revščine ter institucionalnim okvirom za trajnostni razvoj 

(MZZ b. l.). 

Leta 2015 je bil pod okriljem OZN v Franciji sprejet Pariški sporazum, ki je stopil v veljavo 

1. januarja 2016. To leto je bilo prelomno za globalne ukrepe na področju globalnih 

sprememb (Uitto, Puri in van den Berg 2017, 2). Na Pariškem sporazumu je bil sprejet tako 

imenovani Program za trajnostni razvoj 2030 (UN 2015b). Na sporazumu je bilo zastavljenih 

http://www.uncsd2012.org/
http://www.uncsd2012.org/
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17 ciljev trajnostnega razvoja za spremembo sveta. Poglavitni cilji so bili omejitev dvigovanja 

svetovnih temperatur ozračja ter zmanjševanje revščine (UN 2015a).  

Istega leta – 2015 – je vrh Združenih narodov o trajnostnem razvoju v New Yorku soglasno 

sprejel Agendo 2030 za trajnostni razvoj, ki predstavlja zgodovinski dogovor mednarodne 

skupnosti za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti, zagotovitev napredka ter zaščite 

okolja za sedanje in bodoče generacije (MZZ 2015). Srečanje je potekalo na sedemnajsto 

obletnico obstoja organizacije Združenih narodov (UN 2015b, 3). Vrh je sprejel nove oziroma 

dodelane usmeritve prizadevanj za naslednjih petnajst let. Novo razvojno agendo s 17 cilji 

trajnostnega razvoja zaznamuje univerzalen pristop do razvoja, ki predvideva trajnostno 

uresničevanje tudi držav donatoric (Aralica 2017, 5). Za izvajanje Agende 2030 so predvidene 

obsežne naložbe. Ocene teh se glede na vire razlikujejo, se pa znesek giblje na ravni trilijona 

ameriških dolarjev letno, do leta 2030 (IISD 2016, 14).  

Vsi omenjeni dogodki oziroma zasedanja so se odvijala v duhu trajnostne zaščite našega 

planeta.  

2.3 Okoljski vidiki (steber) trajnostnega razvoja 

Trajnostnost je ena ključnih besed našega časa, pa naj bo to v smislu načina življenja, 

tehnologije proizvodnje, energetike, kmetijstva ali infrastrukture. Pozorno in kritično moramo 

gledati na način, kako živimo, delamo, jemo in nasploh v kakšni interakciji smo z okoljem, če 

želimo, da se življenje na planetu, kakršnega poznamo danes, ohrani za prihodnje generacije 

(Vernon in Bongartz 2016, 1). 

Intenzivnost in obseg današnjih raznovrstnih oblik degradacije geografskega okolja kličeta po 

gospodarskem razvoju, ki bo ob razvoju upošteval značilnosti okolja (Plut 2010, 287). 

Okoljski vidiki samodejno in nehote izstopajo kot najpomembnejši steber trajnostnih vidikov, 

vendar, kot je bilo omenjeno v prejšnjem poglavju »Paradigma trajnostnega razvoja in 

družbene odgovornosti«, moramo paziti, da je med vsemi tremi stebri trajnostnih vidikov 

vzpostavljeno ravnovesje. Okoljska trajnost se je v prvi vrsti pojavila zaradi vedno večjega 

zanimanja družbe za dolgoročno zdravje planeta. Način organiziranosti delovanja človeške 

vrste naj bi celo določal čas obstoja civilizacije nasploh. V družbi se vse pogosteje izpostavlja 

naraščajoči okoljski pomen znotraj vizij trajnosti družbe. Trajnostno naravnane regije naj bi 

tako omogočale višjo kakovost življenja v okoljskem, ekonomskem in socialnem smislu. 

Trajnostna politika pa zahteva trajnostno odgovorne vodilne podjetnike, okoljsko ozaveščene 

politike, načrtovalce, predvsem pa v osnovi prebivalce, ki dobro razumejo vpliv njihove regije 

na lokalno in tudi globalno skupnost (Plut 2010, 64). 

Narava samostojno opravlja vrsto globalnih, življenjskih dejavnosti, ki omogočajo človeško 

življenje na planetu, kot so na primer ohranjanje stabilnosti atmosferskih in klimatskih 

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/politike_mrs/cilji_trajnostnega_razvoja/
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razmer, hidrološkega kroga, tvorbe in ohranjanje prsti in podobno. V ekonomiji rabljen têrmin 

»naravni kapital« pomeni naravne sestavine, ki jih uporabljamo v družbenih in ekonomskih 

sistemih. Ker naravni kapital ne vsebuje samo proizvodno in potrošniško pomembnih 

naravnih virov, se je uveljavila uporaba besedne zveze »okoljski kapital«. Poleg osnovnih 

naravnih virov, ki jih običajno omenjamo v ekonomiji, kot so voda, les, mineralne surovine 

ipd., obsega okoljski kapital tudi vire, ki jih je težje meriti v denarju, in sicer so to filtracija 

vode, zraka, biološke raznolikosti (diverzitete) ipd. (Plut 2010, 65–66).  

Biologi so si izmislili besedo biodiverziteta, da bi se lažje pogovarjali o celovitosti življenja 

za zemlji. Ta celovitost zajema vse od ravni DNK zapisov, genov in posameznih živih vrst do 

celotnih ekosistemov. Globalno zmanjševanje biodiverzitete je postalo temeljni cilj 

mednarodnih, nacionalnih in regijskih politik (Collen idr. 2015, 3). 

Najbolj opazni okoljski problem ekonomskega razvoja je tako prekomerna raba okoljskega 

kapitala. Okoljski kapital oziroma okoljsko trajnostnost določajo »oskrbni ekosistemi« in 

nosilnost okolja z ljudmi. Oskrbni ekosistemi pomenijo stalne interakcije med organizmi, 

živimi populacijami, združbami ter njihovim danim fizičnim in kemijskim okoljem. Naravne 

interakcije povzročajo številne ekološke vire, ki so ključni za ohranjanje človeške družbe. 

Ekosistemi so viri potreb za življenje, kot ga poznamo, in vključujejo vodo, zrak, energijo in 

surovine. Procesi, ki lahko omogočajo trajno življenje prsti, globalno kroženje vode in 

kemijskih elementov ter nenehno obnavljanje kisika, lahko potekajo le znotraj zdravih 

ekosistemov. Cilj človeške vrste mora biti ohranjanje naravnih procesov, ki bodo podpirali 

zdravo delovanje ekosistemov. Vsak poseg človeka v ekosisteme zmanjšuje obseg oziroma 

sposobnost ekosistemskih funkcij ter s tem sposobnost obnavljanja naravnih virov ter 

nevtralizacije in asimilacije antropogenih obremenitev. Uničevanje ekosistemov se povečuje z 

naraščanjem prebivalstva in s tem vse večje porabe naravnih virov. S prekomerno izrabo 

zalog naravnih virov se na račun manjšanja zalog prihodnjih generacij brezskrbno oskrbujejo 

sedanje generacije človeštva. S pretirano izrabo planetarnih bioloških virov se zmanjšujejo 

genetske, vrstne in ekosistemske raznovrstnosti, kar prinaša negativne posledice globalni 

biosferi in nasploh človeškemu blagostanju. Ohranitev sprejemljive ravni biotske 

raznovrstnosti je za človeško raso eksistenčnega pomena, in sicer ne le zaradi proizvodnih 

potreb ampak predvsem zaradi omogočanja delovanja ekosistemov, ki so nujni za življenje, 

kot ga poznamo (Plut 2010, 65–66).  

Pojem trajnostnega razvoja izvira ravno iz zavedanja po potrebi delovanja ekosistemov. 

Koncept trajnostnega razvoja je pred 300 leti prvi formuliral Hans Carl von Carlowitz, 

rudniški inšpektor, ki je napisal vrsto pravil za trajnostno pogozdovanje rudniških področij. 

Predvidel je, da naj bi bilo posekanih le toliko dreves, kot jih lahko ponovno zrase v enem 

letu (Esche idr. 2013, 11). 

Degradacija okolja, kot je na primer onesnaženje ali obširna pozidava, poleg zmanjševanja 

biotske in pokrajinske raznovrstnosti zmanjšuje tudi tako imenovano nosilnost okolja in 
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naravno zmogljivost opravljanja ekoloških storitev. Nosilnost okolja pomeni največji možni 

obseg populacije, ki jo lahko oskrbuje določeno naravno okolje, brez zmanjševanja 

zmogljivosti oskrbe enake populacije v prihodnosti. Nosilnost okolja pomeni torej kapaciteto 

geografskega prostora in njegovih organizmov. Razpoložljivost virov se sicer v času 

spreminja, zato nosilna kapaciteta ni konstantna vrednost. Koncept nosilne zmogljivosti 

okolja za človeštvo postaja osnova razumevanja razmerja med ljudmi in naravnim okoljem 

(Plut 2010, 63 in 67). 

O obvladovanju negativnih vplivov na okolje govori tudi Energetski koncept Slovenije, ki ga 

je leta 2015 pripravljalo Ministrstvo za infrastrukturo (2017). Cilji se nanašajo na rabo 

energije in predvidevajo zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov za vsaj 40 % do leta 2015 

ter 80 % do leta 2055. Temeljni cilj predvideva opustitev uporabe fosilnih goriv ter 

nadomestitev teh z nizko ogljičnimi viri. Prizadevanja gredo v smeri, da bi z letom 2035 

prenehali uporabljati premog (Štiblar, Kos in Jamnik 2016, 124). Prekomerno izčrpavanje 

zalog neobnovljivih in obnovljivih naravnih virov sta ključna kazalnika netrajnostne porabe 

naravnega kapitala planeta, povečanja entropije in vira obremenjevanja okolja. Teorija (Plut 

2010, 69) pravi, da bi morali upoštevati vsaj naslednja tri temeljna pravila: 

− prvo pravilo – stopnja rabe obnovljivih naravnih virov ne sme presegati stopnje 

obnavljanja, dopustiti moramo torej regeneracijo; 

− drugo pravilo – stopnja rabe neobnovljivih naravnih virov ne sme presegati stopnje 

zamenjave z obnovljivimi viri; 

− tretje pravilo – stopnja emisij in odpadkov ne sme presegati absorpcijske zmogljivosti 

okolja. 

Sodobne smernice kažejo, da so za trajnostni razvoj ključni prehod na obnovljive energetske 

vire, visoka stopnja recikliranja, ohranjanje uravnoteženega razmerja med gozdovi, 

kmetijskimi in pozidanimi zemljišči ter bistveno zmanjšanje porabe naravnih virov in 

obremenjevanja okolja. Okoljska kapaciteta oskrbovanja z naravnimi viri, absorpcijo emisij in 

odpadkov kažejo absolutno omejitev dejavnosti človeštva (Plut 2010, 70).  

Plut (2010, 71) navaja merila za ocenjevanje učinkovite okoljske trajnostnosti po dejanjih 

oziroma merilih, navedenih v preglednici 1. Po navedeni matriki lahko dosežemo največ 

sedem točk. Vsak pritrdilni odgovor prinaša dodatno točko. 
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Preglednica 1: Trajnostna okoljska merila vrednotenja 

Okoljska merila vrednotenja 
Pozitivna ali negativna 

točka 

Ali zmanjšujemo rabo zemljišč? + ali – 

Ali zmanjšujemo obremenjevanja okolja (voda, prst, zrak)? + ali – 

Ali spodbujamo čim bolj naravnemu okolju podobna urbana območja? + ali – 

Ali zmanjšujemo porabo energentov? + ali – 

Ali vzdržujemo biotske raznovrstnosti? + ali – 

Ali vzdržujemo naravne habitate? + ali – 

Ali spodbujamo okolju prijaznejši promet? + ali – 

Vir: Plut 2010. 

Okoljski steber je po navedenem predpogoj za ekonomsko in socialno trajnostnost, zato je 

zahteva po omejevanju izčrpavanja zemeljskih zalog virov povsem upravičena, če že ne 

nujna. Z okoljskimi vidiki se danes poleg zakonodaje ukvarjajo tudi številni mednarodno 

priznani standardi. Ključne standarde za namen naše raziskave bomo opisali v nadaljevanju. 

2.3.1 Zakonodaja na področju varovanja okolja 

Zakonodaja na področju varovanja okolja je zelo podrobno opredeljena in predpisana v 

Zakonu o varstvu okolja (ZVO-1, Ur. l. RS, št. 39/2006). Zakon ureja varovanje okolja pred 

preobremenjevanjem kot temeljnim pogojem za trajnostni razvoj. V tem okviru predpisuje in 

določa temeljna načela varstva okolja, ukrepe za varovanje okolja, spremljanje in informiranje 

o stanju okolja, ekonomske instrumente varovanja okolja, javne službe za varovanje okolja in 

druga vprašanja v povezavi z varstvom okolja. Poleg Zakona o varstvu okolja pa zakonodaja 

obsega še celo vrsto posebnih podzakonskih predpisov, ki urejajo specifična okolja, kjer 

nastajajo kakršna koli okoljska tveganja. Med najpomembnejša področja spadajo predpisi o 

kakovosti zraka in vode, o ravnanju z odpadki, o industrijskih onesnaževanjih in nesrečah, o 

svetlobnem onesnaževanju in elektromagnetnem sevanju, o hrupu ter o varstvu tal in narave 

(MOP 2018).  

Namen varstva okolja je spodbujanje in vzpostavljanja takšnega družbenega razvoja, ki bo 

omogočalo ugodne dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje, kakovost njegovih 

življenjskih razmer ter ohranjanje živeče biotske raznovrstnosti. Cilji zakona oziroma varstva 

okolja so predvsem preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in nenehno 

izboljševanje kakovosti okolja, trajnostna raba vseh naravnih virov, nenehno zmanjševanje 

rabe energije ter vse večja uporaba obnovljivih virov, omejevanje in odpravljanje posledic 

obremenjevanja okolja in vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje 

snovne učinkovitosti potrošnje in proizvodnje ter opustitev uporabe okolju nevarnih snovi 

(ZVO-1, 2. člen). 

Poleg zakonske ureditve se z varstvom okolja ukvarjajo tudi nevladne organizacije. Za ta 

namen je izdan tudi Pravilnik o podrobnejših pogojih in merilih za pridobitev statusa 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1682
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nevladne organizacije na področju varstva okolja (Ur. l. RS, št. 34/14), ki deluje v javnem 

interesu. Status nevladne organizacije za varstvo okolja lahko pridobi subjekt, ki na področju 

Republike Slovenije deluje v javnem interesu in izpolnjuje določena merila za ugotavljanje in 

izpolnjevanje teh pogojev (MOP 2018).  

2.3.2 Družine okoljskih standardov ISO 14000 

Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO) je prve standarde družine okoljskih 

standardov ISO 14000 izdala leta 1996. Prvi je bil standard ISO 14001, ki opredeljuje zahteve 

tako, da je možna certifikacija poljubne organizacije. Drugi je bil standard ISO 14004, ki 

vsebuje napotke v zvezi z načeli, sistemi in podpornimi tehnikami za vzpostavitev, 

implementacijo in izboljšanje sistema ravnanja z okoljem. Kasneje so postopoma nastajali še 

številni drugi standardi te skupine (Pribaković-Borštnik, Zornik in Žagar 2004, 47). 

ISO standardi podpirajo filozofijo treh stebrov trajnostnega razvoja. Ekonomski steber 

podpirajo z olajšanjem mednarodne trgovine, izboljšanjem nacionalne infrastrukture sistemov 

kakovosti ter podporo trajnostnih poslovnih praks. Socialni steber podpirajo z izboljšanjem 

zdravja in počutja prebivalcev, kjer zajemajo vse vidike družbenega zdravstvenega sistema, 

socialne vključenosti in dostopnosti. ISO standardi na področju okoljskega stebra ne nazadnje 

spodbujajo dejavno okoljsko trajnost in podjetjem ter državam pomagajo pri obvladovanju 

njihovih vplivov na okolje. Konkretno gre za implementacijo vodstvenih okoljskih sistemov, 

vzpostavitev sistemov merjenja in zmanjševanja emisij in porabe energije ter spodbujanja 

odgovorne uporabe virov (ISO 14001 2015, 3). 

Standard ISO 14001 izhaja, kot smo že ugotovili v teoriji, iz načela, da je ohranjanje 

ravnotežja med okoljem, družbo in gospodarstvom izjemnega pomena. Organizacije so se 

zaradi trajnostnih vidikov pričele srečevati z vse večjimi pritiski zakonodaje in družbe. Vse 

skupaj je pripeljalo do pojava potrebe po sistematskem pristopu k ravnanju z okoljem. 

Standard ISO 14001 ponuja prav to – sistematski pristop k obvladovanju delovnih procesov v 

organizacijah s ciljem zagotavljanja kar največjega zavedanja in uresničevanja trajnostnih 

ciljev na področju ravnanja z okoljem. Namen standarda je torej zagotoviti organizacijam 

okvir za učinkovito varovanje okolja (ISO 14001 2015, 6). 

Sistematičen pristop (ISO 14001 2015) zagotavlja organizacijam vodilo in potrebne aktualne 

informacije za dolgoročno gradnjo uspeha na področju varovanja okolja in s tem prispevek k 

trajnostnemu razvoju, in sicer tako, da: 

− usmerja organizacije k izpolnjevanju zakonskih in drugih relevantnih zahtev, 

− usmerja k varovanju okolja s preprečevanjem ali vsaj zmanjšanjem neugodnih okoljskih 

vplivov, 

− pomaga izboljševati učinke pri učinkovitem ravnanju z okoljskimi vprašanji, 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1406
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− pomaga dosegati boljše finančne in delovne koristi zaradi okolju prijaznih postopkov, ki 

med drugim lahko utrjujejo tržni položaj organizacije, 

− pomaga pri komuniciranju z relevantnimi zainteresiranimi udeleženci. 

V praksi standard ISO 14001 (2015) torej preverja, ali organizacija dejansko izvaja potrebne 

dejavnosti oziroma upošteva vse predpise na področju zaščite okolja. Med te dejavnosti 

spadajo na primer preverjanje: 

− ravnanja z nastalimi odpadki, 

− upoštevanja in izvajanje zakonskih predpisov, 

− seznamov potencialnih nevarnosti za okolje, 

− registra okoljskih in izvedbenih ciljev, 

− registra okoljskih vidikov, 

− načrta za gospodarjenje odpadkov, 

− varnostnih ukrepov in ravnanja pri delu z nevarnimi snovmi, 

− monitoringa stanja okolja (npr. odpadne vode, dimni izpusti v ozračje), 

− pripravljenosti za odziv na izredne razmere, 

− priprave in oddajanja letnih poročil o nastanku odpadkov, 

− vodenja okoljskih programov izboljšav poslovanja, 

− vodenja obratovalnih dnevnikov ipd. 

2.4 Ekonomski vidiki (steber) trajnostnega razvoja 

Osnova trajnostnega razvoja sloni na dinamiki gospodarskega razvoja v regiji. Pri tem je treba 

upoštevati, da lahko gospodarske dejavnosti na okolje vplivajo tudi negativno. Problem je 

dvoplasten, saj ravno obseg gospodarskih dejavnosti v regiji predstavlja materialno osnovo 

dolgoročnega trajnostnega razvoja, po drugi strani pa negativni okoljski vplivi gospodarskih 

dejavnosti predstavljajo osrednje omejitve ciljev trajnostnega razvoja (Gosar 2006, 115). 

Skladno s tradicionalno ekonomijo je ključni cilj posamezne pridobitne organizacije 

maksimiranje dobička. Gospodarski subjekti morajo maksimirati koristnost dobrin in storitev 

za družbo. V teh primerih je vrednost dobrin in storitev mogoče vrednotiti v denarnih enotah. 

Za trajnostne vidike pomembna pomanjkljivost konvencionalne ekonomije je, da ta ne zna 

oziroma ne more meriti stroškov oziroma vrednosti okoljskih storitev. Dolgoročno uspešno 

gospodarstvo je skladno s konvencionalno ekonomijo, odvisno oz. razmerja med koristmi in 

stroški. Ekonomski steber trajnostnega razvoja izhaja iz naravnega okolja v gospodarstvu, ki 

je v središčni vlogi. Gospodarski razvoj mora predvidevati ohranjanje naravnih oskrbnih 

sistemov ter se izogibati nepovratni degradaciji okolja in naravnih virov. Gospodarski sistem 

mora svoje razvojne dejavnosti udejanjati znotraj okoljskih in ekosistemskih omejitev. 

Ekonomsko rabo okoljskih virov je treba prilagoditi danemu potencialu okolja, ki je 

opredeljeno z regeneracijskimi sposobnostmi. Ključno je torej ugotoviti, kakšna je omejitev 
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okolja, in se temu prilagoditi. Okoljski ekonomisti poudarjajo, da se je pri razvoju treba 

zavedati naslednjih dejstev (Plut 2010, 80): 

− okolje je vir naravnih surovin za proizvodne procese, 

− okolje je sprejemnik odpadkov, 

− okolje je vir storitev potrošnje, 

− okolje je vir življenjskih oskrbnih storitev civilizacije. 

Gospodarstvo je del geosfere, neupoštevanje naravnih zakonitosti omejenosti virov lahko 

privede do pogubnih, nepopravljivih posledic (Plut 2010, 71–73). Gospodarski sistem je le del 

planetarnega ekosistema, zato mora po načelih trajnostnega razvoja svoje delovanje načrtovati 

in udejanjati skladno z okoljskimi in ekosistemskimi omejitvami (Plut 2010, 80). 

Ekonomski vidik trajnostnega razvoja lahko razumemo kot proces sistematičnega 

izboljševanja ekonomske funkcionalnosti gospodarskega, okoljskega in socialnega kapitala za 

namen doseganja vsesplošne blaginje okolja (Friedl 2010, 33). 

Eden ključnih izzivov sodobnega koncepta blagostanja je razvoj nove makroekonomije, ki 

mora postati trajnostno naravnana, spremeniti mora svoj koncept rasti potrošnje in najti nove 

mehanizme za doseganje stabilnosti v prihodnosti. Potrebne bodo radikalne spremembe 

tehnologij industrializacije (Plut 2010, 74). Okoljske stroške oziroma stroške obremenjevanja 

okolja bi bilo treba vključiti v vse ekonomske izračune. Tudi davčna politika bi morala 

progresivno vse bolj obdavčevati škodljive dejavnosti za okolje, kot so emisije ogljikovega in 

žveplovega dioksida, nastajanje odpadkov, uporabo neobdelanih surovin in pesticidov. Z 

zvišanjem obdavčenja okolju škodljivih dejavnosti bi postopno vplivali na uporabo 

sonaravnih načinov delovanja in tako prispevali k okoljsko trajnostnemu gospodarstvu (Plut 

2010, 79). 

Tudi današnji potrošniki, zaposleni, investitorji in družba nasploh, pričakujejo sociološko in 

okoljsko neoporečne storitve oziroma izdelke, in sicer brez kompromisov na ceni in kakovosti 

(Laszlo in Zhexembayeva 2011, 29). Omenjena avtorja (prav tam 2011, 38) poudarjata tako 

imenovano vgrajeno trajnostnost, ki vključuje okoljske, zdravstvene in socialne vrednote v 

osrednje, celovite poslovne dejavnosti in, kot rečeno, brez negativnega vpliva na ceno in 

kakovost. 

Ekonomska rast družbe mora biti omejena z zmožnostjo obnavljanja naravnih virov in 

sposobnostjo samostojnega čiščenja okolja. Tu se pojavi vprašanje, ali je možen napredek 

oziroma razvoj družbe s trajnostno ekonomijo. Vsekakor da, vendar na drugačen način kot 

smo ga poznali doslej. Družba mora zaradi lastnega preživetja iskati alternativne vizije, s 

katerimi bo lahko preživela in hkrati manj izčrpavala in obremenjevala planetarni ekosistem 

(Plut 2010, 80). Gospodarstvo je sprva težko sprejelo filozofijo trajnostnosti, saj je 

prevladovalo mnenje, da se s trajnostnimi ukrepi zmanjšuje konkurenčnost podjetij in da se s 

tem povečuje brezposelnost, vendar so bile teze kmalu ovržene (Plut 2010, 85). Danes se že 
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pojavljajo pomisleki v drugo skrajnost, in sicer, da zgolj ozka ekonomska miselnost brez skrbi 

za okolje povzroča velike stroške za kasnejšo obnovo okolja, zdravja in podobno, kar naj bi 

uničevalo dobiček (Tantegel in Kralj 2011, A192).  

Zaradi vse večje naseljenosti planeta in materialnih pričakovanj družbe sta rast in razvoj nujna 

za blagostanje naslednjih generacij planeta. Poznamo tri ključne razloge, zakaj je rast 

neizbežna (Plut 2010, 81): 

− določeno materialno blagostanje je nujno za zadovoljstvo, preživljanje, sodelovanje v 

skupnosti in zaščito delovnih mest družbe, 

− gospodarska rast in razvoj sta tesno povezana z osnovnimi sestavinami življenja, ki so 

ključne za napredek družbe, in sicer sta to zdravstvo in izobraževanje,  

− rast in razvoj sta potrebna za vzdrževanje finančne in socialne stabilnosti, saj brez razvoja 

gospodarstva ni dovolj delovnih mest, posredno je ogrožen javni sektor, kar pa kmalu 

vodi v spiralo recesije. 

Trajnostno gospodarsko uspešnost ocenjujemo s pomočjo matrike meril vrednotenje 

(evalvacijskih meril), ki trajnostni naravnanosti prištevajo ali odvzemajo točke. Merila 

vrednotenja so zasnovana na vprašanjih o pristopnih vidikih (preglednica 2). 

Preglednica 2: Trajnostna gospodarska merila vrednotenja  

Gospodarska merila vrednotenja  
Pozitivna ali negativna 

točka 

Kako podpiramo regionalno gospodarstvo? + ali – 

Ali podpiramo trajnostna, visokokakovostna delovna mesta, nove 

oblike dela in delovne modele? 

+ ali – 

Ali podpiramo sodelovanje zaposlenih in socialno pravičnost in 

enakost na delovnih mestih? 

+ ali – 

Ali podpiramo inovativne proizvode in delovne procese? + ali – 

Ali podpiramo gospodarsko atraktivne lokacije, inovativno okolje in 

mreženje gospodarskih subjektov? 

+ ali – 

Ali podpiramo minimiranje prevoza materialnih dobrin? + ali – 

Vir: Plut 2010. 

Pri ocenjevanju razvojnih projektov si lahko pomagamo z merili vrednotenja, ki so navedena 

v preglednici 2. Večje število točk kot dosežemo, bolj je razvojni projekt trajnostno naravnan. 

Največje število točk je šest. Vsak pritrdilni odgovor prinaša dodatno točko. 

2.5 Sociološki vidiki (steber) trajnostnega razvoja 

Ekonomski in okoljski vidiki niso odgovorili na vprašanja o velikih razlikah v gospodarskem 

razvoju v območjih s sicer podobnim človeškim in naravnim kapitalom ter podobnimi 

politikami. Iz teh vprašanj se je razvil socialni, sociološki oz. družbeni vidik. Osnova za 

sociološki vidik so socialna stabilnost, mir in zaščita individualnih svoboščin, ki se dotikajo 
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temeljnih človekovih pravic ter prevelikih regionalnih in socialnih razlik prebivalstva. V 

obdobju razumevanja naglega gospodarskega razvoja kot edinega kazalnika rasti blagostanja 

prebivalstva je bilo mišljenje, da bo splošno blagostanje enakomerno sledilo razvoju. V 60-ih 

letih preteklega stoletja pa so vedno večje socialne razlike in neenakomeren razvoj pokazale, 

da tovrstna enakomernost ni samodejna. Tudi v sodobnem globalizacijskem razvoju kljub 

nenehni rasti svetovnega BDP-ja ostaja delež revnih približno konstanten, socialne razlike 

med prebivalstvom pa se še povečujejo (Plut 2010, 83). Socialna trajnostnost se tako ukvarja 

z osnovno socialno varnostjo in pravičnostjo prebivalstva, v širšem pomenu pa s povečanjem 

kakovosti življenja za vse prebivalstvo v okviru dane zmogljivosti okolja. Razvoj je socialno 

trajnosten, ko je skladen s socialnimi normami, izhajajočimi iz tradicije, običajev in religije, 

ter etičnimi vrednostnimi sistemi. Navedene norme je težko opredeliti in meriti, te se namreč 

stalno spreminjajo oziroma razvijajo. Pri razvoju je v osnovi ključna enakost v dostopnosti do 

virov, ki omogočajo vsaj osnovno socialno varnost. Uspešen sociološki vidik oziroma socialni 

razvoj merimo s kazalci, kot so stopnja revščine, socialno izključevanje, brezposelnost, 

regionalne razlike, pričakovana življenjska doba, potrebna dnevna količina kalorij za osebo, 

povprečno število let šolanja ipd. Bolj kot so kazalniki pozitivni, bolj kaže na višjo kakovost 

življenja prebivalstva. Kakovost življenja vključuje socialno in materialno varnost, mir, srečo, 

osebno zadovoljstvo in enake možnosti. Sreča je zelo pomemben, vpliven dejavnik in 

pokazatelj socialnega zdravja družbe, saj nanjo vplivajo varna zaposlitev, zdravje, izobrazba, 

socialno življenje, strpen odnos do drugačnosti in dejaven odnos do okolja. Socialna 

trajnostna sonaravnanost ni skladna z neoklasično ekonomsko filozofijo, ki pravi, da se 

blagostanje in srečo doseže z materialnim potrošništvom (Plut 2010, 84–85).  

Organizacija združenih narodov (OZN) je zato že leta 1992 sprejela odločitev (UN 1992a), da 

je trajnostni razvoj najprimernejše izhodišče za delovanje vseh organizacij sodobne družbe. 

Družba lahko tako po vodilih trajnostnega razvoja zagotovi potrebno ravnotežje med 

uresničevanjem okoljskih, ekonomskih in ne nazadnje družbenih ciljev. Če se družba ne bi 

razvijala po vodilih trajnostnega razvoja, bi si s tem zmanjšala možnosti za uspešen lasten 

dolgoročni razvoj in obstoj (Potočan in Mulej 2007, A131). 

Današnje prebivalstvo se v primerjavi s prejšnjimi generacijami sooča z obdobjem prvih 

znakov planetarne krize okolja. To pomeni, da bo treba odslej dosegati socialno varnost in 

višjo kakovost življenja brez slabšanja življenjskih pogojev prihodnjih generacij. Z vidiki 

socialnega trajnostnega razvoja skladen napredek pomeni razvoj filozofske in vrednostne 

osnove do okolja, etike za sodobno globalno ekonomijo ter način življenja prebivalstva. 

Socialni vidik trajnostnega razvoja torej odpira vprašanje planetarno zasnovane družbene in 

generacijsko okoljske pravičnosti, enakosti, solidarnosti in medgeneracijske odgovornosti. 

Zato nekateri avtorji menijo, da bo potrebna radikalna inovacija v socialni politiki. V tej smeri 

je govora o zagotavljanju univerzalne socialne trajnostnosti. Socialno blagostanje naj bi 

omogočila uvedba temeljnega, univerzalnega dohodka za državljane (UTD). Ideja o UTD se 

sicer precej razlikuje od trenutnega odnosa do dela in nagrajevanja, saj dejansko prekinja 



21 

povezavo med delom in nagrado za delo, a je vseeno potrebna in vredna nadaljnje presoje 

(Plut 2010, 88). Eden osnovnih ciljev socialnega vidika trajnostnega razvoja je zagotovo 

zmanjšanje razvoja pretežno potrošniške družbe in usmeritev v bolj intrinzične cilje, 

preživljanje časa v bolj trajnostno naravnanih dejavnostih in okoljih, v ospredje se postavi 

družina, prijatelji, skupnost in nudenje pomoči šibkejšim.1 Manj materialistična družba naj bi 

povečala zadovoljstvo prebivalstva z življenjem. Ključna naj bi torej bila sprememba načel 

potrošništva v smeri večjega psihološkega zadovoljstva, manjših socialnih razlik in zmerne 

materialne blaginje. Spremembe bi lahko dosegli z udejanjanjem na naslednjih petih 

področjih (Plut 2010): 

− delitev razpoložljivega dela oz. zaposlitve, 

− izboljšanje ravnotežja med delom in preostalimi sferami življenja, 

− nadzorovanje sistemske neenakosti, 

− merjenje zmogljivosti in zadovoljstva, 

− krepitev človeškega in socialnega kapitala ter sprememba kulture potrošništva. 

Eden izmed pomembnejših ukrepov trajnostne, socialne ekonomije na zaposlitvenem 

področju je skrajševanje delovnega časa, kar bi ohranjalo polno zaposlenost prebivalstva brez 

naraščanja obsega proizvodnje in storitev (Plut 2010, 89). Za pomoč pri ocenjevanju 

uspešnega doseganja socialnih vidikov si lahko po Plutu (2010, 90) pomagamo s postopkom 

vrednotenja uspešnosti udejanjanja socialne trajnostnosti, in sicer z izdelavo matrike s 

ključnimi socialnimi vidiki.  

Preglednica 3: Trajnostna socialna merila vrednotenja  

Socialna merila vrednotenja  
Pozitivna ali negativna 

točka 

Ali prispevamo k materialni varnosti prebivalstva? + ali – 

Ali podpiramo sodelovanje s prebivalstvom? + ali – 

Ali prispevamo k dvigu kakovosti življenjskih razmer in kakovosti 

življenja? 

+ ali – 

Ali podpiramo izobraževanje in priložnosti za prebivalstvo? + ali – 

Ali podpiramo povečanje trajnostnega zavedanja? + ali – 

Ali podpiramo kulturno, socialno in regionalno identiteto? + ali – 

Ali podpirate skrb za zdravje? + ali – 

Ali podpirate občutek varnosti in izogibanje tveganju? + ali – 

Vir: Plut 2010. 

Višjo končno številko kot dobimo, bolj je opazovana dejavnost skladna z načeli socialne 

trajnostnosti. Po navedeni matriki je največje število točk osem. Vsak pritrdilni odgovor 

prinaša dodatno točko. 

 

1 Intrinzični cilji oz. intrinzična motivacija – je notranja motivacija, zaradi lastnega zadovoljstva in 

užitka ob izvajanju, brez zunanjih in notranjih pritiskov in brez pričakovanja na primer denarne 

nagrade (Wikipedija b. l.). 
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2.5.1 Standard družbene odgovornosti ISO 26000 

Namen standarda ISO 26000 (Slovenski inštitut za standardizacijo 2010) je ozaveščanje in 

pomoč organizacijam pri vpeljavi vidikov trajnostnega razvoja. Standard ni regulativne 

narave in ga ni moč certificirati, temveč je zaenkrat le vodilo in pomoč pri vpeljevanju 

konceptov trajnostnega razvoja ter družbene odgovornosti. Standard vsebinsko obravnava 

sedem osrednjih tem v zvezi z družbeno odgovornostjo, ki jim je treba slediti. Osrednje teme 

in vprašanja družbene odgovornosti so (Slovenski inštitut za standardizacijo 2010, 60, 64, 84, 

98, 112, 120 in 136):  

− organizacijsko upravljanje – zagotavlja odgovornost, da organizacija integrira družbeno 

odgovornost v celotno organizacijo; 

− človekove pravice – odgovornost organizacije je spoštovati človekove pravice; 

− delovne prakse – zagotavljati pravične, dostojne, varne, urejene in zdrave delovne 

razmere za delavce; 

− okolje – zagotoviti obvladovano rabo virov, nadzor nad vplivi na okolje in naravne 

habitate ter nadzor nad ravnanjem z odpadki; 

− poštene poslovne prakse – zagotoviti etično ravnanje organizacije pri poslovanju z 

drugimi organizacijami oziroma udeleženci; 

− potrošniki – zagotavljati varstvo, oziroma pravice potrošnikov; 

− vključevanje v skupnost in njen razvoj – vključevanje organizacije v lokalno skupnost v 

smislu prispevanja k njenem razvoju. 

Slika 5 shematsko prikazuje standard; iz njene vsebine naj bi uporabniki lažje razumeli 

celoten obseg standarda ter glavne elemente in povezave vsebin.  
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Slika 5: Shematski prikaz standarda ISO 26000 

Vir: Slovenski inštitut za standardizacijo 2010, 16. 

Shema je razdeljena na sedem točk. Prve štiri točke opisujejo splošne pojme, torej področje 

uporabe, izraze in definicije, razumevanje družbene odgovornosti ter načela družbene 

odgovornosti. Peta točka navaja dva osnovna načina izvajanja družbene odgovornosti, in sicer 

priznavanje družbene odgovornosti na svojem vplivnem območju ter prepoznavanje svojih 

deležnikov in vključujoče sodelovanje z njimi. Šesta točka navaja sedem osrednjih tem 

družbene odgovornosti, s pomočjo sedme točke pa naj bi shema prikazovala, kako naj 

organizacija skuša družbeno odgovornost vključiti v vse svoje odločitve in dejavnosti 

(Slovenski inštitut za standardizacijo 2010, 16). 

2.5.2 Standard SA 8000 

Standard SA 8000 je mednarodna nevladna organizacija, ki obravnava in razvija standarde 

družbene odgovornosti. To je prvi formalni standard družbene odgovornosti. Razvil se je na 

podlagi standardov kakovosti ISO 9001 in standarda za varstvo okolja 14001, Konvencije 

mednarodne organizacije dela, Splošne deklaracije o človekovih pravicah in na podlagi 

Konvencije Združenih narodov o pravicah otrok. Certificiranje po standardu prinaša koristi 

družbi predvsem na področju delovne prakse v organizacijah (Bureau Veritas 2019). Standard 

skrbi za pravičnejšo obravnavanje človeških virov v organizacijah, kjer so sicer običajno v 
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ospredju interesi lastnikov kapitala. V ospredju je predvsem skrb proti izkoriščanju delavcev 

in mladoletnih otrok. Prizadevanja vključujejo skrb za zdravo in varno delovno okolje, 

svobodo združevanja in pravico do kolektivnega pogajanja. Standard opredeljuje tudi etično 

ravnanje proti diskriminaciji, pri disciplinskih postopkih, delovnem času in plačilu ter sistemu 

vodenja (SAI 2019). 

2.5.3 Standard IQNet SR 10 

Sistemi upravljanja družbene odgovornosti ali Standard IQNet SR 10 (2011) je posebnost, s 

katero so predpisane zahteve za določitev, izvajanje, vzdrževanje in izboljševanje sistema za 

upravljanje družbene odgovornosti organizacije. Določa zahteve, kako bodo vidiki družbene 

odgovornosti vključeni v organizacijo na način, ki bo prispeval k trajnostnemu razvoju potreb 

in pričakovanj deležnikov. V specifikaciji je prikazana zmožnost organizacije, da na etičen in 

pregleden način izpolnjuje naslednje: 

− zakonodajne zahteve, 

− zahteve, določene v specifikaciji, 

− politiko družbene odgovornosti organizacije ter cilje in zahteve, določene v razmerju do 

svojih deležnikov, 

− vse druge lastne zahteve, povezane z družbeno odgovornostjo, zlasti tiste, ki so določene 

v mednarodnem standardu ISO 26000. 

Zahteve v specifikaciji IQNet SR 10 so elementi, ki prispevajo k razvoju upravljanja družbene 

odgovornosti. Elementi so združljivi z drugimi sorodnimi orodji upravljanja, kot so standard 

kakovosti ISO 9001, okoljski standard ISO 14001, specifikacija o zdravju in varnosti pri delu 

OHSAS 18001 in specifikacija družbene odgovornosti SA 8000 (IQNet SR 10 2011, 8). 

Zahteve specifikacije, ki izhajajo že iz omenjenih standardov, se nanašajo predvsem na 

podrobnejša določila glede (IQNet SR 10 2011, 36): 

− vodenja dokumentacije, 

− glede določitev odgovornih oseb, 

− spoštovanja pravnih zahtev, 

− zahtev upravljanja družbene odgovornosti v zvezi z deležniki, 

− zahtev v zvezi z zaposlenimi, 

− zahtev v zvezi z odjemalci, uporabniki in potrošniki, 

− zahteve v zvezi z dobavitelji blaga, storitev in partnerji, 

− zahtev glede svojih zavezništev in skupnih prizadevanj v odnosu do oblasti, skupnosti in 

družbe, 

− zahtev, ki jih mora organizacija izpolniti v zvezi s svojimi konkurenti, 

− in ne nazadnje zahtev v zvezi z okoljem. 
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Mnogi standardi izhajajo iz osnovnega standarda za obvladovanje kakovosti ISO 9001 (SIQ 

2015), ki je danes dosegel že peto izdajo. Prva izdaja je bila sprejeta že leta 1987. Standard je 

zgrajen na načelih vodenja kakovosti, ki jih danes uporabljajo številne uspešne proizvodne in 

storitvene organizacije po vsem svetu. Standardi predstavljajo nekakšen povzetek dobre 

prakse in so kot taki v veliko pomoč organizacijam, ki želijo slediti najboljšim. Osredotočajo 

se predvsem na uspešnost in učinkovitost sistemov vodenja kakovosti pri izpolnjevanju 

zahtev vseh deležnikov. Namenjeni so vsem organizacijam, ki želijo učinkovito obvladovati 

in izboljšati svoje poslovanje ter povečati zadovoljstvo vseh deležnikov (SIQ 2015).  

2.6 Kazalniki za spremljanje trajnostnega razvoja 

V prejšnjih poglavjih smo že obravnavali merila vrednotenja, s katerimi smo ocenjevali 

uspešnost udejanjanja trajnostnih vidikov v praksi. Ta merila pa niso dovolj za širši prikaz 

statističnih vrednosti, ki merijo trajnostno kapaciteto opazovanih sistemov v smislu 

zadovoljevanja bivalnih potreb današnjih in tudi prihodnjih generacij (Vovk Korže 2008, 

103). Raziskovalci, okoljske organizacije, vlade in mednarodne agencije že več kot dvajset let 

proučujejo, kako dejansko meriti trajnostni razvoj. Vsaj toliko časa se povečujeta zavedanje in 

skrb za vplive na okolje, hkrati pa so se začeli povezovati vplivi onesnaževanja na 

gospodarski in socialni vidik razvoja (Suvorov 2009, 2). Kazalniki ali indikatorji kažejo 

trenutno stanje in trende, kako se gibljemo proti ciljem, ki smo si jih zastavili. S kazalniki 

merimo napredek sistema, torej so zastavljeni za vnaprej določen namen. Namenjeni so tako 

interni kot zunanji rabi ter vsem deležnikom, širši javnosti, politiki, strokovni javnosti in 

drugim (Vovk Korže 2008, 103).  

Kot je navedeno v publikaciji statističnega urada (Suvorov 2009, 4–5), sega razvoj trajnostnih 

kazalnikov v leto 1996, ko je Komisija za trajnostni razvoj (UNCSD) pripravila nabor 

kazalnikov, ki ga je dala v testno uporabo 22 državam in Eurostatu, evropski statistični 

agenciji. Ugotovili so, da prvi kazalniki niso bili primerni za nacionalne potrebe. Tako so se v 

naslednjih letih kazalniki razvijali in spreminjali glede na potrebe. Analize kažejo, da se 

število vseh kazalnikov v državah evropske unije giblje med 12 in 187. Kazalnike je moč 

razvrstiti v enajst področij trajnostnega razvoja, in sicer (Suvorov 2009): 

− upravljanje z naravnimi viri, 

− klimatske spremembe in energija, 

− trajnostna poraba in proizvodnja, 

− javno zdravstvo,  

− socialna vključenost, 

− izobraževanje, 

− socialno-ekonomski vidiki, 

− transport, 

− upravljanje, 
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− globalna dimenzija trajnostnega razvoja, 

− raziskave, razvoj in inovacije. 

V vseh področjih trajnostnega razvoja se najpogosteje pojavlja trinajst konkretnih kazalnikov; 

ti so (Suvorov 2009): 

− emisije toplogrednih plinov, 

− možnost izobraževanja prebivalstva, 

− bruto domači proizvod (BDP) na prebivalca, 

− zbiranje in odstranjevanje odpadkov, 

− biodiverzitetni kazalniki, 

− kazalniki razvojne pomoči, 

− stopnja nezaposlenosti, 

− pričakovana življenjska doba prebivalstva, 

− delež energije iz obnovljivih virov, 

− tveganje revščine, 

− onesnaženje zraka, 

− raba energije, 

− kakovost vode. 

V praksi danes vsaka država uporablja svojim potrebam prilagojene kazalnike, v osnovi pa 

gre za kazalnike, ki se nanašajo na enajst omenjenih temeljnih področij trajnostnega razvoja.  

Število kazalnikov je preveliko, razlage pa so preveč podrobne, med seboj celo niso vedno 

skladne. Večina prebivalstva trajnostni razvoj razume le v povezavi z okoljem. V Statističnem 

uradu Republike Slovenije so se zato odločili, da kazalnike predstavijo na poljuden način, ki 

bo v družbi bolje razumljen. V nadaljevanju bo predstavljen osnutek nabora ključnih 

kazalnikov trajnostnega razvoja v Sloveniji, ki pa so usklajeni z najnovejšimi priporočili 

Evropske unije (Suvorov 2009, 1–2, 7).  

Preglednica 4: Prikaz osnutka nabora ključnih kazalnikov trajnostnega razvoja v 

Sloveniji 

Vidik kazalnikov Področje Vsebina kazalnikov 

Socialni vidik Zdravje in varnost Selitveni prirast, rodnost, razmerje med urbanim in 

ruralnim prebivalstvom, medgeneracijske 

skupnosti 

Ekonomski vidik Gibanje bruto domačega 

proizvoda (BDP) 

Sredstva za raziskave in razvoj ter enake možnosti 

za prebivalce, uporaba javnega prevoza, število 

osebnih vozil, državni dolg in investicije 

Okoljski vidik Kakovost naravnih virov Okoljska in energetska učinkovitost, raba naravnih 

virov, intenzivnost kmetovanja, posek dreves ter 

kazalniki biotske raznovrstnosti 

Vir: Suvorov 2009. 
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Okoljski kazalniki združujejo podatke, ki kažejo na okoljske pritiske, razmere in odzive 

nanje. Kazalnik je okoljski, če se uporablja za interpretacijo in spremljanje okoljskih 

procesov. Med okoljske kazalnike spadajo tudi kazalniki za spremljanje trajnostnega razvoja, 

zato lahko kazalnike trajnostnega razvoja opredelimo kot okoljske kazalnike, ki so oblikovani 

za potrebe usmerjanja k trajnostnem razvoju. Okoljske kazalnike lahko delimo v tri skupine, 

in sicer (Suvorov 2009): 

− prva skupina – kazalniki obremenjevanja okolja (spremljanje okoljske kakovosti) – 

vključuje podatke s področja spremljanja stanja pokrajinskih sestavin, prebivalstva, 

dejavnosti ter okolja; pojavljajo se kot nosilne enote podatkov; 

− druga skupina – kazalniki izčrpavanja okolja (ravnanje z naravnimi viri) – zajema 

podatke o ravnanju z naravnimi viri; 

− tretja skupina – splošni kazalniki (različni sintezni kazalniki) – zajema različne preostale 

zbrane podatke o okolju; v to skupino spadajo tudi splošni ekonomski kazalniki, ki se 

uporabljajo za okoljske namene. 

Kazalniki trajnostnega razvoja spadajo med sisteme kazalnikov, ki se uporabljajo za 

spremljanje okoljske kakovosti gospodarske rasti. Kazalnike trajnostnega razvoja razvrščamo 

po treh vidikih, kakor tudi trajnostni razvoj v osnovi delimo na tri temeljne istoimenske 

vidike, torej ekonomski, okoljski in socialni vidik (Vovk Korže 2008, 104–105). Sicer pa se z 

razvojem kazalnikov ukvarjajo kar tri mednarodne organizacije, in sicer OECD (Organizacija 

za ekonomsko sodelovanje in razvoj), UNCSD (Komisija trajnostnega razvoja združenih 

narodov) ter EEA (Okoljska evropska komisija). Generalno kazalniki okoljskih vidikov 

obravnavajo problematiko vode, tal, zraka in drugih naravnih virov. Kazalniki ekonomskih 

trajnostnih vidikov obravnavajo spreminjanje potrošniških navad, finančne vire in mehanizme 

ter implementacijo okolju prijazne tehnologije. Kazalniki socialnih trajnostnih vidikov so 

namenjeni spremljanju uresničevanja zadanih nalog s konference Združenih narodov v Rio de 

Janeiru. Te naloge zajemajo boj proti revščini, umiritev demografskih gibanj, promocijo 

zdravja, izobraževanja in bivanja (Vovk Korže 2008, 109). V nadaljevanju bomo po Vovk 

Korže (2008, 110–111) povzeli in predstavili glavne kazalnike, in bodo sicer razdeljeni v 

skupine vseh treh trajnostnih temeljnih vidikov. 

Kazalniki socialnega stebra trajnostnega razvoja so (Vovk Korže 2008): 

− stopnja kvantitativnega populacijskega razvoja, 

− stopnja zaposlenosti, 

− delež vključenega prebivalstva v izobraževanje, 

− zadovoljstvo občanov z občino, 

− splošno zadovoljstvo prebivalstva, 

− število osebnih vozil na sto prebivalcev, 

− število mobilnih naprav na sto prebivalcev, 

− dostopnost gospodinjstev do interneta, 
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− povprečna plača, 

− razpoložljivost javnih odprtih površin in služb, 

− oddaljenost prebivalcev do osnovnih življenjsko potrebnih ustanov. 

Sledijo kazalniki gospodarskega vidika trajnostnega razvoja, ki kažejo na razvitost 

opazovanega območja, kar kaže vpliv gospodarstva na okolje in s tem v zvezi tudi na 

stabilnost družbe. 

Kazalniki gospodarskega stebra trajnostnega razvoja so (Vovk Korže 2008): 

− površina rabe tal, 

− razporeditev bruto domačega proizvoda (BDP) med različne sektorje gospodarstva, 

− izdatki za varstvo okolja, 

− razni kmetijski parametri, 

− transportni parametri o potovalnih značilnostih prebivalcev. 

Kazalniki okoljskega stebra trajnostnega razvoja so (Vovk Korže 2008): 

− letna potrošnja vode in energije na prebivalca, 

− dostopnost in ustreznost pitne vode, 

− razmerje med podeželjem in urbanim okoljem, 

− parametri trajnostne rabe tal, 

− parametri emisij in vsebnosti škodljivih snovi, 

− izdatki za zmanjševanje onesnaženja zraka, 

− parametri obvladovanja odpadkov, 

− parametri biotske raznovrstnosti, 

− parametri neoporečnosti podtalnice. 

Kot smo omenili že na prejšnjih straneh, kazalniki med seboj niso vedno popolnoma skladni. 

To je bilo mogoče opaziti v prispevku avtorice Vovk Korže (2008), kjer se kazalniki 

gospodarskega stebra ujemajo bolj s kazalniki okoljskih vidikov trajnostnega razvoja. 

Opaženo neskladnost lahko razumemo kot mišljeno tesno povezanost med okoljskimi in 

ekonomskimi trajnostnimi vidiki. 

Študija trajnostnega razvoja pristanišča (Gosar 2006, 29–38) je kazalnike trajnostnega razvoja 

ločila na dva dela, in sicer na kazalnike trajnostnega razvoja južnoprimorske regije in posebej 

na kazalnike vplivov pristanišča na trajnostni razvoj regije. Pri prvih gre za statistične državne 

institucionalne podatke, pri drugih pa za konkretne podatke o pristaniških parametrih, 

razdeljenih na gospodarski, socialni in okoljski trajnostni vidik. Kazalniki so pričakovano 

najprimernejši in najbolj prilagojeni pristaniški dejavnosti, predvsem v primerjavi s 

predhodno navedenimi omenjenimi viri. V nadaljevanju bomo po Gosarju (2006, 36–37) 

navedli kazalnike slednje skupine, torej tiste, ki se nanaša zgolj na kazalnike vplivov 

pristanišča na trajnostni razvoj regije. 
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Gospodarski kazalniki so (Gosar 2006): 

− prihodki iz poslovanja, 

− čisti dobiček, 

− tečaj delnice, 

− čisti dobiček na delnico, 

− izplačana dividenda na delnico, 

− dodana vrednost na zaposlenega, 

− pretovor (v tonah), 

− struktura prevozov tovora v pristanišče in iz pristanišča, 

− prispevki v občinski in državni proračun,  

− končna poraba energije. 

Socialni kazalniki so (Gosar 2006): 

− število zaposlenih,  

− izobrazbena struktura, 

− starostna struktura, 

− dohodki zaposlenih, 

− struktura zaposlenih po kraju prebivališča, 

− izobraževanje zaposlenih,  

− podpora družbenim dejavnostim, 

− število in višina podeljenih štipendij. 

Okoljski kazalniki so (Gosar 2006): 

− stroški za varstvo okolja, 

− emisije toplogrednih plinov, 

− emisije dušikovih oksidov, 

− emisije trdih delcev, 

− poraba pitne in tehnološke vode, 

− količina odpadne vode, 

− delež prečiščene odpadne vode, 

− količina nastalih komunalnih odpadkov,  

− količina nastalih nevarnih odpadkov,  

− količina nevarnih snovi v pretovoru/tranzitu, 

− stopnja recikliranja komunalnih odpadkov. 

Kazalniki po študiji avtorja Gosarja (2006) so v večji meri skladni z dejanskimi kazalniki, ki 

jih Luka Koper, d. d., obravnava in so razvidni iz letnih okoljskih oziroma trajnostnih poročil. 
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3 ANALIZA PODJETJA 

Luka Koper je najpomembnejši generator gospodarske dejavnosti v mestu Koper in širšem 

obalnem prostoru, izjemno pomembno vlogo ima tudi širše, na ravni države in tudi 

geografske regije. Pristaniška gospodarska dejavnost zagotavlja na tisoče delovnih mest, 

posredno omogoča delovanje vrste spremljajočih in podpornih podjetij, predvsem s področja 

špedicije, logistike, servisnih služb, prevozništva, informatike ipd. Pristaniška dejavnost je 

pomembna tudi z vidika družbenih, prostorskih in okoljskih učinkov v lokalnem urbanem 

območju. V tem smislu je izjemnega pomena stalno usklajevanje interakcij, partnerstvo za 

sobivanje pristanišča in mestnega jedra ter celotne lokalne skupnosti (MOK 2016, 34). 

3.1 Kratka predstavitev pristanišča – družbe Luka Koper, d. d. 

Koprsko pristanišče pogosto imenujemo kar »okno v svet«, saj je Luka Koper edino 

slovensko komercialno pristanišče. Pristanišče ima strateški pomen za lokalno oziroma ne 

nazadnje za celotno regijo, tudi onkraj meja. Kar dve tretjini v pristanišču pretovorjenega 

tovora sta namenjeni na zaledna, tuja tržišča. Ugodna geografska lega pristanišča je torej 

pomembna za celotno Evropo, saj po najkrajši transportni poti povezuje Evropo, predvsem 

srednjo in vzhodno, z državami Sredozemlja ter Bližnjega, Srednjega ter Daljnega vzhoda. 

Redne povezave s transatlantskimi državami so trenutno še v razvoju (Luka Koper 2011). 

Luka Koper je večnamensko pristanišče. Osnovna pristaniška dejavnost, ki jo Luka Koper 

izvaja v koprskem pristanišču, vključuje storitve pretovora in skladiščenja raznovrstnega 

blaga (Luka Koper 2015a). Te dejavnosti se izvajajo na dvanajstih specializiranih terminalih, 

ki so opremljeni za izvajanje pretovora in skladiščenje številnih blagovnih skupin. To so 

kontejnerski terminal, terminal za avtomobile in ro-ro, terminal za generalne tovore, terminal 

za hlajene tovore, terminal za les, terminal za sipke tovore, terminal silos, terminal za glinico, 

terminal za premog in železovo rudo, terminal za tekoče tovore, terminal za živino ter 

nazadnje še potniški terminal. Terminali se neprestano razvijajo in se organizacijsko in 

strukturno prilagajajo trendom oziroma potrebam trga. Na sliki 6 so predstavljeni terminali v 

trenutni organizacijski postavitvi.  

Vsi terminali se nahajajo neposredno ob obali in so opremljeni z najsodobnejšo pretovorno, 

transportno in skladiščno tehnologijo. Ustrezna cestna in železniška infrastruktura pa 

omogočata izvajanje neposrednih manipulacij oziroma povezovalnega tovorjenja. V Skupino 

Luka Koper je sicer vključenih še deset hčerinskih družb, med katerimi jih je polovica v 

100 % lasti Skupine Luka Koper, preostalih pet pa je v solastništvu z zunanjimi partnerji 

(Luka Koper 2015d). 

Luka Koper ima največji kontejnerski terminal v severnem Jadranu ter največji avtomobilski 

terminal v celotnem Jadranskem morju, ki je hkrati eden petih največjih avtomobilskih 
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terminalov v Sredozemlju. Iz navedenega je razvidno, da sta kontejnerski in avtomobilski 

terminal strateška terminala Luke Koper, d. d. Kljub osrednji pristaniški dejavnosti Luka 

Koper ni zgolj pristanišče. Luka Koper je motor razvoja slovenskega gospodarstva na 

področju slovenske in hkrati globalne logistike (Luka Koper 2015d). 

 

Slika 6: Terminali v pristanišču shematsko  

Vir: povzeto po Luka Koper 2015d. 

Luka Koper ima značilnosti podjetja, ki se prilagaja, in ima zato zagotovljeno prihodnost v 

svoji panogi. Prilagajanje novim nastalim potrebam in razmeram na tržišču in s tem 

ustvarjanje nenehne konkurenčnosti je ključna za njeno dolgoročno uspešnost. 

Poleg osnovnih dejavnosti je treba upoštevati, da pristanišče izvaja še cel kup dopolnilnih in 

podpornih dejavnosti, kot so špedicijske storitve, prevozniške storitve, agencijske storitve, 

delovanje raznih kontrolnih hiš, servisnih služb in podobno. Pristanišče je ogromen 

multiplikator gospodarske dejavnosti in prav zato ga je treba razumeti kot strateško 

pomembnega za celotno regijo. Iz tega dejstva tudi izhaja pomembnost in potreba izgradnje 

drugega tira Koper–Divača, ki je trenutno tako zelo aktualna tema v slovenskem političnem in 

medijskem prostoru. 
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3.2 Povezanost z lokalno skupnostjo in socialne dejavnosti  

V politiki upravljanja družbe Luke Koper, d. d., je mogoče opaziti, da sta skrb in odnos do 

lokalne skupnosti med pomembnejšimi točkami. Odnos do tega vprašanja povezuje 

neposredna bližina oziroma fizična prepletenost pristanišča in mestnega jedra z okolico. 

Osnovni cilj organizacija je maksimiranje vrednosti delniške družbe, s tem pa se pričenjajo 

ustvarjati pogoji za doseganje zadovoljstva deležnikov, torej tudi lokalne in širše družbene 

skupnosti. Luka Koper je hkrati družbeno odgovorna organizacija, ki skrbi za socialno varnost 

svojih zaposlenih. V območju lokalnega okolja se Luka Koper zavzema za razvoj in pestrost 

številnih družbenih dejavnosti. Luka Koper dejavno skrbi za uravnoteženje razvojnih potreb, 

ki morajo upoštevati interese lokalne skupnosti in naravnega okolja (Luka Koper 2016, 1).  

Luka Koper nenehno krepi sodelovanje in podporo lokalni skupnosti, s katero pristanišče 

vsakodnevno sobiva. Dejavno skrbi za uravnoteženje sedanjih in prihodnjih razvojnih potreb 

zainteresirane družbe s potrebami družbenega in naravnega okolja (Luka Koper 2016, 3). 

Umeščenost in obseg delovanja pristanišča lahko ponazorimo z naslednjo sliko 7. 

 

Slika 7: Umeščenost in območje pristanišča Luka Koper  

Vir: Luka Koper 2017. 
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S številnimi donacijami in sponzorskimi pogodbami organizacija podpira lokalni šport, 

kulturo, izobraževanje in humanitarne projekte. Nezanemarljiva sredstva pa namenja tudi 

varovanju okolja, uvajanju okolju sprejemljivejše tehnologije in skrbi za ustrezne procese 

dela. Vsako leto Luka Koper priredi tako imenovani »Dan odprtih vrat«. Na ta dan lahko 

pridejo obiskovalci iz lokalnega in tudi širšega okolja in si pristanišče organizirano ogledajo 

ter si ustvarijo svoje mnenje o tem, kako dejavnosti v pristanišču dejansko potekajo (Luka 

Koper 2016, 4). Vsako leto Luka Koper v lokalnem okolju izvede javnomnenjsko raziskavo o 

vplivih pristaniške dejavnosti na okolje. Del skupine Luka Koper, d. d., je tudi invalidsko 

podjetje Impo, d. o. o. Družba Impo, d. o. o., zaposluje predvsem težko zaposljive osebe in 

invalide ter s tem prispeva k tovrstnim socialnim vidikom v lokalni skupnosti (Luka Koper 

2016). 

3.3 Poslovna politika in politika kakovosti  

V politiki upravljanja družbe Luka Koper je navedeno, »da podjetje prepoznava dolgoročne 

priložnosti za uspešno poslovanje družbe in si za osnovni cilj postavlja maksimiranje 

vrednosti delniške družbe« (Luka Koper 2016, 1). Ob maksimiranju vrednosti pa kot 

družbeno odgovorna družba ne pozablja na pogoje, s katerimi dosegajo rezultate. Ti pogoji 

morajo zagotavljati zadovoljstvo vseh deležnikov, kot so zaposleni, kupci, lastniki, družbena 

skupnost ter ne nazadnje dobrobit naravnega okolja. »Poslovna politika je usmeritev za 

uresničevanje postavljenih zahtev po stalnem izboljševanju v skladu z zastavljenimi cilji.« 

(Luka Koper 2016, 1) 

Poslovno politiko družba uresničuje tako, da (Luka Koper 2016, 1): 

− dosega ambiciozne poslovne rezultate, 

− ohranja model upravljanja pristanišča, 

− stalno in sistematično izboljšuje kakovost dela, 

− zagotavlja kompetentno vodenje in spodbuja organizacijsko klimo, usmerjeno k delovni 

uspešnosti motiviranih zaposlenih ter pozitiven socialni dialog, 

− skrbno izbira usposobljene in motivirane zaposlene, ki se stalno izpopolnjujejo, 

− postavlja ambiciozne cilje v poslovnih načrtih, 

− izpolnjuje zahteve zakonodaje, notranjih predpisov in dokumentov sistema vodenja, 

− spodbuja timsko delo in inovativno dejavnost ter slednjo nagrajuje, 

− zmanjšuje neželene vplive na okolje in spodbuja racionalno rabo energetskih virov, 

− vzdržuje varno in zdravo delovno okolje z upoštevanjem varnostnih postopkov, 

− skrbi za ohranjanje varnosti živil, 

− varuje zaupnost informacij in zagotavlja neoporečnost informacij. 
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»Politika kakovosti je sestavni del poslovne politike, ki predstavlja »kompas« naše poslovne 

odličnosti. Spodbuja nas v želji, da dosežemo več, kot smo doslej, in da vsepovsod neprestano 

uvajamo izboljšave.« (Luka Koper 2016, 2) 

V družbi so opredelili tudi ključne vrednote, in sicer so to sodelovanje, odgovornost, 

spoštovanje, pripadnost in ustvarjalnost, ki se udejanjajo na vseh ključnih poslovnih področjih 

(Luka Koper 2016, 3). 

3.4 Okoljska politika 

Okoljska politika primarno izraža, kaj želi organizacija doseči na področju varovanja okolja. 

Z okoljsko politiko organizacija določi svojo usmeritev in osnovna načela delovanja na 

področju okoljske politike. Politiko določi, udejanja in nadzira vodstvo družbe. Usklajena 

mora biti s poslanstvom, vizijo, vrednotami in prepričanji organizacije. Pomembno je tudi, da 

so obljube okoljske politike realne in dosegljive. Okoljska politika mora biti posredovana 

javnosti, kar pomeni, da mora biti dostopna katerim koli zainteresiranim posameznikom 

(Pribaković-Borštnik, Zornik in Žagar 2004, 73). 

Družba Luka Koper ima opredeljeno jasno okoljsko politiko, ki vsem udeleženim sporoča, da 

pri svojem delovanju deluje odgovorno do okolja in do ljudi (Luka Koper 2016). Gre tako za 

učinke do ljudi in okolja znotraj pristanišča kot tudi do okolja in ljudi v okolici pristanišča, na 

katerega pristanišče neposredno vpliva, kot tudi širše. Luka Koper vlaga velike napore v 

sodelovanje z zaposlenimi in lokalno skupnostjo, da bi ti razumeli pristanišče kot priložnost 

za kakovostnejše in bolj smiselno življenje. Družba tako vlaga v neprestano izboljševanje 

razmer in vseh vplivov, ki jih pristanišče s svojim delovanjem povzroča. Svoje napore družba 

poizkuša udeležencem redno predstavljati oziroma dokazovati preko raznih publikacij, 

prireditev in dogodkov. Družba je v ta namen postavila tudi spletno stran – 

http://www.zivetispristaniscem.si –, preko katere z zainteresiranimi redno dnevno komunicira 

in praktično neposredno prikazuje nekatere dejanske parametre učinkov pristanišča na okolje, 

kot so na primer hrup, raven prašnih delcev in temperatura morja v pristanišču. Na spletni 

strani družba obvešča zainteresirane glede prihajajočih dogodkov, ki jih sama organizira, 

predstavlja svoja okoljska poročila, statistike, razne razvojne načrte in predstavlja svoje 

pretekle dosežke. 

Z okoljsko politiko se družba Luka Koper (2016) zavezuje, da bo: 

− delovala skladno z internimi predpisi in navodili, standardi in sporazumi, 

− spremljala okoljske vplive in po potrebi takoj ukrepala, 

− varovala kopno in morje v svoji pristojnosti, 

− razumsko porabljala energente in vire ter smotrno ravnala z odpadki, 

− obvladovala vse vrste vplivov na okolje ter zmanjševala najškodljivejše, 

− proučevala z zdravim delom povezana tveganja in primerno ukrepala, 

http://www.zivetispristaniscem.si/
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− seznanjala vse udeležence o svojem delovanju, 

− usposabljala zaposlene za prepoznavanje tveganj, 

− zahtevala spoštovanje notranjega reda v pristanišču, 

− izvajala dokumentirane postopke za nadzor tveganj, 

− trajno zmanjševala vse emisije in odpadke, 

− vztrajala pri implementaciji okolju prijaznejših novih tehnologij, 

− izvajala sistematičen nadzor nad tveganji in ukrepi,  

− delovala vzorno in ozaveščala zaposlene. 

Iz navedenega je moč sklepati, da je družba namenila okoljski politiki in trajnostnemu razvoju 

ogromno pozornost, saj v nadaljevanju celo navaja, da je skrb za okolje, varno delo ter dobro 

počutje zaposlenih na prvem mestu pri vsakodnevnih dejavnostih (Luka Koper 2015e, 14). 

Vidike ekologije in trajnostnega razvoja pristanišče postavlja v ospredje že desetletja, na 

primer že leta 2007 so ob 50. obletnici navajali glavne usmeritve, kot so nenehno 

izboljševanje ravnanja z okoljem s pomočjo standarda ISO 14001 (2015) in učinkovito 

vodenje okoljske sheme EMAS, redno spremljanje (monitoringi) emisij in zmanjševanja 

mejnih vrednosti, zagotavljanje pripravljenosti v izrednih razmerah, partnersko sodelovanje z 

lokalno skupnostjo ter številne investicije v zmanjševanje negativnih okoljskih vplivov 

(Jakomin idr. 2007, 93). 

3.5 Trajnostni razvoj v pristanišču Luka Koper 

Pristanišče se z okoljskimi vprašanji sooča že vsa leta pospešenega razvoja in rasti. Kljub 

sonaravnemu trajnostnemu razvoju se ni mogoče popolnoma izogniti določenim posegom v 

okolje, pri katerih je treba enakovredno upoštevati ovrednoteno ceno spremembe okolja, ki se 

izvede na osnovi strokovno neoporečnega empiričnega pristopa. V urejanje pristaniškega 

okolja se naravno vpleta ekološki pristop, ki ga vsa druga morebitna, neizbežna dejstva ne 

zanimajo. Zanimiva je teza, da laična in celo strokovna javnost smatra pristanišče kot izjemen 

onesnaževalski subjekt, ne pomislijo pa, koliko strupov bi v morje odvajali s pristaniškega 

zemljišča, če bi na tem mestu potekale poljedelstvo, sadjarstvo, vinogradništvo, druga 

industrija ter morda celo živinoreja (Korelič 2004, 145). 

Pristaniški kompleks zaradi narave svoje dejavnosti za okolje predstavlja konfliktno in 

ogrožajočo entiteto. Sposobnost razreševanja te konfliktne situacije predstavlja eno osnovnih 

poslovnih uspešnosti organizacije. Velikost pristanišča in obseg dejavnosti nalaga družbi 

posebno odgovornost za ohranjanje čistega morja, obale in okolice (Lah 2004, 144–145).  

Zagotavljanje trajnostne konkurenčnosti organizacije je ključni cilj njenega strateškega 

vodenja. Trajnostnost je v današnjem času osnova za doseganje superiornih rezultatov in se 
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obravnava kot ključni mehanizem zagotavljanja uspešnega razvoja organizacije (Biloslavo 

idr. 2012, 3). 

V politiki upravljanja družbe (Luka Koper 2016, 3) družba navaja, da trajnostni razvoj 

predstavlja osnovo družbene odgovornosti Luke Koper. Iz navedenega izhaja, da organizacija 

spoštuje človekove pravice, skrbi za pošteno ravnanje z zaposlenimi, dobavitelji in strankami. 

Politika upravljanja družbe veliko obljublja, po poglobljenem pregledu razpoložljive 

dokumentacije podjetja pa je mogoče ugotoviti dejansko celovito vključenost elementov 

trajnostnega razvoja v vse pomembne temeljne dokumente in poročila družbe Luka Koper in s 

tem potrditi skladnost politike z realnim stanjem v praksi. Iz tega lahko sklepamo, da so 

elementi trajnostnega razvoja vpeljani v vse poslovne procese in se tudi udejanjajo na vseh 

ravneh poslovanja družbe. Trajnostni razvoj tako omenjajo kot enega temeljev delovanja 

družbe. Trajnosti razvoj je tako pomemben sestavni del politike upravljanja družbe, politike 

varnega in zdravega pristaniškega okolja, etičnega kodeksa družbe, strateških usmeritev 

razvoja Luke Koper na okoljskem področju do 2030, povzetka strategije družbe in Skupine 

Luka Koper do 2030 ter strateškega poslovnega načrta družbe in skupine 2016–2020, 

državnega prostorskega načrta (DPN), vsakoletnih poslovnih poročil družbe, spletnega portala 

Luke Koper, poleg vsega pa ima družba dostopno tudi javnosti posebej namenjeno spletno 

stran www.trajnostnirazvoj.si. Družba Luka Koper je poleg svojega prizadevanja tako 

vzpostavila dvosmerno komunikacijo z vsemi zainteresiranimi in si s tem zagotovila 

dragocene povratne informacije iz okolja svojega delovanja, kar ji zagotavlja možnosti za 

učinkovitejše nenehno izboljševanje in izpolnjevanje pričakovanj vseh svojih udeležencev. 

http://www.trajnostnirazvoj.si/
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4 EMPIRIČNI DEL – OPIS RAZISKAVE IN METODOLOGIJA 

V empiričnem delu bomo izvedli kvalitativno raziskavo, in sicer študijo primera. V 

nadaljevanju bodo opisane metode in tehnike zbiranja podatkov. Z empiričnim delom bomo 

proučili dejansko stanje tematike magistrske naloge, ga primerjali s teoretičnimi izhodišči ter 

sprejeli določene sklepe in priporočila. Merriam (2002, 4–5) navaja naslednje ključne 

značilnosti kvalitativne raziskave: 

− Cilj raziskovanja je ugotoviti, na kakšen način ljudje razumejo določen pojav. Bistvo 

tovrstnih raziskav torej ni napovedovanje določenih pojavov v prihodnosti, ampak 

poglobljeno razumevanje zastavljenega problema. Pri tem je pomembno tudi dejstvo, da 

se kvalitativne raziskave ne opirajo samo na to, kar je pomembno raziskovalcu, ampak 

predvsem na to, kar je pomembno v raziskavo vključenim ljudem. 

− Raziskovalec je hkrati primarni inštrument pridobivanja in analiziranja podatkov. 

− Proces raziskave je induktiven, kar pomeni, da raziskovalci pridobljene podatke 

uporabijo za tvorjenje konceptov in teorij. 

− V okviru kvalitativnega raziskovanja pridobljeni podatki so deskriptivni. Namesto številk 

se za opise pojavov, ki so bili predmet raziskave, uporabljajo besede in slike. 

Tudi Mesec (1998, 26–49) označuje kvalitativno raziskavo kot tisto, pri kateri sestavljajo 

osnovno gradivo, pridobljeno v procesu raziskovanja, besedni opisi in v kateri je to gradivo 

tudi obdelano in analizirano na opisen način brez uporabe merskih postopkov, ki jih dajejo 

števila. Poleg tega opredeljuje tudi tri glavne skupine vprašanj, po katerih se kvalitativna 

raziskava razlikuje od kvantitativne, in sicer (Mesec 1998, 30): 

− Čigav položaj je izhodišče raziskave in kaj je njen namen. Prvo načelo kvalitativne 

metodologije je, da naj raziskovalec prisluhne ljudem, ki so predmet raziskave. »Naj ne 

raziskuje samo, kar zanima njega, ampak kar je pomembno z vidika raziskovanega.« 

− Kako poteka raziskava. Način poteka raziskave je za razliko od kvalitativnih raziskav 

sekvenčen, kar pomeni, da raziskovanje poteka v več zaporednih ciklih: formuliranje 

problema, zbiranje gradiva in analiza, reformulacija problema, ponovno zbiranje gradiva, 

analiza itd. Ob tem si raziskovalec vedno bolj poglablja in razširja znanje o pojavu, ki ga 

proučuje.  

− Kakšno je razmerje med raziskavo in teorijo. Za razliko od kvantitativni raziskav, kjer gre 

predvsem za preizkušanje posameznih hipotez, je pri kvalitativnih raziskavah v ospredju 

celovito, vsebinsko bogato razumevanje, ki nas lahko usmerja pri praktičnem delu. Cilj 

kvalitativne raziskave je opis pojava in njegova razlaga, četudi ni povsem preverjena. 

V okviru svoje raziskave želimo pridobiti poglobljen in celovit opis proučevane tematike, 

zato smo se odločili za metodo študije primera. 

Metoda študija primera se zelo pogosto uporablja v raziskavah poslovnega sveta. Poslovni 

svet je tako obsežen in prepleten, da ga težko obravnavamo celovito, zato si moramo postaviti 
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meje raziskovanja. Meje običajno opredelijo, katero organizacijo bomo obravnavali, kateri 

oddelek, katero skupino udeležencev, kateri časovni okvir in podobno (Tratnik 2002, 33).  

V raziskavo bomo vključili osebe, ki jih bomo izbrali na podlagi namenskega vzorčenja, to pa 

zato, ker želimo pridobiti predstavnike, ki o proučevanem problemu največ vedo in lahko od 

njih pričakujemo kar se da uporabne podatke. 

Poleg izbire raziskovalnih metod in tehnik zbiranja podatkov si je treba pri vsaki raziskavi 

postaviti tudi vprašanje o njeni kredibilnosti. Tratnikova (2002, 43) navaja, da je za povečanje 

kredibilnosti raziskave ključen natančen opis, zakaj smo izbrali določen postopek 

raziskovanja in zakaj je prav ta postopek najprimernejši za obdelavo posameznih 

raziskovalnih vprašanj. Na ta način namreč odgovorimo na vprašanje, kako je celoten 

postopek raziskovanja ustrezal pojavu, ki ga raziskujemo, in ciljem, ki smo si jih zadali.  

Poleg same kredibilnosti raziskave je treba upoštevati tudi veljavnost in zanesljivost 

raziskave. Pri veljavnosti raziskave je treba ugotoviti, ali rezultati raziskave odražajo dejansko 

stanje. Pri kvalitativnih raziskavah gre v tem primeru za razumevanje resničnosti, ki jo opiše 

raziskovalec na podlagi opisov udeležencev v raziskavi (Merriam 2002, 25). Zanesljivost 

raziskave opredeljujeta dve ključni vprašanji, in sicer, ali bi osnovna raziskava prinesla 

podobne rezultate in ali bi drugi raziskovalci v drugih okoljih uporabljali podobne metode 

(Tratnik 2002, 45).  

Pri analiziranju kvalitativnih podatkov se soočamo s problemom, kako zapletene in obsežne 

informacije povezati v obliko, ki je dovolj prepričljiva. Jasno moramo razložiti, kako je bila 

analiza izvedena in kako so bili izoblikovani sklepi, poleg tega pa je treba nazorno prikazati 

tudi način, kako so bili podatki preoblikovani v smiselne sklope (Easterby-Smith, Thorpe in 

Lowe 2005, 147–148). 

4.1 Raziskovalna vprašanja 

Skladno z namenom in cilji naloge so oblikovana naslednja raziskovalno vprašanja: 

− RV 1: Kako zaposleni v podjetju Luka Koper, d. d., razumejo koncept trajnostnega 

razvoja pristanišča?  

− RV 2: Katera področja in dejavnosti trajnostnega razvoja pristanišča zaposleni v 

organizaciji Luka Koper, d. d., zaznavajo kot ključna in zakaj? 

− RV 3: Katere motive zaposleni prepoznavajo kot ključne za uresničevanje trajnostnih 

razvojnih dejavnosti? 

− RV 4: Katere izzive zaposleni zaznavajo kot ključne za prihodnost trajnostnega razvoja 

pristanišča? 
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4.2 Študija primera 

Študija primera je metoda raziskovanja, ki je povezana s poizvedovanjem. Metoda je vse bolj 

popularna v poslovnem svetu na splošno. Poslovni svet je tako kompleksen in raznolik, da ga 

je težko proučevati celovito. Pri raziskovanju delov poslovnih procesov je treba jasno 

postaviti meje, kaj je ena raziskovalna enota. Ta enota se lahko nanaša na poslovno enoto, na 

določen časovni interval, morda celo na en dogodek, na skupino ljudi ali na proizvod oziroma 

storitev. Študija primera se od poizvedovanja loči po tem, da je usmerjena bistveno ožje in 

obenem poglobljeno. Literatura jo primerja s študijami primerov iz obstoječe prakse, s 

pomočjo katerih se raziskovalec lahko poglobi in poizkuša razumeti opazovano tematiko 

raziskave. Študija primera je lahko prikazana v obliki pisne obnove razumevanja opazovane 

tematike, je izjemno popularna metoda, saj jo je mogoče zaslediti v mnogih diplomskih ter 

drugih raziskovanih delih. Poleg tega mnoge organizacije svoje študije primerov predstavljajo 

na svojih spletnih straneh. Vse omenjeno kaže, da je metoda v praksi izjemno uporabna 

(Tratnik 2002, 34). 

4.3 Metode pridobivanja podatkov 

V literaturi se omenjajo najrazličnejše metode in tehnike, ki se uporabljajo pri kvalitativnem 

raziskovanju. Med pomembnejše kvalitativne pristope sodijo: študija primera, etno-

metodologija, poskusna teorija, akcijsko raziskovanje, fokusne skupine, analiza diskurza in 

fenomenološke študije (Kordeš in Smrdu 2015, 27). 

V okviru raziskave želimo pridobiti poglobljen in celovit opis proučevane tematike, zato smo 

se odločili za metodo študije primera, ki se tudi sicer pogosto uporablja v poslovnem svetu 

(Tratnik 2002, 33). Z metodo študije primera pridobimo poglobljeno analizo ter razumevanje 

situacije in pomena, ki ga ima ta za vključene v raziskavo. Osnovni cilj take raziskave torej ni 

priti do splošnih zaključkov, ki bi jih lahko posplošili na celotno populacijo, ampak 

oblikovanje kompleksnejših opisov in različnih perspektiv raziskovalnega primera 

(Trnavčevič 2003, 10). 

Merriam (2002, 12) navaja naslednje ključne tehnike zbiranja podatkov pri kvalitativnem 

raziskovanju: intervju, opazovanje in analiza dokumentov. Način pridobivanja podatkov je 

odvisen od zastavljenih raziskovalnih vprašanj in od vira podatkov, ki nam bo v čim večji 

meri omogočal odgovoriti nanje. Velikokrat se uporablja tudi kombinacija več tehnik. 

V okviru raziskave bomo kot tehniko zbiranja podatkov izbrali poglobljen polstrukturiran 

intervju in ga dopolnili z metodo analize dokumentov. 
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4.3.1 Intervju 

Intervju je metoda zbiranja podatkov, ki je zelo pogosta pri raziskovanju v poslovnem svetu. 

Glavna značilnost intervjuja je pogovor med raziskovalcem in intervjuvancem (Tratnik 2002, 

52). Intervju je priložnost za raziskovalca, da prodre globoko v raziskovalno področje, da 

odkrije nove točke, morda odpre nove dimenzije raziskovanega področja in s tem zagotovi 

natančna, jasna in čim bolj obsežna spoznanja na lastni izkušnji. Intervjuje lahko izvajamo na 

številne različne načine. Lahko so bolj formalizirani in strukturirani, kot na primer pri tržni 

raziskavi, ali pa so nestrukturirani in gre v praksi za preprost pogovor o določeni tematiki. 

Intervjuji v kvalitativni raziskavi so lahko neusmerjeni in odprti, ali pa tudi vnaprej 

pripravljeni po točno zastavljenih vprašanjih. V fenomenološkem raziskovanju v 

managementu pogosto izvajamo poglobljene intervjuje z odprtimi vprašanji (Tratnik 2002, 

52).  

Raziskovalec, ki intervju pripravi, mora biti sposoben pomagati intervjuvancu raziskovati 

njegova lastna prepričanja in ga s tem pripraviti k bolj poglobljenim odgovorom. Prvi 

problem raziskovalca pa je odločitev, do kolikšne mere naj bo intervju strukturiran. Vedno naj 

bi namreč bile določene predpostavke, na podlagi katerih si raziskovalec pripravi del 

vprašanj. Zato si lahko raziskovalec vnaprej pripravi kontrolni seznam vprašanj, ki mu služijo 

kot ohlapna struktura intervjuja. Pri zaporedju vprašanj lahko pride do odklonov, saj 

raziskovalec sledi zanimivim sledem pridobljenih informacij. Pomembno pa je, da 

raziskovalec pridobi odgovore oziroma informacije za vsa zastavljena vprašanja. Če je 

intervju popolnoma neusmerjen, lahko pride do pridobljenih bornih informacij, ki jih je zelo 

težko interpretirati. Razumeti je treba, da v nestrukturiranih intervjujih intervjuvanec morda 

ne bo razumel, katere informacije želimo od njega pridobiti, in bo tema intervjuja lahko stekla 

v napačno smer. V takšnih primerih se izkažejo veščine raziskovalca, da kljub odklonom drži 

zeleno nit tematike intervjuja (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 112–115). Zelo 

pomembno je tudi, da raziskovalec na začetku pogovora vzpostavi pozitivno razpoloženje z 

intervjuvancem, saj se bo ta tako lažje zaupal tudi o morda bolj podrobnih oziroma občutljivih 

podatkih, ki utegnejo biti koristni za bolj poglobljeno razumevanje obravnavane tematike. Če 

bo intervjuvanec dobil slab prvi vtis o raziskovalcu, bo lahko želel z intervjujem zaključiti 

čim prej, podajal bo sicer dovolj podrobnosti, hlinil zanimanje, vendar pa ne bo podal za 

raziskavo ključnih informacij (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 116). Zaupanje med 

raziskovalcem in intervjuvancem je torej zelo pomemben dejavnik učinkovitega intervjuja. 

Intervjuvanec bo celo lažje podajal koristne informacije, če bo v raziskovalcu prepoznal 

kredibilno osebo, ki do neke mere pozna področje raziskovanja (Easterby-Smith, Thorpe in 

Lowe 2005, 117).  

Da bi pridobili bolj poglobljene informacije, je celo priporočljivo vzpostaviti dolgoročnejše 

odnose ter izvesti več krajših intervjujev, kot pa delovati prenagljeno in povzročiti odtujitev 

intervjuvanca zaradi vsiljivega načina pridobivanja čim več informacij naenkrat. Poleg 
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omenjenega je pomembna tudi lokacija oziroma okolje intervjuja, saj ta lahko pomembno 

vpliva na intervjuvanca. Bolj kot je lokacija formalna, torej pisarna, sejna soba ali podobno, 

bolj so odgovori formalistični in obratno. Na primer ob kosilu ali v sprejemni hali hotela je 

pričakovati, da se bo intervjuvance počutil bolj sproščeno in podajal bistveno bolj poglobljene 

odgovore. Sledi še dilema, ali intervju snemati, ali pa se zanašati zgolj na zapise ter spomin 

slišanega. Enako kot prostor lahko tudi snemanje pogovora negativno vpliva na intervjuvanca 

in odločitev je ne nazadnje na strani raziskovalca (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 

118–119). Upoštevati moramo, da zvočni zapisi lahko vsebino predstavijo izven konteksta 

pogovora, saj ne prikažejo vizualnih vidikov situacije ter elementov nebesednega 

komuniciranja. Uspešen intervju in raziskava sta na koncu odvisna od integritete raziskovalca, 

njegovega iskrenega namena, korektnosti, znanja in izkušenj (Kvale 1996, 117, 160–161). 

4.3.2 Analiza dokumentov 

Pri proučevanju literature je treba pregledati številno literaturo, torej številne sekundarne 

dokumente in tako pridobiti številne sekundarne podatke. Sekundarni podatki so tisti, ki jih je 

zbral nekdo drug, mi pa jih uporabimo za teoretični del svoje raziskovalne naloge. Uporaba 

sekundarnih podatkov je potrebna takrat (Tratnik 2002, 64), ko podatkov sami ne moremo 

pridobiti iz številnih naslednjih razlogov: 

− zbiranje primarnih podatkov bi bilo časovno nerazumno, prezahtevno, oteženo ali 

predrago, 

− lastnih podatkov ni nikoli dovolj, 

− smiselno je uporabljati že zbrane, ustrezne in urejene podatke, 

− sekundarni podatki lahko osvetlijo in dopolnijo primarne podatke, 

− spremenijo lahko stališče primarnih podatkov, 

− ostane nam več časa za analizo in interpretacijo, 

− raziskovanje ni mogoče ločeno od ostalih raziskav na istem področju. 

Pred pričetkom analize podatkov je treba vedeti, katere podatke potrebujemo. Pomembno je 

vedeti tudi, v kakšni obliki bomo podatke potrebovali, saj nam bo to kasneje olajšalo delo. 

Zatem lahko dokumente analiziramo, preverimo ustreznost, uporabnost ter izpišemo 

ugotovljene ključne informacije. Seveda je ob koncu vsakega sekundarnega podatka obvezno 

navesti vir (Tratnik 2002, 65). 

V empiričnem delu bomo predstavili nekaj ključnih dokumentov družbe Luka Koper, d. o. o., 

ki vsebujejo relevantne podatke o obravnavani tematiki. Pri pregledu razpoložljive literature 

in dokumentacije smo ugotovili, da so se s tematiko trajnostnega razvoja pristanišča v 

preteklosti v ožjem in širšem smislu že ukvarjali tudi nekateri zainteresirani posamezniki. Na 

sicer ožjem področju trajnostnega razvoja, in sicer na področju varstva okolja, je možno najti 

diplomsko nalogo avtorja Borisa Pavliča (2002) z naslovom Ekološki management v 
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pristanišču. Raziskovalna naloga obravnava problematiko družbe v zvezi z varstvom okolja, 

opredeljena je zakonodaja, okoljski standard ISO 14001 (2015), opisana je skrb za okolje v 

pristanišču, obvladovanje odpadkov in podobno. Avtor zaključuje, da je delovanje pristanišča 

okoljsko učinkovito, vendar predlaga nekatere tehnične in organizacijske ukrepe za 

izboljšanje konkretnega delovanja družbe predvsem v smislu zmanjšanja okoljskih vplivov. 

Omenjena naloga je sicer nastala pred 17 leti, vendar so nekatera osnovna teoretična izhodišča 

precej podobna tudi sodobnejšim konceptom (Pavlič 2002, 64–65). 

4.4 Vzorec raziskave 

V raziskavo bomo vključili osebe, ki jih bomo izbrali na podlagi namenskega vzorčenja, to pa 

zato, ker želimo pridobiti predstavnike, ki o proučevanem problemu vedo največ in lahko od 

njih pričakujemo kar se da uporabne podatke. 

Za povečanje kredibilnosti kvalitativne raziskave so v literaturi opisane najrazličnejše tehnike 

in ena od teh je triangulacija, ki se deli na triangulacijo po virih, metodah ali po teoretičnih 

konceptih (Merriam 2002, 31). V magistrski nalogi bo uporabljena triangulacija po virih, ki 

predvideva vključitev treh skupin, ki imajo po našem mnenju različne poglede na proučevani 

pojav. Metoda zbiranja podatkov bo enaka pri vseh treh vključenih skupinah (intervju). 

Triangulacija virov bo vključevala predstavnike treh skupin zaposlenih v pristanišču Luka 

Koper, d. d., s katerimi bo izveden polstrukturiran intervju, in sicer: 

− prva skupina bo vključevala zaposlene v vršnem managementu,  

− druga skupina bo vključevala zaposlene v srednjem managementu,  

− tretja skupina pa bo vključevala zaposlene iz operativnega managementa.  

Iz vsake skupine bomo izvedi polstrukturiran intervju z dvema posameznikoma (tj. skupno 

šest oseb). Intervjuvance bomo izbrali namensko, saj želimo pridobiti poglobljene, 

kompleksne in pomenljive odgovore, s katerimi bomo lahko kasneje učinkovito ocenjevali, 

kako v Luki Koper, d. d., dejansko zaznavajo, obravnavajo in implementirajo trajnostne 

vidike v celotno vodenje pristanišča. Menimo, da naključna izbira kandidatov za intervju ne 

bi bila primerna, saj je področje trajnostnega razvoja specifično in vsi zaposleni o tem nimajo 

zadostnega poznavanja in, kar bi bilo najbolj pomanjkljivo, nimajo posebnega zanimanja in 

mnenja, iz katerega bi lahko izluščili poglobljeno vsebino, s katero se ukvarjamo v magistrski 

nalogi. Organizacija v Luki Koper, d. d., je hierarhična, kar pomeni, da so naloge zaposlenih 

precej jasno in relativno ozko opredeljene. Iz tega izhaja, da bi lahko predvsem pri zaposlenih 

na operativni ravni pri naključno izbranem kandidatu za intervju naleteli na osebo, ki se s 

problematiko trajnostnega razvoja v širšem pomenu še ni ukvarjala in bi nam lahko za našo 

raziskavo posredovala nerelevantne odgovore. Iz predstavljenih razlogov smo poizkušali 

izbrati intervjuvance, ki se vsaj delno ukvarjajo ali so se v preteklosti ukvarjali oziroma prišli 

vsaj v stik z obravnavano tematiko. 
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Za izvedbo intervjuja bo za intervjuvance vnaprej pripravljen nabor temeljnih vprašanj, s 

pomočjo katerega bomo izvedli polstrukturiran intervju. Pripravljeni vprašalnik nam bo 

pomagal, da med intervjujem preveč ne zaidemo iz fokusa raziskave in da predvsem od vseh 

intervjuvancev iz vseh treh skupin pridobimo odgovore na temeljna raziskovalna vprašanja in 

s tem zagotovimo možnost doseči cilje magistrske naloge. Skladno s tem so bila oblikovana 

naslednja vprašanja:  

− Kako razumete koncept trajnostnega razvoja? Kako bi ga opredelili?  

− Kaj po vašem mnenju ta koncept pomeni za poslovanje Luke Koper, d. d.?  

− Kako po vašem mnenju Luka Koper, d. d., izpolnjuje zahteve trajnostnega razvoja? 

Kateri so po vašem mnenju ključni ukrepi Luke Koper, d. d., v tej smeri? 

− Kako bi ocenili učinkovitost in uspešnost izvajanja teh ukrepov? Kdo je po vašem 

mnenju v Luki Koper, d. d., najbolj odgovoren za izvajanje teh ukrepov?  

− Kateri kazalniki trajnostnega razvoja so po vašem mnenju najbolj relevantni za 

spremljanje delovanja pristanišča, kot je Luka Koper, d. d.?  

− Kateri so po vašem mnenju ključni razlogi oziroma motivi, zaradi katerih si mora Luka 

Koper, d. d., prizadevati za doseganje ciljev trajnostnega razvoja? Zakaj so to za vas 

ključni razlogi? 

− Kateri so po vašem mnenju ključni izzivi Luke Koper, d. d., za učinkovito obvladovanje 

vidikov trajnostnega razvoja v prihodnosti? 

4.5 Metode analize podatkov 

V okviru magistrske naloge bomo pridobljene kvalitativne podatke analizirali z metodo 

analize vsebine. Pri tem bomo sledili naslednjim korakom (Kordeš in Smrdu 2015, 57): 

− ureditev pridobljenih podatkov oz. gradiva, 

− izbira delov teksta, ki ga bomo ovrednotili kot pomembnega, 

− razdelitev teksta na posamezne kodirne enote oz. identifikacija posameznih ključnih 

pojmov, 

− združevanje posameznih pojmov v kategorije, 

− analiza in interpretacija posameznih kategorij. 

Poleg analize podatkov, pridobljenih iz posameznih intervjujev, bomo opravili tudi analizo 

notranjih dokumentov, ki so:  

− Poročilo trajnostnega razvoja Luke Koper 2017,  

− Povzetek poslovne strategije družbe in Skupine Luka Koper do 2030,  

− Strateški poslovni načrt družbe in Skupine 2016–2020 ter  

− druge interne dokumente, ki vsebujejo sklope vidikov trajnostnega razvoja ter študije 

zadovoljstva lokalne skupnosti.  
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4.6 Predpostavke in omejitve raziskave 

Pri kvalitativni metodologiji raziskovanja predpostavke niso značilne. 

Omejitve pomenijo okoliščine, ki bodo oteževale raziskovanje v magistrski nalogi in bodo 

vplivale na zanesljivost pridobljenih rezultatov. Pri izpeljavi raziskave pričakujemo predvsem 

naslednje omejitve: 

− ugotovitve, razumevanje in interpretacija rezultatov raziskave bodo lahko insinuirale 

raziskovalčevo subjektivno perspektivo oziroma pristranskost, 

− metoda študije primera, ki ne omogoča posploševanja ugotovljenih rezultatov raziskave, 

− majhnost vzorca, 

− razpoložljiva literatura, ki praviloma ni prilagojena tematiki pristanišča. 

4.7 Analiza in interpretacija  

V tej točki bomo predstavili analizo intervjujev in dokumentov ter jih interpretirali.  

Podatke, ki jih bomo pridobili iz intervjujev, bomo skladno s teorijo oblikovali v naslednje 

kategorije: 

− razumevanje pojma trajnostnega razvoja, 

− zavedanje pomembnosti trajnostnega razvoja,  

− poznavanje dejanskega stanja trajnostnih vidikov v družbi, 

− prepoznavanje ustreznosti trajnostnih prizadevanj in odgovornosti, 

− usposobljenost pri izbiri ustreznih ukrepov, 

− ozaveščenost o pomembnosti trajnostnih vidikov, 

− vizija in načrtovanje. 

4.7.1 Analiza intervjujev 

Sogovornike oz. intervjuvance bomo zaradi anonimnosti kodirali v naslednje kode. Prva dva 

intervjuvanca bosta iz vrst vršnega managementa in bosta kodirana v kodi V1 in V2. Druga 

dva intervjuvanca bosta iz vrst srednjega managementa in bosta označena s S1 in S2. 

Preostala dva intervjuvanca bosta izbrana v operativnem managementu in bosta označena z 

O1 ter O2. Odgovore intervjuvancev bomo razporedili v prej omenjene kategorije. Zaradi 

lažje interpretacije in univerzalnosti bomo odgovore predstavljali v moški osebi ne glede na 

to, ali je bil intervjuvanec ženskega ali moškega spola. Podajamo pregled označevanja 

intervjuvancev: 

− V1 – zaposleni iz vrst vršnega managementa, 

− V2 – zaposleni iz vrst vršnega managementa, 

− S1 – zaposleni iz vrst srednjega managementa, 
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− S2 – zaposleni iz vrst srednjega managementa, 

− O1 – zaposleni iz vrst operativnega managementa, 

− O2 – zaposleni iz vrst operativnega managementa. 

Vprašanje 1: Kako vi razumete koncept trajnostnega razvoja? Kako bi ga opredelili? 

S prvim vprašanjem smo želeli ugotoviti, kako intervjuvanci razumejo pojem trajnostnega 

razvoja. Najprej nas je zanimalo, ali sploh vedo, kaj je trajnostni razvoj, kaj pomeni in katerih 

področij se vsebinsko sploh dotika. Iz dobljenih odgovorov bomo lahko sklepali, kako 

relevantni bodo odgovori na naslednja vprašanja. Nekdo, ki ne ve, kaj je trajnostni razvoj, 

namreč ne more podati merodajnih nadaljnjih odgovorov o obvladovanju trajnostnih vidikov 

v pristanišču. Rezultati prvega vprašanja so predstavljeni v preglednici 5, sledi še podrobnejša 

razlaga. 

Preglednica 5: Razumevanje pojma trajnostnega razvoja 

Intervju Koda Tema 

V1 Gospodarski razvoj, varstvo okolja, družbena 

odgovornost 

Gospodarski vidik. 

Okoljski vidik. 

Socialni vidik. 

V2 Obremenitev voda, zraka in zemlje, omejitve z mesti iz 

obeh strani  

Okoljski vidik. 

Socialni vidik. 

S1 Razvoj družbe brez ogrožanja civilizacije, skrb za 

vzdržno izkoriščanje naravnih virov, ohranjanje virov za 

prihodnje generacije 

Okoljski vidik. 

Socialni vidik. 

S2 Celota politik in načel, kultura podjetja, zakonodaja, 

predpisi, navodila, razmišljanje o prihodnosti 

Gospodarski vidik. 

Okoljski vidik. 

Socialni vidik. 

O1 Dobrobit družbe in lokalne skupnosti, pogoji za prihodnje 

generacije 

Gospodarski vidik. 

Okoljski vidik. 

Socialni vidik. 

O2 Skrb za okolje, sodelovanje z lokalno skupnostjo, 

gospodarska uspešnost 

Gospodarski vidik. 

Okoljski vidik. 

Socialni vidik. 

 

Intervjuvanec iz vrst vršnega managementa V1 najprej pove, da trajnostni razvoj ni skrb za 

varstvo okolja, kot si to večina ljudi napačno predstavlja. V1 pove: »Trajnostni razvoj pomeni 

sočasen in med seboj povezan razvoj družbe na področju gospodarskega razvoja, varstva 

okolja in družbene odgovornosti.« 

Prvi odgovor iz vrst vršnega managementa nas pozitivno preseneti in v nadaljevanju si takoj 

obetamo poznavanje tematike in s tem odgovorov, ki bodo verodostojno predstavljali sliko 

obvladovanja trajnostnih vidikov v družbi. V nadaljevanju intervjuvanec V1 ponazori 

povedano s primerom iz prakse, in sicer pove: »Uspešno poslovanje podjetja je izjemnega 

pomena, če želimo oziroma pričakujemo, da bo podjetje vlagalo svoja sredstva v zelene 
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tehnologije ter istočasno skrbelo za svoje zaposlene ter širše družbeno okolje, na primer preko 

sponzorstev in donacij.« Iz odgovora lahko sklepamo, da intervjuvanec V1 razume aplikacijo 

temeljnih konceptov trajnostnih vidikov. Glede na poznavanja treh temeljnih stebrov 

trajnostnega razvoja v vrstah vršnega managementa lahko upravičeno sklepamo, da bodo ti 

tudi vključeni v dokumentaciji, ki jo bomo v nadaljevanju obravnavali, pregledali in na koncu 

povzeli.  

Intervjuvanec V2 najprej poudari, da zaradi velikosti pristaniškega območja že prihaja do 

velike obremenitve vode, zraka in zemlje. Površina pristanišča je po besedah V2 že štirikrat 

večja od mestnega jedra Kopra. Že samo podatek o razmerju velikosti pristanišča do mestnega 

jedra govori o močno obremenjujočem dejavniku. V2 pove: »V pristanišču imamo dva velika 

okoljska momenta. Prvi moment je potniški terminal, ki meji na mestno jedro. Edini 

pomemben prihodek potniškega terminala je zgolj upravljanje oziroma odvoz odpadkov. 

Posredno s potniškim terminalom prihaja do finančnih učinkov na turizem in s tem v zvezi do 

razvoja lokalnega okolja. Drugi okoljski moment je energetski terminal, ki je na ankaranski 

strani in je v bližini kampa Adria ter bolnice Valdoltra.« Delovanje pristanišča naj bi po 

besedah V2 najbolj vplivalo prav na ta dva dejavnika na ankaranski strani pristaniškega 

območja. Po besedah V2 naj bi ta dva momenta imela največji vpliv na tri stebre trajnostnega 

razvoja. Iz navedenega lahko povzamemo, da sogovornik sicer pozna glavne tri stebre 

trajnostnega razvoja, vendar nas nekoliko preseneti takojšnja osredotočenost na lokalno 

okolje, na katero ima delovanje pristanišča neposreden vpliv. Kljub temu povzemamo, da tudi 

drugi intervjuvanec iz vrst vršnega managementa pozna glavne koncepte trajnostnega razvoja 

in da lahko v nadaljevanju pričakujemo konkretne odgovore glede na dejansko obravnavo 

trajnostnih vidikov, usmerjenih predvsem na učinke v lokalnem okolju. 

Intervjuvanec iz vrst srednjega managementa S1 na prvo vprašanje odgovori skoraj skladno s 

teorijo, in sicer pravi, da koncept trajnostnega razvoja razume kot razvoj družbe na način, da 

ne ogroža obstoječe civilizacije in skrbi za vzdržno izkoriščanje naravnih virov. V 

nadaljevanju S1 pove, da mora obstoječa družba poskrbeti tudi za ohranjanje virov za 

prihodnje generacije. Iz navedenega lahko sklepamo, da intervjuvanec vsekakor razume 

temeljni koncept trajnostnega razvoja, v nadaljevanju pa bomo spoznali, ali razume tudi 

temeljna področja, kjer naj bi bili temeljni koncepti v praksi tudi implementirani. 

Intervjuvanec iz srednjega managementa S2 uvodoma pravi, da trajnostni razvoj lahko 

razumemo z več vidikov. Nadaljuje, da je trajnostni razvoj koncept delovanja gospodarske 

družbe in da ga v pristanišču razumejo kot celoto politik in načel. Iz navedenega sklepamo, da 

intervjuvanec S2 pozna sistem družbe, preko katerega družba obvladuje vidike trajnostnih 

načel. V poglavju analiza dokumentov bomo pridobili občutek, kako temeljna, obsežna in 

celovita je vključenost trajnostnih vidikov v celotnem sistemu družbe. V nadaljevanju S2 

pove: »Trajnostna prizadevanja z operativnega vidika zajemajo vrsto konkretnih dejavnosti, s 

pomočjo katerih se trajnostni cilji v pristanišču tudi dosegajo. Preko teh dejavnosti 
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prizadevanja prerastejo v kulturo podjetja in na tak način lahko vsi zaposleni prispevamo k 

zastavljenim skupnim ciljem.« S2 poudarja, da je to tudi eden ključnih ciljev, da vsi deležniki 

znotraj poslovnega sistema razumejo in ravnajo skladno z zastavljenimi cilji družbe. Doda še, 

da trajnostnost poleg spoštovanja aktualne zakonodaje, predpisov in navodil nosi v sebi tudi 

zametke razmišljanja o prihodnosti.  

Intervjuvanec O1 koncept trajnostnega razume kot delovanje zaposlenih v dobrobit družbe in 

lokalne skupnosti. O1 pravi, da je treba oboje seznanjati s problemi in rešitvami zanje, saj 

življenje enega brez drugega ni mogoče. Intervjuvanec poudarja, da je treba pristanišče 

razvijati na način, ki omogoča ustrezne pogoje za življenje tudi prihajajočih generacij. Doda 

še, da je treba pri upravljanju pristanišča uporabljati najboljše možne tehnike iz prakse. Izraz 

izvira iz tujke BAT – best available techniques.  

Drugi intervjuvanec iz vrst operativnega managementa O2 najprej vpraša za pomoč, in sicer 

ga zanima, kaj je mišljeno pod prvim vprašanjem o razumevanju trajnostnih konceptov. 

Uvodoma mu pomagamo s kratko predstavitvijo treh temeljnih konceptov kot izhodiščem 

pogovora. O2 nato pove: »Koncept trajnostnega razvoja razumem predvsem kot skrb za 

okolje in pomen poseganja v okolje na način, ki nima trajnih, nepopravljivih posledic v 

okolju.« V nadaljevanju govori o pomembnosti dobrega sodelovanja z lokalno skupnostjo, 

predvsem zaradi soodvisnosti pri nenehni širitvi pristanišča. O2 pove tudi, da je gospodarski 

vidik delovanja pristanišča izjemnega pomena, saj pristanišče zaposluje približno 1600 ljudi, 

posredno pa naj bi na račun pristaniške dejavnosti živelo še med 20.000 in 30.000 ljudi. Če na 

kratko povzamemo povedano, lahko sklepamo, da intervjuvanec O2 sicer ne pozna 

teoretičnega modela trajnostnega razvoja, vendar pa posredno vseeno zaznava, kateri vidiki so 

najpomembnejši, in jih razvidno tudi opiše. 

Ob koncu prvega sklopa odgovorov lahko povzamemo, da izbrani intervjuvanci sicer kar 

dobro prepoznajo temeljne, torej ključne trajnostne dejavnike. V večini vsi navajajo 

poznavanje okoljskih, gospodarskih in socialnih vidikov, vendar pa je očitno, da razen v 

vrstah vršnega managementa drugi teoretičnega modela temeljnih treh stebrov oziroma 

vidikov trajnostnega razvoja ne poznajo. Vidike zaznavajo namreč posredno, preko 

dejavnosti, ki jih družba redno izvaja in o njih tudi redno komunicira javnosti, tudi preko 

svoje spletne strani »Živeti s pristaniščem« (Luka Koper 2020). Vseeno lahko pri prvem 

vprašanju zaključimo, da intervjuvanci vsaj v praksi vedo, kaj je trajnostni koncept razvoja 

pristanišča, in ga znajo smiselno opredeliti. Kot smo že predhodno omenili, če intervjuvanci 

zadostno razumejo koncept trajnostnega razvoja, lahko tudi v nadaljnjih sklopih vprašanj 

pričakujemo relevantne odgovore, ki bodo podrobneje razkrivali, kako učinkovito družba 

obvladuje trajnostne vidike v celotnem delovanju pristanišča. 
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Vprašanje 2: Kaj po vašem mnenju ta koncept pomeni za poslovanje Luke Koper, d. d.? 

Ob drugem sklopu odgovorov bomo poizkušali ugotoviti, kako pomembni so trajnostni vidiki 

v pristanišču v očeh intervjuvancev. Iz dobljenih odgovorov bomo lahko sklepali, ali 

intervjuvanci resnično verjamejo v pomembnost obvladovanja trajnostnih vidikov, ali pa 

menijo, da je treba zgolj ustreči zakonodaji in obveznim predpisom. Rezultati drugega 

vprašanja so predstavljeni v preglednici 6; sledi podrobnejša interpretacija. 

Preglednica 6: Zavedanje pomembnosti trajnostnega razvoja  

Intervju Koda Tema 

V1 Ustvarjanje dobička, razvoj okolju prijaznih 

tehnologij, razvoj kadrov, odgovornost do okolja, 

vračanje v ožjo in širšo skupnost, koncesnine, 

nadomestila za stavbnega zemljišča, sponzorstva, 

donacije, razvoj logistike, spoštovanje zakonodaje  

Stabilen ekonomski razvoj 

družbe. 

Okoljska odgovornost. 

Družbena odgovornost. 

Spoštovanje regulative. 

V2 Ključ do uspešnega dolgoročnega razvoja je 

trajnostni dejavnik, spoštovanje državnega 

prostorskega načrta (DPN) 

Trajnostni razvoj je ključen za 

dolgoročen razvoj. 

Skladnost z državnim 

prostorskim načrtom. 

S1 Razvoj pristanišča z najboljšo možno tehnologijo, 

usmerjenost k okoljsko sprejemljivejšim tovorom, 

sodelovanje z lokalno skupnostjo 

Okoljska odgovornost. 

Družbena odgovornost. 

Tehnološki razvoj. 

S2 Vpetost v širše družbeno okolje, osnova za 

delovanje pristanišča, zavedanje družbe o 

medsebojnih vplivih 

Družbena odgovornost. 

O1 Dobro ime družbe doma in v tujini, pri strankah in 

lokalni skupnosti, uspešno dolgoročno poslovanje 

družbe, kratkoročno višji stroški poslovanja, 

dolgoročno koristi za vse udeležence  

Stabilen ekonomski razvoj 

družbe. 

Ugled pred deležniki. 

Stroški trajnostnega razvoja. 

O2 Trajnostni razvoj določa smernice in omejitve 

razvoja družbe, izjemen pomen za uspešen razvoj so 

trajnostni koncepti 

Okviri razvoja družbe. 

 

V1 uvodoma poudari, da mora Luka Koper, d. d., v prvi vrsti dobro poslovati, se pravi, da 

mora ustvarjati dobiček, da si zagotovi finančne pogoje za vlaganje v razvoj, v okolju prijazne 

tehnološke rešitve, v svoje zaposlene in ne nazadnje v okolico. V1 pove: »Celotno pristanišče 

kot infrastruktura zaseda velik del slovenske obale, zato pristaniška dejavnost nenehno vpliva 

na okolje. Prav zaradi teh vplivov pa v družbi čutimo odgovornost, da okolju, ki je nekako 

prizadeto, vračamo v različnih oblikah.« Velik del se v okolje vrača neposredno v denarju v 

obliki koncesnine in nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Poleg zakonskih zahtev pa 

družba vrača okolju tudi preko že prej omenjenih številnih sponzorstev in donacij, posredno 

pa tudi preko razvoja logistike, vpliva na gospodarski razvoj regije ter države ter s 

povezanimi multiplikativnimi učinki. 

V2 meni, da je trajnostni dejavnik ključen za uspešen dolgoročni razvoj pristanišča. Že v 

celotni zasnovi razvoja pristanišča, v državnem prostorskem načrtu (DPN), so upoštevani vsi 
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ključni trajnosti vidiki. V nadaljevanju V2 navaja, da se potniški terminal postopoma že 

umika iz pristanišča. S tem ima v mislih, da se ostale luške manipulacije umikajo z območja, 

kjer se danes privezujejo potniške ladje. Potniški terminal naj bi tako kmalu postal nekakšna 

»tampon cona« med pristaniščem in mestnim jedrom. Po drugi strani, kjer se pristanišče z 

načrtovano gradnjo tretjega pomola pomika proti ankaranski strani, pa V2 poudarja, da bodo 

potrebni številni trajnostni ukrepi, saj se bo sicer v nasprotnem primeru gradnja pomola 

ustavila še pred pričetkom gradnje. 

Po mnenju S1 se mora pristanišče razvijati skladno z najboljšo možno tehnologijo in opremo. 

Razvojno načrtovanje mora upoštevati poudarek na okoljsko bolj sprejemljive tovore ter na 

potrebe, želje in zahteve lokalne skupnosti. 

S2 poudarja, da je Luka Koper, d. d., vpeta v širše družbeno okolje, kar je hkrati osnova za 

njeno delovanje. Poleg lastnega zavedanja pa tudi nova verzija standarda ISO 9001 (SIQ 

2015) opredeljuje novo točko »kontekst organizacije«, ki predvideva osveščanje organizacije 

o vseh deležnikih v ožjem in širšem okolju, na katere družba posredni ali pa tudi neposredno 

vpliva. S2 pravi, da je kontekst organizacije oziroma zavedanje družbe o medsebojnih vplivih 

tudi ena od njenih ključnih usmeritev za nadaljnji razvoj. 

Na vprašanje, kaj pomeni koncept trajnostnega razvoja za poslovanje Luke Koper, d. d., O1 

odgovori: »Razvoj pristanišča, ki je trajnostno naravnan, pomeni predvsem dobro ime družbe 

v očeh domače in tuje javnosti, torej v očeh strank in lokalne skupnosti.« O1 pravi, da je 

dobro ime družbe težko in dolgotrajno graditi, morebitne napake pa zelo hitro pokvarijo 

ugled, ki ga je zelo težko popraviti. Iz navedenih razlogov O1 meni, da je trajnostni razvoj 

družbe ključnega pomena za uspešno dolgoročno poslovanje družbe. Poleg vseh prednosti pa 

intervjuvanec omeni, da uveljavljanje trajnostnih konceptov družbi prinaša tudi višje stroške 

poslovanja, ki pogosto, morda vsaj kratkoročno, stroškovno niso upravičeni, verjame pa, da 

dolgoročno prinašajo koristi za vse udeležene. 

O2 pove, da koncepti trajnostnega razvoja družbi določajo smernice in hkrati omejitve 

razvoja. Zaradi tega dejstva meni, da so koncepti trajnostnega razvoja izjemnega pomena, saj 

je od njih vedno bolj pogosto odvisno, kako se bo pristanišče razvijalo. O2 pravi, da se pri 

delu pogosto srečuje z vprašanji trajnostnih vidikov. Prizna, da se na posameznih terminalih 

predvsem ukvarjajo s sociološkimi in okoljskimi vidiki. K upoštevanju ekonomskih vidikov 

jih običajno opominjajo vodje in razni mesečni in letni kazalniki, ki jih morajo dosegati. Iz 

navedenega je sklepati, da zaposleni, četudi ne poznajo teoretičnih konceptov trajnostnega 

razvoja, kljub temu te posredno upoštevajo in se z njimi ukvarjajo. K temu jih namreč sili 

skrbno načrtovan sistem. Intervjuvanec O2 pove še: »Koncesijsko ozemlje pristanišča je 

točno določeno in omejeno, omejitve in natančni predpisi, ki jih nalaga država, pa zajemajo 

tudi določene tipe tovorov, ki so ekološko sprejemljivejši za okolje.« O2 navaja, da mora 

pristanišče za posebno nevarne tovore od države pridobiti posebna dovoljenja. Kljub vsem 
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omejitvam pa je O2 prepričan, da dolgoročno gledano te prinašajo zgolj pozitivne učinke za 

pristanišče ter ožjo in širšo okolico. 

Glede zavedanja o pomembnosti trajnostnega razvoja pristanišča lahko zgolj pritrdimo, da se 

vsi intervjuvanci tega zelo dobro zavedajo. Sicer ni opaziti večjih razlik v dojemanju 

zavedanja; intervjuvanci večinoma namreč menijo, da je trajnostno ravnanje najbolj 

pomembno zaradi ugleda pred zunanjimi deležniki, zaradi spoštovanja zahtev države, zaradi 

skladnosti s standardi in predvsem zaradi dobrega sodelovanja z lokalno skupnostjo. Iz 

odgovorov sklepamo, da jih v trajnostno ravnanje silijo predvsem regulativni dejavniki. 

Vsekakor pa v tem ne vidimo nič slabega, saj je razvidno, da so intervjuvanci zunanje zahteve 

ponotranjili in se zavedajo, da razvoj brez trajnostnega vidika ni več mogoč ter da zanj niti ni 

več možnosti. Čutiti je, da so trajnostne koncepte sprejeli in da se jim ne poizkušajo izogniti. 

Če je zavedanje na tako visoki ravni, pričakujemo, da so trajnostni vidiki resnično vpeti v 

vsako raven delovanja pristaniških dejavnosti. 

Vprašanje 3: Kako po vašem mnenju Luka Koper, d. d., izpolnjuje zahteve trajnostnega 

razvoja? Kateri so po vašem mnenju ključni ukrepi Luke Koper, d. d., v tej smeri? 

Naslednji odgovori bodo razkrili, kako so intervjuvanci dejansko seznanjeni s konkretnimi 

trajnostnimi dejavnostmi oziroma ukrepi. Ob tem bodo imeli priložnost izreči se o svojem 

mnenju, v kolikšni meri so trajnostni vidiki izpolnjeni. Povedali bodo, ali pristanišče po 

njihovem mnenju ravna ustrezno. Mnenja intervjuvancev bodo odsevala njihovo poznavanje 

trajnostnih konceptov, s katerim se srečujejo ob svojem delu, in njihovega dejanskega 

uresničevanja v praksi. Ugotovitve, ki se nanašajo na odgovore anketirancev na tretje 

vprašanje, so predstavljene v preglednici 7. Sledi podrobnejša interpretacija. 

Intervjuvanec V1, kot gré za predstavnika vršnega managementa, takoj poudari, da ima Luka 

Koper, d. d., trajnostni razvoj transparentno vključen v vse svoje ključne razvojne dokumente 

in politike. Vključenost v dokumentacijo pa pomeni tudi na koncu izvajanje v praksi. 

Intervjuvanec V1 nadaljuje: »Družba je zaradi svojega velikega vpliva na regijo, svoje 

prepoznavnosti in kotiranja na borzi izpostavljena bistveno večjemu nadzoru kot, recimo, 

druga podjetja v okolju.« Iz navedenega lahko sklepamo, da je v podjetju transparentnost 

poslovanja tako na izjemno visoki ravni. Luka Koper, d. d., je tudi eden redkih pristaniških 

operaterjev na svetu, ki ima poseben trajnostni portal (Živeti s pristaniščem), na katerem v 

realnem času objavlja meritve prašnih delcev in hrupa. V1 pohvali prizadevanja družbe, saj 

naj bi v pristanišču v zadnjih letih investirali desetine milijonov v okolju prijaznejše 

tehnologije. Najbolj obsežne investicije naj bi tako bile usmerjene v zaprte sisteme 

pretovarjanja, predvsem razsutih tovorov, ter elektrificirane delovne stroje. V1 ponovno 

poudari, da je Luka Koper, d. d., zelo dejavna na lokalni ravni, in sicer na področju 

sponzorstev in dejavnosti, s katerimi pomaga razvijati družbene dejavnosti, ki ljudem v regiji 

izboljšujejo bivalne razmere. V1 pove še, da ima družba z zaposlenimi partnerski odnos in 
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veliko vlaga v njihovo izobraževanje. Ob koncu pogovora o tem vprašanju V1 zaključi, da je 

Luka Koper, d. d., na področju okolju prijazne pristaniške dejavnosti dejavna tudi v 

mednarodnem okolju, kar je izjemnega pomena zaradi izmenjave izkušenj in najboljših 

poslovnih praks, ki so trenutno aktualne v svetovni pristaniški dejavnosti.  

Preglednica 7: Poznavanje dejanskega stanja trajnostnih vidikov v družbi 

Intervju Koda Tema 

V1 Vključenost trajnostnih vidikov v vse ključne razvojne 

dokumente, realizacija v praksi, vzpostavitev trajnostnega 

spletnega portala, investicije v okolju prijaznejše 

tehnologije, sponzorstva, sodelovanje in razvoj družbenih 

dejavnosti, partnerski odnosi in izobraževanje zaposlenih, 

izmenjava znanja v mednarodnem prostoru 

Izpolnjevanje okoljskih in 

socialnih trajnostnih 

konceptov. 

Mednarodno sodelovanje. 

V2 Učinkovitost pri izvajanju trajnostnih ukrepov, 

implementacija številnih mednarodnih standardov, 

izpolnjevanje zakonodajnih zahtev 

Učinkovitost trajnostnih 

ukrepov. 

Spoštovanje zakonodaje 

in standardov. 

S1 Dobri rezultati pri implementaciji trajnostnih vidikov, 

implementacija okolju prijaznejše tehnologije, ločevanje 

odpadkov, zmanjševanje svetlobnega onesnaževanja, 

prizadevanja na področju družbene odgovornosti, 

spodbujanje kulturnih, športnih, humanitarnih, okoljskih in 

drugih dejavnosti 

Izpolnjevanje 

gospodarskih, okoljskih in 

socialnih trajnostnih 

konceptov. 

S2 Razvoj jasnih konceptov trajnostnega razvoja, 

neuravnotežen razvoj, prevladovanje okoljskih konceptov, 

zanemarjanje gospodarskih in socialnih konceptov  

Neuravnotežen razvoj 

trajnostnih konceptov. 

O1 Ustrezno izpolnjevanje trajnostne zahteve, investiranje v 

okolju prijaznejše tehnologije in stroje, razvoj električne 

infrastrukture za priklop ladij, zmanjševanje hrupa, 

zmanjševanje emisij izpušnih plinov, dobro sodelovanje z 

lokalno skupnostjo, pomembnost okoljskega vidika 

Izpolnjevanje okoljskih in 

socialnih trajnostnih 

konceptov. 

Razvoj infrastrukture. 

O2 Jasnost in uspešnost okoljskih smernic, vodenje pristanišča 

predvidoma brez negativnih učinkov na okolje, spoštovanje 

okoljevarstvene zakonodaje 

Izpolnjevanje okoljskih 

trajnostnih konceptov in 

ureditve. 

 

Intervjuvanec V2 pritrdi: »Luka Koper, d. d., je izjemno učinkovita in uspešna pri izvajanju 

ukrepov trajnostnih vidikov.« V2 meni, da svojo učinkovitost pristanišče dokazuje z 

implementacijo številnih mednarodnih standardov. Intervjuvanec podkrepi izjavo z 

navajanjem naslednjih pomembnejših standardov: 

− ISO 14001 (okoljski standard), 

− NON GMO Certification (po zahtevah standarda BRC Standard for the Supply of Identity 

Preserved Non-Genetically Modified Food Ingredients and Product na terminalu za sipke 

tovore), 

− ISO 22000:2005 (varnost živil), 

− BS OHSAS 18001:2007 (varnost in zdravje pri delu), 

− EMAS (sistem skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo), 
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− leta 2017 pridobitev novih verzij certifikatov ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015. 

V2 meni, da Luka Koper, d. d., dobro izpolnjuje zahteve trajnostnega razvoja, to pa poleg 

številnih uspešno implementiranih omenjenih standardov dokazuje tudi z izvajanjem 

zakonodajnih zahtev. Ustreznost delovanja pristanišča skladno z zakonodajo ter vzpostavitev 

vseh ključnih standardov v industriji so ključni ukrepi družbe, s katerimi najbolj transparentno 

in učinkovito dokazuje, da so vidiki trajnostnega razvoja obvladovani oziroma 

implementirani. 

S1 je mnenja, da je Luka Koper, d. d., ena najboljših podjetij v državi kar se tiče 

implementacije trajnostnih vidikov. Nadaljuje z naštevanjem konkretnih ukrepov, in sicer so 

to: 

− implementacija BAT tehnik (best available techniques), 

− zamenjava dizelskih strojev z električnimi,  

− zmanjševanje emisij z uporabo filtrirnih sistemov, 

− skrbno načrtovano zbiranje in ločevanje odpadkov v pristanišču, 

− izdelava letnega akcijskega načrta za zmanjševanje hrupa (in izvedba ukrepov), 

− urejanje in zmanjševanje svetlobnega onesnaževanja (odprava razsvetljave nad 

vodoravnico), 

− vgradnja daljinskih nadzorov za uporabo razsvetljave in elektrike nasploh, 

− obvladovanje okoljskih vidikov preko registra okoljskih vidikov, 

− obvladovanje okoljskih vidikov preko programov izboljšav poslovanja (PIP-i). 

Omenjeni ukrepi so vsako leto ponovno obravnavani in posodobljeni. So tudi sestavni del 

načrtovanja vsakoletnih stroškov in naložb. V nadaljevanju S1 navaja tudi vidik vpliva 

pristaniške dejavnosti, ki ga najbolj občutijo okoliški ljudje iz neposredne okolice, zato 

potekajo številni ukrepi tudi v tej smeri, torej na področju družbene odgovornosti, in sicer 

predvsem na lokalni ravni. S1 pravi, da na tem področju družba po svojih najboljših močeh 

prispeva k spodbujanju kulturnih, športnih, humanitarnih, okoljskih in drugih dejavnosti.  

S2 pove: »Luka Koper, d. d., ima razvit jasen koncept trajnostnega razvoja, vendar pa ta ni v 

celoti uravnotežen.« Intervjuvanec S2 je prepričan, da v družbi prevladuje komponenta 

okoljske trajnostnosti. Poudarjeno obvladovanje okoljskih vidikov je razvidno iz vseh že 

omenjenih ključnih dokumentov v družbi. Ti so najbolj komunicirani zaposlenim in javnosti, 

zato je tudi v družbi zaznati, da je ravno okoljski vidik najbolj prepoznan in pomemben med 

zaposlenimi. Po mnenju S2 so ostali vidiki trajnostnega razvoja zanemarjeni oziroma jim ni 

namenjena zadostna pozornost. Trajnostno ravnanje v družbi bi moralo biti bolje integrirano v 

področja nabave, dobaviteljev, predvsem pa v področje ravnanja z zaposlenimi. 

Intervjuvanec O1 meni, da Luka Koper, d. d., dobro izpolnjuje zahteve trajnostnega razvoja. 

Družba na tem področju ogromno investira, vsako leto potekajo številne menjave dizelskih 
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delovnih strojev in naprav za naprave z električnim pogonom. V teku so tudi projekti za 

priklop ladij na obalna električna omrežja. Ta ukrep naj bi predvsem zmanjšal hrup, ki ga 

ladje oddajajo z delovanjem svojih dizelskih agregatov, po drugi strani pa bi tudi poskrbel za 

manjše emisije izpušnih plinov teh istih strojev. Projekt elektrifikacije privezanih ladij poteka 

v sklopu raznih mednarodnih projektov, saj si enako prizadevajo vsa svetovna pristanišča, ki 

se srečujejo z enakimi težavami. Projekti so dolgoročni, saj za elektrifikacijo ladij ne 

zadostuje zgolj ustrezna luška električna infrastruktura, ampak gre zaradi izjemno velike 

porabe privezanih ladij za državni projekt, saj je treba prilagoditi celotno obstoječo državno 

električno infrastrukturo. Tukaj je napredek projektov praktično neposredno odvisen od 

podpore države. O1 v nadaljevanju pove: »Izvedene so bile javnomnenjske raziskave, katerih 

rezultati potrjujejo, da prebivalstvo meni, da družba deluje trajnostnostno.« O1 poudari, da je 

pozitivno mnenje prebivalstva izjemnega pomena, saj naj bi bili prav dobri odnosi z lokalno 

skupnostjo ključnega pomena za uspešen nadaljnji razvoj pristanišča. Za vse razvojne 

projekte v pristanišču namreč družba potrebuje med drugim tudi soglasja oziroma dovoljenja 

občin Koper in Ankaran. Sogovornik še pripomni, da sodelovanje z občino Ankaran ni 

zadovoljivo in da bo treba na tem področju okrepiti dejavnosti za izboljšanje odnosov, saj je 

širjenje pristanišča v ankaransko smer izjemnega razvojnega pomena. Brez dobrih odnosov bo 

pridobivanje soglasij zelo oteženo. Kot bi lahko sklepali iz vseh navedenih, okoljsko 

usmerjenih izjav iz tega vprašanja, sogovornik zaključi, da je okoljski vidik ključen vidik 

trajnostnega razvoja družbe Luka Koper, d. d., nasploh. 

Tudi O2 meni, da so trajnostne smernice jasno opredeljene in se tudi uspešno uresničujejo. 

Ključno naj bi bilo trajnostno širjenje koncesijskega območja pristanišča, ki je zakonsko 

omejeno in obvladovano. Intervjuvanec meni, da razvoj pristanišča, ki je skladen s 

trajnostnimi koncepti, ne bi smel negativno vplivati na okolje. Poleg razvojnih strategij pa 

ima tukaj pomembno vlogo tudi zakonodaja v zvezi z varstvom okolja, ki je zelo stroga in 

določa dopustno ravnanje. Tudi inšpekcijske službe so na področju pristanišča zelo dejavne in 

redno izvajajo svoje nadzorne preglede.  

Vprašanje 4: Kako bi ocenili učinkovitost in uspešnost izvajanja teh ukrepov? Kdo je po 

vašem mnenju v Luki Koper, d. d., najbolj odgovoren za izvajanje teh ukrepov? 

Intervjuvani sogovorniki se bodo ob tem vprašanju izrekli o učinkovitosti izvajanja 

trajnostnih ukrepov in o tem, koga ali kaj prepoznajo kot najbolj odgovornega pri izvajanju 

vseh predvidenih ukrepov trajnostnosti. Ugotovitve vprašanja so predstavljene v preglednici 

8, v nadaljevanju sledi podrobnejša interpretacija. 
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Preglednica 8: Prepoznavanje ustreznosti trajnostnih naporov in odgovornosti 

Intervju Koda Tema 

V1 Izjemna učinkovitost in uspešnost izpolnjevanja 

zahtev trajnostnega razvoja, EMAS certifikacija, 

pozitivni rezultati vsakoletne javnomnenjske 

raziskave, glavna je odgovornost uprave, sledi 

odgovornost vseh zaposlenih 

Učinkovitost in uspešnost 

trajnostnih ukrepov.  

Ključni kazalniki uspešnosti. 

Vloga standardov. 

Odgovornosti zaposlenih. 

V2 Dobra uspešnost in učinkovitost ukrepov, 

minimalno število odločb inšpektoratov, minimalno 

število pripomb občanov, odgovornost je v prvi 

vrsti na strani uprave, odgovornost vsakega 

posameznega zaposlenega, povečati bi bilo treba 

ozaveščenost vseh zaposlenih 

Učinkovitost in uspešnost 

trajnostnih ukrepov.  

Ključni kazalniki uspešnosti. 

Odgovornost in ozaveščenost 

zaposlenih. 

S1 Visoka raven učinkovitosti trajnostnih ukrepov, 

pričakovanje boljših rezultatov, odgovornost 

uprave, sledijo strokovne službe in profitni centri 

(PC-ji) 

Učinkovitost in razvoj 

trajnostnih ukrepov z 

možnostjo izboljšav.  

Odgovornosti zaposlenih. 

S2 Sledenje zakonskim zahtevam ne sme biti edini cilj, 

uvajanje najboljših možnih tehnologij, dolgoročno 

zmanjševanje neželenih vplivov, glavna 

odgovornost pripada upravi, sledi srednji 

management  

Delna učinkovitost in 

uspešnost trajnostnih ukrepov. 

Razvoj trajnostnih ukrepov. 

Odgovornosti zaposlenih.  

O1 Učinkovitost in uspešnost ukrepov ni vedno 

zadovoljivo, neučinkovito reševanje problematike 

hrupa, nezadovoljstvo lokalnih prebivalcev, 

odgovornost je na strani uprave 

Delna učinkovitost in 

uspešnost trajnostnih ukrepov. 

Odgovornost uprave. 

O2 Dobra učinkovitost ukrepov, trajnostno poročilo 

dokazuje uspešna trajnostna prizadevanja, 

soudeleženost vseh zaposlenih, odgovornost uprave 

in zaposlenih, brez sinergije ni uspeha 

Učinkovitost in uspešnost 

trajnostnih ukrepov. 

Ključni kazalniki uspešnosti. 

Odgovornosti zaposlenih. 

 

Intervjuvanec V1 ocenjuje učinkovitost in uspešnost ukrepov v zvezi z izpolnjevanjem zahtev 

trajnostnega razvoja kot izjemno. To naj bi dokazoval uspešno pridobljen certifikat EMAS 

(sistem EU za vodenje organizacij po načelu varovanja okolja) ter vsakoletna raziskava 

javnega mnenja med okoliškimi prebivalci, ki družbi priznavajo skrb za trajnostni razvoj. 

Rezultati javnomnenjske raziskave bodo podrobneje predstavljeni tudi v nadaljevanju 

magistrske naloge, in sicer v poglavju analiza dokumentov. V1 pripisuje odgovornost za 

uspešno in učinkovito izvajanje trajnostnih ukrepov kar vsem zaposlenim v družbi, vendar 

poudarja, da se ta odgovornost nanaša predvsem na okoljski vidik. Vsak zaposleni lahko 

ogromno prispeva s svojim skrbnim ravnanjem pri svojem vsakodnevnem delu. Velja tudi 

obratno, tudi če je trajnostno ravnanje zastavljeno fantastično, ga lahko nemarno ravnanje 

zaposlenih in neupoštevanje trajnostnih konceptov preko politik in delovnih navodil in 

postopkov bistveno poslabša. V1 doda: »Pomen trajnostnega razvoja mora v prvi vrsti 

razumeti uprava družbe, ki mora zagotoviti zadostna sredstva za izvajanje trajnostne strategije 

na vseh ravneh poslovanja.«  
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Tudi V2 trdi, da je učinkovitost in uspešnost trajnostnih ukrepov dobra. Po mnenju 

intervjuvanca V2 pa se ta uspešnost meri v čim manjšem številu odločb inšpektoratov ter v 

kar se da majhnem številu pripomb občanov. Ali drugače, družba trajnostne ukrepe izvaja 

učinkovito in uspešno, če na koncu leta ne prejme nič odločb inšpektoratov in pritožb 

občanov, ki v okolju pristanišča sobivajo. Prizadevanja vsekakor potekajo v tej smeri, vendar 

pa je žal v realnosti vsako leto spisana kakšna odločba okoljske inšpektorske službe, ravno 

tako pa je vsako leto kar nekaj pritožb občanov, vezanih predvsem na hrup in neprijeten vonj. 

Odgovornost V2 podobno enako kot V1 pripisuje v prvi vrsti upravi, ki mora zaposlenim 

zagotoviti ustrezna sredstva in delovne razmere. Hkrati pa pravi, da je za uspešno realizacijo 

trajnostnih dejavnosti odgovoren vsak zaposleni, saj na koncu vsak posameznik pomembno 

prispeva v mozaiku tako velikega sistema, kot je družba Luka Koper, d. d. Največjo težavo 

V2 vidi predvsem pri ozaveščenosti tako uprave kot vseh drugih ravni zaposlenih, saj naj bi 

ravno ozaveščenost kljub ustrezno zastavljeni trajnostni strategiji še vedno bila na dokaj 

skromni ravni. 

S1 pove: »Učinkovitost izvajanja trajnostnih ukrepov je na visoki ravni, vendar pa si osebno 

želim še bistveno boljših rezultatov. Menim, da je izvajanje ukrepov na koncu odvisno od 

ključnih posameznikov, ki pa so po mojem mnenju žal preobremenjeni s svojim tekočim 

delom.« Po mnenju intervjuvanca S1 je najbolj odgovorna uprava družbe, saj se je prav 

uprava s politiko varnega in zdravega pristaniškega okolja ter energetske učinkovitosti pred 

javnostjo zavezala, da jo bo izvajala. Po upravi so po vrsti strokovne službe in profitni centri 

(PC-ji), ki morajo zastavljeni politiki slediti oziroma jo izvajati v praksi. 

Intervjuvanec S2 pravi, da izvajanje ukrepov izhaja iz načela, da je treba uvajati ukrepe, ki ne 

bodo sledili zgolj zakonskim zahtevam, temveč bodo z uvajanjem najboljših možnih 

tehnologij dolgoročno zmanjševali vse neželene vplive. Intervjuvanec pove: »Prizadevanja, ki 

upoštevajo zgolj zakonodajne zahteve, niso zadostna.« Vsako ravnanje naj bo tako celovito 

trajnostno. Največjo odgovornost za uspešno izvajanje ukrepov S2 pripisuje upravi družbe. 

Doda pa, da ima srednji management ključno odgovornost, saj naj bi bilo ravno od vrst 

srednjega managementa odvisno, kako uspešno bodo ukrepi dejansko izvajani in tudi kako 

učinkoviti bodo. 

O1 prizna, da učinkovitost in uspešnost izvajanja trajnostnih ukrepov ni vedno uspešno. 

Intervjuvanec se najprej osredotoči na problem hrupa. Reševanje hrupa poteka sistematično 

in, kot rečeno, na mednarodni ravni, zato se kljub nenehnemu izboljševanju vseeno vsako leto 

vrstijo številne pritožbe občanov. Dejstva prisotnosti pristaniškega okolja pač v okolju ni 

mogoče izničiti. Kljub temu, da so v pristanišču v zadnjih letih glede hrupa izvedli ukrepe 

tudi v sodelovanju s številnimi ladjarji in da je hrup v mejah mednarodnega in domačega 

prava, pove, da je med bližnjimi stanovalci še vedno prisotno nezadovoljstvo. Kljub vsemu 

ostaja intervjuvanec pozitiven in pove, da so ukrepi vseeno postopoma učinkoviti, s čimer 

moramo po njegovem mnenju biti zadovoljni. Kot drugi večji učinkovit in uspešen ukrep 
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intervjuvanec O1 navaja pršenje oziroma nanos celuloznega zaščitnega sloja na skladiščen 

premog. Meni, da je ukrep skupaj s postavitvijo protivetrnih pregrad izjemno učinkovito in 

uspešno rešil problem pršenja premoga v vetrnih obdobjih. Pritožb zaradi teh težav, ki so se 

pred omenjenimi ukrepi kar vrstile, od izvedbe ukrepov praktično ni več. Za najbolj 

odgovornega za izvedbo trajnostnih ukrepov O1 šteje upravo, saj le ta lahko zagotovi vse 

potrebne vire za izvedbo. 

O2 ocenjuje ukrepe kot učinkovite. Pravi, da so v podjetju številni zaposleni zadolženi vsak 

za svoj delček celotne trajnostne slike družbe. Vsako leto družba izda poročilo o trajnostnem 

razvoju, kjer so povzete vse pomembne dejavnosti na področju trajnostnega razvoja. V 

poročilu so tudi številni kazalniki, ki nazorno prikazujejo, kaj je bilo v preteklem letu 

doseženo. Skozi leta je preko poročil razviden tudi trend vsake merjene dejavnosti. Iz 

navedenega intervjuvanec sklepa, da letno trajnostno poročilo nesporno dokazuje, da je 

izvajanje trajnostnih ukrepov učinkovito in uspešno. O2 doda: »Trajnostno poročilo je 

javnega značaja in tako na vpogled kateremu koli zainteresiranemu deležniku. Za najbolj 

odgovorne pri izvajanju ukrepov ocenjujem najprej upravo, istočasno pa tudi kar vse 

zaposlene.« O2 meni, da brez sinergije vseh ravni v družbi ni mogoče izvajati nikakršnih 

učinkovitih ukrepov. Uprava mora zagotoviti vire in določiti politiko trajnostnega razvoja, vsi 

ostali zaposleni, ne glede na raven, pa morajo zastavljene dejavnosti skozi vsakodnevno delo 

vestno uresničevati. Intervjuvanec je prepričan, da trajnostni in kateri koli drugi ukrepi ne 

bodo uspešni in učinkoviti kot zastavljeno, če zataji katera koli raven zaposlenih v družbi.  

Vprašanje 5: Kateri kazalniki trajnostnega razvoja so po vašem mnenju najbolj relevantni za 

spremljanje delovanja pristanišča kot je Luka Koper, d. d.?  

V preglednici 9 sledijo rezultati petega vprašanja, ki so podrobneje interpretirani v 

nadaljevanju. 

Najbolj relevantni kazalniki trajnostnega razvoja za spremljanje delovanja pristanišča so po 

mnenju V1 poslovna uspešnost, rezultati ankete javnega mnenja, fluktuacija zaposlenih ter 

seveda merljivi pomembni okoljski kazalniki, kot so raven hrupa in prašnih delcev v ozračju. 

Družba sicer vodi evidenco še številnih drugih kazalnikov, vendar so omenjeni 

najpomembnejši, saj se tudi javnost za prav te kazalnike najbolj zanima. Vsi podatki o 

kazalnikih so javno dostopni in je vpogled mogoč praktično komur koli in kadar koli, saj so 

vsa letna poročila, ki podatke vsebujejo vsaj na letni ravni, dostopna na spletnih straneh 

družbe. Kot smo že omenili, pa so na primer podatki o ravni hrupa in prašnih delcev merjeni 

in v realnem času neprekinjeno dostopni na trajnostnem portalu pristanišča »Živeti s 

pristaniščem«. 

V2 meni, da so najpomembnejši kazalniki trajnostnega razvoja vrednosti vseh emisij, ki 

nastajajo v območju pristanišča. Pod najpomembnejše emisije intervjuvanec prišteva 
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obremenitve vode, zraka, zemlje in hrupa. Meni, da je poleg naštetih emisij pomemben 

kazalnik tudi svetlobno onesnaževanje, ki mu v zadnjih letih namenjajo posebno pozornost. 

V2 doda: »Vsem omenjenim dejavnikom namenjamo posebno pozornost, vsakoletno potekajo 

številne dejavnosti v smeri zmanjševanja negativnih vplivov emisij na okolje.« V2 ob 

vprašanju zaključi, da je omejevanju emisij treba posvetiti posebno pozornost, saj emisije 

neposredno in dnevno vplivajo na kakovost bivanja prebivalcev. Območje pristanišča je 

občutljivo, saj na eni strani meji na mestno jedro, neposredno na mestno kopališče, na drugi 

strani pa na kamp in bolnico Valdoltra. Zaradi omenjene umestitve pristanišča v prostoru je 

obvladovanje trajnostnih ukrepov še bolj zahtevno kot na primer v pristaniščih na oddaljenih 

industrijskih območjih. 

Preglednica 9: Usposobljenost pri izbiri ustreznih ukrepov 

Intervju Koda Tema 

V1 Poslovna uspešnost, rezultati javnomnenjske raziskave, 

fluktuacija zaposlenih, okoljski kazalniki, kot so raven 

hrupa in prašnih delcev v ozračju 

Gospodarski kazalniki. 

Socialni kazalniki. 

Okoljski kazalniki. 

V2 Vrednosti vseh emisij, obremenitev vode, zraka, zemlje, 

hrupa in okoljsko onesnaževanje 

Okoljski kazalniki. 

S1 Vrednosti merjenja hrupa, prašnih delcev in čistosti 

morja, vrednost finančnih sredstev, dodeljenih v lokalno 

okolje 

Socialni kazalniki. 

Okoljski kazalniki. 

S2 Ravnotežje med ekonomskimi cilji in socialnimi 

pričakovanji, raven hrupa, prašnih delcev, čistosti morja, 

seznam sponzorstva in donatorstva, merjenje 

zadovoljstva prebivalcev ob pristanišču 

Gospodarski kazalniki. 

Socialni kazalniki. 

Okoljski kazalniki. 

O1 Emisije hrupa, prašnih mikrodelcev, večjih prašnih 

delcev, čistost morske vode, pitne vode ter odpadne vode, 

število poškodovanih delavcev na milijon opravljenih 

delovnih ur 

Socialni kazalniki. 

Okoljski kazalniki. 

Varnost delavcev. 

O2 Zadovoljstvo zaposlenih, zadovoljstvo lokalne skupnosti, 

meritve hrupa 

Socialni kazalniki. 

Okoljski kazalniki. 

 

S1 o pomembnih kazalnikih na kratko odgovori, da so pomembnejši trajnostni kazalniki 

objavljeni na spletnem portalu »Živeti s pristaniščem«. Ti kazalniki so merjenje vrednosti 

hrupa, prašnih delcev in čistosti morja v pristanišču, ki so, kot že omenjeno, merjeni 

neposredno v realnem času. Za poglobljeno razumevanje celotne družbene odgovornosti 

pristanišča pa družba javno objavlja letna poslovna poročila, ki vsebujejo tudi razne druge 

kazalnike, med drugim tudi podatke o dodelitvi finančnih sredstev v lokalnem okolju. 

Intervjuvanec S2 uvodoma ob petem vprašanju pove, da je eden od dolgoročnih ciljev 

trajnostnega razvoja vzpostavitev ravnotežja med ekonomskimi cilji gospodarskega subjekta 

in pričakovanji širšega socialnega okolja, v katerem družba deluje. S2 meni, da merila in iz 

njih izvedeni kazalci niso enoznačni, ampak obravnavajo več vidikov. Kazalci tako 

obravnavajo na primer raven hrupa v pristanišču, emisije prašnih delcev, čistost morja in 

druge pokazatelje neposrednega vpliva pristanišča na okolje. Eden takih kazalcev je tudi 
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seznam sponzorstev in donatorstev, torej sredstev, ki jih družba nameni za različne potrebe 

lokalne skupnosti. S2 poudari: »Merjenje splošnega javnega mnenja prebivalcev MOK 

(Mestne občine Koper) je izjemnega pomena. Vsakoletni rezultati kažejo, da prebivalci v 

večji meri podpirajo delovanje pristanišča.« 

O1 pove: »Relevantnih trajnostnih kazalnikov je v pristanišču precej. Najpomembnejši po 

mojem mnenju so hrup in prašni mikrodelci, ki se oboji merijo na treh različnih lokacijah 

pristanišča. Sledijo kazalniki emisij večjih prašnih delcev, čistosti pitne vode, morske vode ter 

odpadne vode. Pomemben trajnostni kazalnik pa je po mojem mnenju tudi število 

poškodovanih delavcev na milijon opravljenih delovnih ur.« O1 meni, da je varnost delavcev 

na prvem mestu. 

Intervjuvanec O2 smatra pristanišče Luka Koper, d. d., kot eno uspešnejših podjetij v 

Sloveniji glede vprašanj obvladovanja trajnostnega razvoja. Ključni trajnostni kazalniki so po 

mnenju O2 v prvi vrsti zadovoljstvo zaposlenih, sledi zadovoljstvo lokalne skupnosti, saj je 

razvoj brez njene podpore praktično nemogoč. Kot okoljski kazalnik intervjuvanec navaja 

hrup, ki je v zadnjih letih najbolj aktualen. Merjenje hrupa poteka v realnem času, in sicer na 

treh ločenih mestih hkrati, kot smo omenili že v prejšnjih odstavkih. 

V sklopu vprašanja o relevantnih trajnostnih kazalnikih je mogoče zaznati, da se nižje 

oziroma bolj operativne vodstvene strukture bolj zavedajo predvsem okoljskih vidikov 

trajnostnega razvoja in so tako tudi bolj osredotočeni pretežno na okoljske kazalnike. 

Vprašanje 6: Kateri so po vašem mnenju ključni razlogi oziroma motivi, zaradi katerih si 

mora Luka Koper, d. d., prizadevati za doseganje ciljev trajnostnega razvoja? Zakaj so to za 

vas ključni razlogi? 

V preglednici 10 sledijo ugotovitve šestega vprašanja, ki bodo podrobneje interpretirane v 

nadaljevanju. 

V1 meni, da je za Luko Koper, ki upravlja s tako velikim in kompleksnim industrijskim 

območjem, trajnostni razvoj edina možnost za njen razvoj in dolgoročno delovanje. Ključni 

razlogi za trajnostno delovanje so predvsem v pričakovanjih okolja, v katerem deluje, saj to 

od nje pričakuje trajnostno naravnanost. Lokalna in širša skupnost s svojimi soglasji igrajo 

pomembno vlogo pri nadaljnjem razvoju pristanišča, zato brez njih kakršen koli razvoj 

praktično ni mogoč. Intervjuvanec V1 pove, da obstaja še cela vrsta ideoloških razlogov, tudi 

razlogi moralnih vrednot, vendar pa je odgovornost do okolja, v katerem pristanišče deluje, 

ključna. 

Intervjuvanec V2 podobno kot V1 pove: »Največji razlog za trajnostno prizadevanje 

pristanišča je prav neizbežno dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo. Lokalna skupnost 

ključno vpliva na nadaljnji razvoj pristanišča, saj lahko predvidene načrte družbe zaustavi s 
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tem, da ne izda ustreznih soglasij, brez katerih v pristanišču ne moremo realizirati zastavljenih 

ciljev.« 

Preglednica 10: Ozaveščenost o pomembnosti trajnostnih vidikov 

Intervju Koda Tema 

V1 Trajnostni razvoj kot edina možnost za uspešno 

prihodnost, pričakovanja okolja, v katerem deluje, 

moralne vrednote, odgovornost do okolja je ključna 

Gospodarski, socialni in 

okoljski razlogi 

trajnostnega razvoja. 

V2 Sodelovanje z lokalno skupnostjo Pričakovanja lokalne 

skupnosti. 

S1 Obstoj pristanišča brez trajnostnega razvoja ni mogoč, 

pričakovanja in sožitje z lokalno skupnostjo, 

ohranjanje konkurenčnosti na trgu  

Pričakovanja lokalne 

skupnosti. 

Okoljski razlogi. 

Gospodarski razlogi. 

S2 Družbena odgovornost, spoštovanje človekovih 

pravic, korektno ravnanje z zaposlenimi, odjemalci in 

dobavitelji, vključenost v lokalno skupnost, 

ohranjanje naravnega okolja 

Socialni razlogi. 

Okoljski razlogi. 

Gospodarski razlogi. 

O1 Ozaveščenost zaposlenih, prizadevanja za pridobitev 

naziva »zeleno pristanišče«, moralni razlogi, 

prizadevanja za prihajajoče generacije, pričakovanja 

zakonodaje, standardov in internih aktov ter 

ozaveščenost 

Ozaveščenost vpletenih. 

Okoljski razlogi. 

Spoštovanje regulative.  

Socialni razlogi. 

O2 Interesi lokalne skupnosti, zaposlenih, podizvajalcev 

in lastnikov 

Socialni razlogi. 

Gospodarski razlogi. 

 

Ključni razlogi, zaradi katerih si mora pristanišče prizadevati za doseganje trajnostnih ciljev, 

se po mnenju S1 skrivajo v samem obstoju dejavnosti v prostoru. Obstoj pristanišča brez 

trajnostnega razvoja ni mogoč predvsem zaradi pričakovanj lokalne skupnosti. Pristanišča ni 

več mogoče prestaviti drugam, hkrati pa prostor ne pripada zgolj pristaniški dejavnosti. 

Zavedanje prebivalstva se iz leta v leto viša, s tem pa pričakovanja rastejo. Vsa takšna 

pričakovanja so za pristanišče izziv, torej, kako se razvijati v sožitju z lokalno skupnostjo in 

hkrati ohranjati konkurenčnost na trgu.  

S2 pove, da družbena odgovornost podjetja vpliva na vrsto temeljnih načel, ki naj bi jih 

organizacija priznala in upoštevala pri svojem delovanju. To med drugim vključuje 

spoštovanje človekovih pravic, pošteno in korektno ravnanje z zaposlenimi, odjemalci in 

dobavitelji, vključenost v lokalno skupnost in ohranjanje naravnega okolja. To so ključni 

razlogi, ki gospodarskemu subjektu zagotavljajo dolgoročno preživetje. Navedeni razlogi so 

ključne razvojne usmeritve družbe in ne zgolj želeni moralni in etični cilji. 

Prvi intervjuvanec iz vrst operativnega managementa O1 pove: »Ključni razlogi za trajnostni 

razvoj so ozaveščenost zaposlenih, želja po pridobitvi naziva »zeleno pristanišče«, želja po 

trajnostnem delovanju, prizadevanja za boljšo prihodnost prihajajočih generacij, pričakovanja 

zakonodaje, standardov in internih aktov.« Intervjuvanec O1 meni, da je največji motiv 
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trajnostnega razvoja močna ozaveščenost zaposlenih. Zaposleni pa morajo imeti podporo 

vodstva in viden napredek, sicer lahko pride do upada motivacije. 

Drugi intervjuvanec iz vrst operativnega managementa O2 meni, da so ključni razlogi in 

hkrati motivi za trajnostni razvoj pristanišča skrb za interese lokalne skupnosti, zaposlenih, 

podizvajalcev in lastnikov. Omenjeni interesi so pomembni predvsem zato, ker je delovanje 

pristanišča vpeto v ožje in širše okolje in njegovo delovanje močno in neposredno vpliva na 

prav vse pomembne udeležence. 

Vprašanje 7: Kateri so po vašem mnenju ključni izzivi Luke Koper, d. d., za učinkovito 

obvladovanje vidikov trajnostnega razvoja v prihodnosti? 

V tej točki bomo pogled obrnili v prihodnost in poizkušali pridobiti sliko o ključnih izzivih v 

prihodnosti, ki jih intervjuvanci zaznavajo kot najpomembnejše za uspešen nadaljnji 

trajnostni razvoj pristanišča. Ugotovitve vprašanja so predstavljena v preglednici 11, v 

nadaljevanju pa sledi podrobnejša interpretacija. 

Preglednica 11: Vizija in načrtovanje 

Intervju Koda Tema 

V1 Iskanje sožitja med podjetjem in družbenim ter 

institucionalnim okoljem 

Sožitje med podjetjem in 

lokalnim ter 

institucionalnim 

okoljem. 

V2 Model »zero waste and energy« (model učinkovite izrabe 

odpadkov in energije v pristanišču), energetska 

samozadostnost, nično obremenjevanje okolja 

»zero waste and energy« 

S1 Vzpostavitev nove električne infrastrukture za priklop 

ladij, opustitev strojev in naprav na fosilna goriva, rešitev 

odlaganja mulja iz bazenov, ureditev železniških 

povezav, uspešno sodelovanje z lokalno skupnostjo, 

model učinkovite izrabe odpadkov in energije v 

pristanišču 

Sožitje med podjetjem in 

lokalnim okoljem. 

»zero waste and energy« 

Infrastrukturne rešitve. 

S2 Maksimiranje dobička ob upoštevanju smernic 

trajnostnega razvoja, iskanje novih inovativnih, 

tehnoloških, razvojnih, organizacijskih rešitev 

Maksimiranje dobička 

ob upoštevanju smernic 

trajnostnega razvoja. 

Nove tehnološke in 

organizacijske rešitve. 

O1 Elektrifikacija privezanih ladij, zmanjševanje hrupa in 

emisij, doseganje ciljev internih pravilnikov, zakonodaje, 

standardov in predpisov, zmanjševanje poškodb pri delu, 

integracija tujih delavcev 

Nove tehnološke in 

organizacijske rešitve. 

Varstvo pri delu. 

Integracija tujih 

delavcev. 

O2 Ohranitev lastništva države Slovenije, boljše 

zagotavljanje interesov lokalne skupnosti, okolja in 

drugih deležnikov 

Strateški izzivi. 

Lastništvo države. 

Sožitje med podjetjem in 

lokalno skupnostjo. 
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Intervjuvanec V1 vidi ključni izziv v iskanju sožitja med podjetjem in družbenim ter 

institucionalnim okoljem. Neprestano je namreč treba iskati skupno besedo med podjetjem, 

lokalno skupnostjo in državo, ki bo družbi omogočala razvoj in s tem stabilen dolgoročni 

obstoj. 

V2 pravi: »Ključni trajnostni izziv pristanišča v prihodnosti je uresničevanje modela »zero 

waste and energy« (prevedeno: nič odpadkov in nič energije). Gre za model učinkovite izrabe 

odpadkov in energije v pristanišču. Model predstavlja stanje, v katerem se razmerje med 

potrebo po energiji v pristanišču in vsoto pridobljene električne energije ter pridobljeno 

energijo iz odpadkov poizkuša izenačiti. Hkrati naj bi učinkovit model količino odpadkov, ki 

zapuščajo pristanišče, približeval ničli. Model naj bi zagotovil energetsko samozadostnost, 

hkrati pa naj bi stremel k ničnemu obremenjevanju okolja z odpadki. Nastajanje odpadkov v 

pristanišču se je v zadnjih letih namreč dvignilo do stopnje nastajanja odpadkov v celotni 

mestni občini Koper, zato model predstavlja izjemno priložnost za trajnostno usmeritev 

pristanišča«. V2 meni, da je treba energetske vire pridobivati iz obnovljivih virov, odpadke pa 

uporabiti kot surovino za nadaljnjo uporabo. 

S1 meni, da je ključni trajnostni izziv pristanišča vzpostavitev električnega omrežja s 

110.000 V (voltno) napetostjo in zadostno močjo, da bo pristanišče sledilo trendu razvoja 

priklopa ladij, električnih vozil ter delovne opreme. V nadaljevanju intervjuvanec navaja še tri 

pomembnejše izzive pristanišča, in sicer rešitev odlaganja mulja iz bazenov, ureditev 

železniških povezav z zaledjem ter uspešno sodelovanje z lokalno skupnostjo, s katero je 

treba neprestano iskati dogovor o dolgoročnem sobivanju. Pojma »zero energy« in »zero 

waste« za pristanišče predstavljata stanje, v katerem se razmerje med potrebo pristanišča po 

energiji ter vsoto zbrane sončne energije in energije, pridobljene iz pristaniških odpadkov, 

omeji proti vrednosti 1 oz. to vrednost presega, po drugi strani pa količina odpadkov, ki 

zapušča pristaniški sistem, teži proti vrednost 0. 

S2 trdi: »Ključni izziv pristanišča je uravnoteženje bistva gospodarske družbe, kar pomeni 

maksimiranje dobička, ter omejitve, ki jih v zvezi s tem postavlja trajnostni razvoj. Na videz 

sta to dva nasprotujoča si koncepta, kjer bi se bilo treba enemu izmed njih odpovedati. V 

resnici pa je treba zgolj poiskati ravnotežje, maksimiranje gospodarske koristi postaviti v 

meje vzdržne rasti oziroma vračati te koristi v »blagostanje« prebivalcev in širšega okolja. 

Poiskati bo treba mehanizme za pošteno delitev gospodarskih učinkov udeležencem.« 

Trajnostnost kratkoročno predstavlja določene omejitve pri razvoju, a je hkrati spodbuda in 

izziv za iskanje novih, inovativnih rešitev, ki so lahko tehnološke, razvojne ali organizacijske. 

Trajnostnost mora danes predstavljati naprednejši način gospodarskega oziroma poslovnega 

razmišljanja. 

Intervjuvanec O1 prepoznava naslednje ključne trajnostne izzive pristanišča. Kot prvega 

navaja vzpostavitev elektrifikacije priveznih mest za priklop ladij. S priklopom privezanih 

ladij bo pristanišče drastično zmanjšalo hrup, ki ga danes privezane ladje oddajajo in se širi 
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tudi v nekaj kilometrov oddaljeno zaledje. Poleg hrupa bi pristanišče s tem zmanjšalo tudi 

emisije izpušnih plinov privezanih ladij, ki ga oddajajo njihovi dizelski agregati. Kot naslednji 

izziv O1 navaja doseganje ciljev internih pravilnikov, ki so vezani na zakonodajo, standarde 

in predpise. Sledi izziv zmanjševanja poškodb pri delu ter integracija tujih delavcev v lokalno 

okolje, saj se danes v pristanišču številni delokrogi srečujejo s težavami sporazumevanja, in 

sicer predvsem pri novih zaposlenih tujcih. 

O2 meni, da je ključni izziv pristanišča v prihodnosti ohraniti lastništvo države Slovenije, 

torej, da se lastništvo pristanišča obdrži v domači lasti. Intervjuvanec O2 meni, da bo 

pristanišče v domači lasti bolje zagotavljalo interese lokalne skupnosti, okolja in drugih 

deležnikov. Pristanišče ima na okolje, kot omenjeno že v prejšnjih vprašanjih, ogromen vpliv, 

zato je pomembno, da v okolje tudi veliko vrača. 

4.7.2 Analiza dokumentov 

Za poglobljen vpogled v dejansko prepletenost trajnostnih vidikov v vse sfere delovanja 

pristanišča niso dovolj zgolj pričanja intervjuvancev, saj so ta pogojena s poznavanjem 

tematike izbranih kandidatov. Da bi dobili čim bolj natančno sliko vključevanja trajnostnih 

vidikov v podjetju, moramo proučiti vrsto internih dokumentov, predvsem temeljnih in vseh 

tistih, ki obravnavajo tematiko trajnostnega razvoja. V nadaljevanju sledijo točke, kjer 

povzemamo prav te, omenjene, relevantne dokumente. 

Trajnostno poročilo Skupine Luka Koper in Luka Koper, d. d. 

Trajnostno poročilo Skupine Luka Koper v letu 2017 predstavlja mejnik v poročanju o 

trajnostnem razvoju v družbi. Poročilo je namreč prvič izdelano skladno z mednarodnim 

standardom poročanja GRI (Global Reporting Initiative Global Standards). Tako je Skupina 

Luka Koper nadgradila dosedanja poročanja, ki so bila izdelana po sistemu EMAS (Eco 

Management and Audit Scheme) (Luka Koper 2017, 7).  

Trajnostno poročilo sicer organizaciji omogoča priložnost, da z njim doseže široko 

zainteresirano publiko in ji posreduje informacije o prizadevanjih k trajnostnemu razvoju. 

Takšna poročila dosežejo lokalno skupnost, okoljske skupine, zakonodajalce, zaposlene, 

poslovne partnerje in druge zainteresirane, zato so zelo široko zastavljena (Fink Babič in 

Biloslavo 2012, A15). 

Zaradi obsežnosti trajnostnega poročila, saj zajema kar 165 strani, bomo iz poročila povzeli le 

ključne, strnjene podatke. 

V Luki Koper sicer od nekdaj potekajo številna prizadevanja za varovanje kakovosti bivanja v 

okolju, v katerem je pristanišče umeščeno. Že pri načrtovanju razvoja pristanišča strokovne 
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službe iščejo učinkovite trajnostne rešitve, ki bodo zagotavljale najvišje aktualne standarde 

vidikov trajnostnega razvoja (Luka Koper 2017, 37). 

Cilji trajnostnega razvoja so usklajeni s cilji, ki so jih sprejele vse članice Združenih narodov 

SDG (Sustainable Development Goals), njihov namen je spodbuditi prizadevanje za razvoj 

celotne družbe, gospodarstva, znanosti in civilne družbe. Spodnja slika 8 prikazuje sedemnajst 

ciljev, ki so si jih zastavile članice Združenih narodov. 

 

Slika 8: Shema ciljev članic združenih narodov – Sustainable Development Goals (SDG) 

Vir: Luka Koper 2017.  

Od skupno sedemnajstih ciljev je Skupina Luka Koper naslovila enajst konkretnih ciljev. Prva 

skupina ciljev je vezana na zdravje in dobro počutje ljudi, sledijo cilji v zvezi s kakovostnim 

izobraževanjem, enakostjo spolov, cilji v zvezi s čisto vodo in sanitarno ureditvijo, cilji v 

zvezi s cenovno dostopno in čisto energijo, cilji o dostojnem delu in gospodarski rasti, 

industrijski cilji, inovacije in infrastruktura, cilji o podnebnih ukrepih, cilji o življenju v vodi, 

na kopnem ter cilji o miru, pravičnosti in močnih institucijah. Zadani cilji se nanašajo 

predvsem na družbo Luka Koper, d. d., skladno z zmožnostmi pa ji sledijo tudi ostale družbe 

Skupine Luka Koper (Luka Koper 2017, 45). 

Zaradi širokega območja delovanja je Luka Koper (2017, 54) izdelala matriko bistvenih 

vsebin za družbo, ki se neposredno nanašajo na trajnostne vidike delovanja pristanišča. 

Matrika bistvenosti opredeljuje bistvene teme trajnostnega razvoja in jih ocenjuje z vidikov 

pomembnosti Skupine Luka Koper in na drugi strani z vidika ključnih deležnikov. Slika 9 

prikaže matriko, podajamo pa tudi opis posameznega izmed 26 vidikov (preglednica 12). 

Skrajno desno, zgoraj je točka 1, ki ponazarja pomen stabilnosti in poslovne uspešnosti 

organizacije. Kot je razvidno, je ta točka najpomembnejša tako za podjetje kot tudi z vidika 

deležnikov. 
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Iz navedenega seznama vsebin je jasno razvidno, da je Luka Koper zelo dobro prepoznala tri 

glavne sestavine, vidike oziroma temelje trajnostnega razvoja. Upoštevani so glavni trije 

stebri trajnostnega razvoja, in sicer okoljski, gospodarski in socialni. Iz matrike je možno 

razbrati, da je morda najpomembnejši vidik ravno gospodarski vidik, opredeljen kot 

»Korporativno upravljanje in ekonomsko delovanje«, saj brez stabilnega delovanja ni mogoče 

pričakovati dolgoročnega obstoja družbe, kar smo omenili že v poglavju »Paradigma 

trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti«. Vsekakor gre za prepletenost vseh treh 

temeljnih vidikov, kar je v matriki bistvenosti lepo razvidno. 

 

Slika 9: Matrika bistvenosti trajnostnih vidikov 

Vir: Luka Koper 2017. 

Naslednja točka trajnostnega poročila govori o uspešnosti poslovanja Skupne Luka Koper v 

letu 2017. Točka obravnava gospodarske kazalnike o stabilnosti in uspešnosti poslovanja, kot 

so finančni kazalniki, količina pretovorjenega blaga ter število zaposlenih. Sledi točka o 

zdravem in varnem pristaniškem okolju. Tu se izkazujejo pozitivni rezultati, saj je imela na 

primer Luka Koper, d. d., v letu 2017 najmanj poškodb pri delu v vsaj zadnjih petih letih 

(Luka Koper 2017, 80). Po naslednji točki o skrbi za zaposlene sledi pomembna točka, in 

sicer točka »dolgoročno vzdržen razvoj naravnega okolja«. V točki je zelo podrobno 

analizirana vsebina raznolike in obširne okoljske tematike. Na področju okoljskega stebra je 

čutiti izjemna prizadevanja družbe. Okoljski vidiki so podrobno razdelani in analizirani po 

področjih ter obravnavani skladno s številnimi zakonodajnimi predpisi in okoljskimi 
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standardi. V družbi spremljajo obravnavo vseh vrst odpadkov, emisij oziroma kakršnih koli 

škodljivih učinkov na okolje, ki nastajajo v pristanišču. Vsako leto so zastavljeni novi načrti 

in cilji za zmanjševanje teh škodljivih učinkov, ki redno spremljajo in po potrebi 

dopolnjujejo.  

Preglednica 12: Opis posameznega trajnostnega vidika 

Trajnostni vidik Opis 

Korporativno 

upravljanje in 

ekonomsko delovanje 

1. Stabilnost in poslovna uspešnost 

2. Posredni ekonomski vplivi 

3. Korporativna integriteta 

4. Transparentnost poslovanja 

5. Skladnost poslovanja 

6. Vključenost deležnikov 

7. Zavezanost trajnostnemu razvoju 

Naravno okolje 8. Energetska učinkovitost 

9. Raba zemljišč in vode ter nastajanje odpadne vode 

10. Kakovost morja in poglabljanje morskega dna ter ravnanje z morskim 

sedimentom 

11. Podnebni dejavniki in kakovost zraka 

12. Obremenitev s hrupom in svetlobno onesnaževanje 

13. Ravnanje z odpadki 

Zaposleni 14. Zaposlovanje in skrb za zaposlene 

15. Zagotavljanje varnega delovnega okolja 

16. Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih 

17. Visoka delovna uspešnost ter zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih 

18. Raznolikost, enake možnosti in nediskriminacija 

19. Ocena spoštovanja človekovih pravic 

Družbeno okolje 20. Ugled Luke Koper 

21. Vključenost lokalne skupnosti 

22. Donatorstvo in sponzorstvo 

Odgovornost do 

dobaviteljev 

23. Ocena dobaviteljev z vidika vpliva na družbo in okolje 

24. Nabava s strani lokalnih dobaviteljev 

Stranke / uporabniki 25. Zdravje in varnost strank 

26. Zasebnost strank/uporabnikov 

 

Po poglavju o okolju sledi točka družbeno okolje. Luka Koper ima zaradi svojega širokega 

območja delovanja pričakovano tudi širok krog deležnikov. Skladno s politiko upravljanja je 

družba zavezana k sprotnemu in preglednemu komuniciranju. Širšemu krogu deležnikov sta 

za namen komuniciranja namenjena spletna stran pristanišča www.luka-kp.si ter spletni profil 

na portalu Facebook, za namen komuniciranja trajnostnih vidikov pa je na svetovnem spletu 

postavljen trajnostni portal www.zivetispristaniscem.si. Poleg omenjenega pa Luka Koper od 

januarja 2015 mesečno izdaja Luški glasnik, ki ga poleg zaposlenim namenja tudi številnim 

poslovnim partnerjem, relevantnim organom in medijem. Učinkovito komuniciranje je 

namenjeno boljšemu razumevanju delovanja družbe in iskanju širše podpore pri uresničevanju 

nadaljnjih razvojnih projektov (Luka Koper 2017, 141). V okviru točke so zanimivi izsledki 

javnomnenjske raziskave med prebivalci občin Koper in Ankaran, ki jo je družba izvedla leta 

2017. Raziskava je razkrila, kateri so največji škodljivi vplivi delovanja pristanišča na okolje 

http://www.luka-kp.si/
http://www.zivetispristaniscem.si/


66 

po mnenju lokalnih prebivalcev. Na prvem mestu se je izkazal povečan cestni promet, saj je 

območje pred pristaniščem pogosto zaradi tovornega prometa ohromljeno, kar poleg okoljske 

obremenitve vpliva tudi na kakovost bivanja prebivalcev. Na drugem mestu so vplivi na 

kakovost zraka, na tretjem hrup, ki ga povzročajo predvsem ladje v prvem bazenu, na tretjem 

pa sledijo vplivi na morje. V drugem sklopu raziskave so pridobivali podatke o mnenju 

prebivalcem v zvezi s prizadevanji za varovanje okolja. Pri tem vprašanju je bilo mogoče 

zaznati, da so prebivalci v primerjavi s preteklimi leti izboljšali mnenje o skrbi Luke Koper na 

področju varovanja okolja. Tretji in četrti sklop vprašanj sta se nanašala na mnenje o 

prostorskem razvoju in načinu informiranja o dejavnostih pristanišča. Tudi pri teh sklopih je 

zaznati podporo in visoko stopnjo osveščenosti prebivalcev, saj je več kot 72 % anketiranih 

prebivalcev odgovorilo, da so seznanjeni z načrti za razvoj pristanišča, večinoma se z 

razvojem tudi strinjajo. Glede informiranja anketirani odgovarjajo, da informacije večinoma 

prejemajo preko tiskanih, televizijskih in spletnih medijev. Zanimiv je tudi podatek, da si je 

med anketiranimi pristanišče na »Dnevih odprtih vrat« ogledalo kar 36 % prebivalcev, kar 

kaže na precejšnje zanimanje za delovanje pristaniškega sistema (Luka Koper 2017, 142). 

Naslednja zanimiva točka opisuje trajnostne odnose z dobavitelji, saj ti predstavljajo 

pomembno podporo v poslovanju Luke Koper. Trajnostno naravnani dobavitelji namreč 

prispevajo k večji učinkovitosti poslovnih procesov v družbi. Že po načelih okoljskih 

standardov je podjetje zavezano k iskanju dobaviteljev, ki imajo svoje delovne procese 

organizirane po načelih okoljskih standardov, zato si Luka Koper želi sodelovati le z 

najboljšimi dobavitelji na področju trajnostnih prizadevanj. Celotna poslovna veriga tako 

tvori učinkovitejšo trajnostnost (Luka Koper 2017, 144).  

Iz vsega navedenega lahko sklepamo, da so prizadevanja Luke Koper, d. d., na področju 

trajnostnih vidikov izjemno strokovna, sistematična, obsežna in navsezadnje tudi učinkovita. 

Struktura poročila sicer ni enaka teoretični strukturi trajnostnih vidikov, ki je razdeljena na že 

omenjene tri temeljne vidike – stebre, vendar pa v vseh svojih točkah zelo podrobno 

obravnava vsebine prav vseh treh stebrov, torej ekonomskega, okoljskega in socialnega. 

Glede na to, da ima Luka Koper, d. d., v lasti deset hčerinskih podjetjih, ki so ali v njeni 

100 % lasti ali pa v polovični, bi pričakovali, da bo svoje sisteme trajnostnega vodenja 

načrtno implementirala tudi vanje. Iz trajnostnega poročila je mogoče razbrati, da tega 

eksplicitno ne izvaja. 

Povzetek Trajnostnega poročila za leto 2018 

Med nastajanjem magistrske naloge je bilo na spletnih straneh Luke Koper izdano tudi 

trajnostno poročilo za leto 2018. To trajnostno poročilo smo analizirali in ugotovili, da ne 

vsebuje bistvenih strukturnih sprememb, kot jih poprejšnje, ki smo ga v prejšnjem poglavju že 

podrobneje predstavili. Podatki v poročilu so posodobljeni in prirejeni za leto, ki je 

obravnavano. Že v nagovoru predsednika uprave je možno razbrati, katere so najbolj pereče 
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točke oziroma kam bodo usmerjeni glavni napori v prihodnjem letu. Takoj v prvem delu 

nagovora je omenjen napredek pri dogovoru z lokalno skupnostjo glede pričetka del na 

projektu podaljšanje prvega pomola. Gradnja se je v letu 2018 po dolgih letih usklajevanja 

pričela (Luka Koper 2017, 4). V nadaljevanju so omenjeni rezultati vsakoletne raziskave med 

prebivalstvom glede podpore pri prostorskih načrtih pristanišča. Rezultati raziskave so zelo 

pozitivni, vendar je zaznati, da je prebivalstvo z vsakim leto tudi bolj osveščeno, zato so 

njihova pričakovanja tudi vseskozi višja.  

V nadaljevanju je obravnavana točka hrupa, ki predstavlja največjo težavo in s tem izziv. V 

preteklem letu je družba od prebivalcev prejela kar deset pritožb glede hrupa. Hrup je v večji 

meri vezan na delovanje generatorjev in prezračevalnih sistemov ladij, ki so v pristanišču 

privezane. V tej smeri je bilo zadnja leta veliko prizadevanj in tudi v preteklem letu so bili 

doseženi določeni ukrepi za zmanjšanje hrupa. Ladjarji skladno z možnostmi upoštevajo 

zahteve pristanišča po zmanjševanju hrupa, vendar pa je tudi pri odnosu do ladjarjev potrebna 

posebna previdnost, saj na evropski ravni ni zakonodaje, ki bi nastalo raven hrupa 

prepovedovala. Torej moramo v pristanišču skrbeti za spoštljiv, partnerski odnos tudi pri 

komuniciranju z ladjarji (Luka Koper 2017, 4–5).  

V zvezi z omejevanjem hrupa je družba Luka Koper v letu 2018 pristopila tudi k iniciativi 

NEPTUNES. Iniciativo sestavlja trenutno enajst mednarodnih pristanišč, ki se zavzemajo za 

ukrepe za zmanjševanje hrupa in njegovega vpliva na okolje in si za ta namen želi izmenjevati 

dobre prakse. Naslednji odstavek nagovora govori o zaposlovanju agencijskih delavcev, ki se 

je pričelo realizirati skladno s pričakovanji zakonodaje. Zaključek nagovora poudarja vse bolj 

poglobljeno sodelovanje s prebivalstvom, s tem, da so na lokalna gospodinjstva razposlali 

skrajšano obliko trajnostnega poročila, hkrati pa so obnovili spletni trajnosti portal, na 

katerem je moč odslej še bolj podrobno spremljati skupino pristaniških varovancev, ki 

prejemajo sponzorstva in donacije (Luka Koper 2017, 4–5). 

Povzetek poslovne strategije družbe in Skupine Luka Koper do 2030 ter strateškega 

poslovnega načrta družbe in skupine 2016–2020 

Omenjeno poslovno strategijo je Luka Koper pripravila leta 2015. Strategija je ambiciozna in 

je bila zastavljena na podlagi izkušenj, rezultatov poslovanja ter zunanjega poslovnega in 

institucionalnega okolja, ki pomembno vplivata na poslovanje družbe. Zastavljeno je bilo pet 

strateških usmeritev, med katerimi ima pomembno vlogo tudi vidik trajnostnega razvoja 

(Luka Koper 2015c, 2).  

Usmeritve so prikazane sliki 10. 
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Strateške usmeritve jasno podarjajo pomembnost trajnostnega razvoja, ki mora biti del 

poslovne strategije družbe. Izpostavljen je cilj doseganja najvišjih okoljskih standardov, s 

poudarkom na energetski učinkovitosti (Luka Koper 2015c, 8). 

 

Slika 10: Pet strateških usmeritev Luke Koper, d. d. 

Vir: Luka Koper 2015c, 3. 

Strateške usmeritve razvoja Luke Koper, d. d., na okoljskem področju do 2030 

Organizacija Luka Koper, d. d., je poleg splošnih strateških načrtov razvoja pristanišča 

pripravila tudi poseben načrt glede razvoja na področju okoljske problematike. Obsežen 

dokument najprej transparentno opredeli obravnavane okoljske vidike. Nato predstavi 

trenutno situacijo obravnavanja okoljske situacije ter aktualne dejavnosti okoljskih ukrepov, 

ki so že v izvajanju. Sledi predstavitev zaznanih zakonodajnih zahtev ter omejitev. V 

temeljnem delu pa so navedene in obrazložene vse strateške okoljske usmeritve do leta 2030.  

Luka Koper, d. d., že danes uspešno dosega vse aktualne okoljske standarde in predpise, 

vendar pa doseganje aktualnih smernic pomeni nenehna prizadevanja, ki se praktično nikoli 

ne končajo. Poleg samostojnih prizadevanj, pa je pristanišče tudi del Združenja evropskih 

pristanišč (ECOPORT), v katerega je vključeno kar 91 evropskih pristanišč. Leta 2016 je 

združenje prepoznalo najpomembnejše okoljske vidiki, ki so pomembni za pristaniško 

dejavnost (Luka Koper 2015c, 4). Vidiki so razvidni iz slike 11. Prikazanih je deset glavnih, 

prednostnih okoljskih vidikov, na katere se morajo pristanišča osredotočati. Gre za naslednje 

okoljske vidike (Cepak idr. 2017, 5): 

− kakovost zraka, 

− poraba energije, 

− obvladovanje hrupa, 

− sodelovanje z lokalno skupnostjo, 

− ravnanje z odpadki pristanišča, 

− ravnanje z odpadki z ladij, 

− razvoj pristanišča, 

− kakovost vode, 



69 

− obvladovanje prašenja, 

− obvladovanje poglabljanja morskega dna. 

 

Slika 11: Najpomembnejše okoljske prednostne naloge evropskih pristanišč v letu 2016 

Vir: Cepak idr. 2017, 5. 

V času nastanka magistrske naloge, je Združenje v letu 2018 prioritete nekoliko spremenilo, 

kar sicer nima vpliva na raziskovanje tematike. In sicer so iz prioritet izključili obvladovanje 

prašenja, namesto tega vidika pa so vključili bolj krovni pojem, in sicer vidik obvladovanja 

klimatskih sprememb. 

Pristanišče torej že danes izvaja številne ukrepe za zmanjševanje vplivov na okolje. Ti ukrepi 

so v večji meri usklajeni s prednostnimi nalogami Združenih evropskih pristanišč. Gre za 

dejavnosti in ukrepe na naslednjih področjih (Cepak idr. 2017, 9): 

− pitne in odpadne vode, 

− rabe zemljišč, 

− podnebnih dejavnikov in kakovosti zraka, 

− poglabljanju morskega dna in ravnanju z morskimi usedlinami, 

− obremenitvijo s hrupom, 

− energetsko učinkovitostjo, 

− ravnanjem z odpadki, 

− svetlobnim onesnaževanjem in 

− kakovost morja. 
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V zvezi s pitno vodo redno nadzorujejo kakovost vode, ki je bila doslej vedno ustrezna in v 

okviru zahtev veljavne zakonodaje. Za namen namakanja premoga in železove rude so porabo 

pitne vode zamenjali s papirniškim muljem. V sistemu pranja luške mehanizacije je bil 

vzpostavljen sistem ponovne rabe odpadne vode. Za namen zmanjševanja prašenja cest se 

uporablja voda iz vrtin, za namakanje komposta pa se uporablja deževnica. Porabo vseh virov 

vod stalno nadzorujejo tako, da je mogoče v primeru izgub zelo hitro ukrepati in sanirati 

poškodovana vodovodna omrežja (Cepak idr. 2017, 11).  

V pristanišču nastajajo številne odpadne tehnološke vode. Vse tehnološke vode gredo v lastne 

čistilne naprave, kjer se pred iztokom prečistijo oziroma reciklirajo. Vsako leto tudi na 

odpadni vodi izvajajo meritve, da preverijo neoporečnost izpustov vode v okolje. Poskrbljeno 

je tudi za odpadne vode, nastale od padavinskega izpiranja, saj je na območju pristanišča 

vgrajenih 161 lovilcev olj. Nekaj sanitarne odpadne vode prečiščujejo lokalno, preostanek pa 

je speljan neposredno v osrednjo komunalno čistilno napravo Koper (Cepak idr. 2017, 12). 

Raba zemljišč je skrbno načrtovana. Celovita prostorska ureditev pristanišča je obravnavana 

in potrjena v Uredbi o državnem prostorskem načrtu za celovito prostorsko ureditev 

pristanišča za mednarodni promet v Kopru (DPN, Ur. l. RS, št. 48/11). Za vsako posamezno 

izrabo zemljišča mora Luka Koper pridobiti tudi okoljevarstveno soglasje. S tem je 

zagotovljeno, da se vsa zemljišča nadzorovano koristijo, in sicer z možnim upoštevanjem 

trajnostnih vidikov (Cepak idr. 2017, 13). 

Največji, približno polovični onesnaževalec zraka v pristanišču, torej vir emisij toplogrednih 

plinov, so izpušni sistemi ladij. Na državni ravni potekajo dejavnosti v smeri kopenske 

elektrifikacije privezanega ladjevja, vendar to zaradi infrastrukture še nekaj let ne bo mogoče. 

Na svetu je komaj nekaj velikih pristanišč, ki so sistem elektrifikacije privezanih ladij že 

uspešno vzpostavile. Drugi največji vir toplogrednih plinov je luška mehanizacija. Na tem 

področju se nenehno izvaja prehod na električno mehanizacijo oziroma tam, kjer to ni 

mogoče, prehod na mehanizacijo z minimalnimi emisijami. Na področju emisij prašnih delcev 

in hlapov se izvajajo številne, najbolj učinkovite, razpoložljive tehnike njihovega 

zmanjševanja. Raven prašnih delcev v ozračju stalno spremljajo v realnem času na treh 

različnih koncih pristanišča, rezultati pa so neposredno objavljeni na spletni strani pristanišča 

»Živeti s pristaniščem« (Cepak idr. 2017, 15). 

Morski sediment se nenehno na novo nalaga zaradi živih morskih in rečnih tokov. Zaradi tega 

je treba morsko dno nenehno poglabljati oziroma izravnavati njegovo globino. Z morski 

sedimenti sicer ne ravnajo kot z nevarnimi odpadki in iz njih pridobivajo gradbeni material – 

opeke (Cepak idr. 2017, 16). 

Obremenitev okolja s hrupom je bila v zadnjih letih izjemno aktualna javna tema. Največji 

povzročitelji so, kot pri emisijah toplogrednih plinov, ponovno gostujoče ladje, in sicer hrup 

prihaja od ladijskih generatorjev električne energije. Rešitve potekajo v smeri elektrifikacije 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2287
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priveznih mest, vzporedno pa potekajo dogovori s strankami o zamenjavi starejših, hrupnejših 

ladij z novejšimi. Poleg omenjenega prihaja do hrupa tudi pri manipulaciji z blagom na ladjah 

in na obali. Tudi tukaj potekajo številne dejavnosti v smeri omejevanja hrupa. Tudi raven 

hrupa merijo na več mestih, prav tako v realnem času, rezultate pa je moč dnevno spremljati 

na spletni strani »Živeti s pristaniščem« (Cepak idr. 2017, 17–18). 

Energetska učinkovitost je v storitvenem sektorju izjemnega pomena, saj energija predstavlja 

enega najpomembnejših virov za operativno izvajanje dejavnosti. Osnova za energetski 

management so energetski pregledi, ki jih v pristanišču izvajajo od leta 2013. Na področju 

energetske učinkovitosti so bile v pristanišču vpeljane številne tehnologije. Vsekakor je 

temeljna vpeljava energetski nadzorno-informacijski sistem. Neprestano je torej moč 

spremljati porabo energije in na podlagi podatkov ustrezno ukrepati. Z ustreznim energetskim 

managementom zmanjšujejo stroške poslovanja, poleg tega pa tako tudi povečujejo 

konkurenčnost družbe (Cepak idr. 2017, 22). 

V pristanišču nastajajo zelo raznovrstni odpadki, med katerimi predstavljajo nezanemarljiv 

delež tudi nevarni odpadki. Pristanišče zbira, ločuje, obdeluje in oddaja odpadke v okviru 

hčerinske invalidske družbe Impo, d. o. o. Po podatkih pričujočega dokumenta uspe 

pristanišče ločiti kar 80 % vseh zbranih odpadkov. Nekatere odpadke je moč reciklirati –nekaj 

odpadnega lesa se na primer porabi za ogrevanje prostorov, biološke odpadke predelajo v 

pristaniški kompostarni, vse ostale odpadki pa predajo naprej v obdelavo zunanjim 

pooblaščenim organizacijam (Cepak idr. 2017, 23). 

Svetlobno onesnaževanje je v nasprotju s predpisi za varno delo, saj ti zahtevajo zadostno 

svetilnost na delovnih mestih. Zato so potreba usklajevanja, da se zagotovi ustreznost z 

obema pomembnima vidikoma. Razsvetljava je urejena tako, da ne sveti v smeri neba ter da 

se lahko segmentno vklaplja glede na dejanske potrebe delovnih procesov (Cepak idr. 2017, 

24). 

V tako raznolikem in intenzivnem delovnem okolju, kot je pristanišče, lahko nastane vrsta 

tveganj za onesnaženje morja. Zato so bila analizirana vsa možna tveganja in točke možnih 

razlitij, ki bi privedla do izlitja nevarnih snovi v morje. Izdelana je ocena ogroženosti, kjer so 

izpostavljene vrste in lokacije možnih dogodkov ter ukrepi za preventivo in ravnanje v 

primeru nesreč. Varovanje morja je posebej obravnavano tudi v dokumentu Načrt zaščite in 

reševanja Luke Koper, d. d., za industrijske nesreče (Vidmar, Perkovič in Barovič 2013). 

Osnova je tehnični in organizacijski sistem za zaznavanje razlitij, saj je takojšen odziv 

usposobljene ekipe izjemnega pomena pri uspešnosti sanacije nastalega razlitja. Splošni 

parametri kakovosti morske vode so redno prikazani na spletni strani »Živeti s pristaniščem« 

(Cepak idr. 2017, 24).  

V nadaljevanju dokumenta so predstavljene zakonodajne osnove področja varovanja okolja 

ter skladnost dejanskih dejavnosti z navedeno zakonodajo. Presek dejanskega stanja kaže 
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skoraj popolno skladnost dejanskega stanja z navedeno zakonodajo, na nekaterih področjih pa 

je usklajevanje v fazi obvladovane izvedbe (Cepak idr. 2017, 28–31).  

Organizacija si je zastavila tudi prednostne kratkoročne cilje oziroma področja (Cepak idr. 

2017, 31), kjer so bili prepoznani najnujnejši izzivi na področju varstva okolja. To so 

zmanjšanje: 

− porabe pitne vode, 

− prašenja ob pretovoru premoga, železove rude in ostalega prašnega tovora, 

− količine odpadne vode pri pranju kamionov za živino, 

− porabe goriva pri internih manipulacijah delovne mehanizacije, 

− porabe energentov na splošno, 

− emisij ladijskega hrupa, 

− negativnih vplivov pri poglabljanju morskega dna, 

− negativnih vplivov izčrpane balastne ladijske vode. 

V preostalem delu dokumenta Strateške usmeritve razvoja Luke Koper, d. d., na okoljskem 

področju do 2030 so predstavljeni razvojni in strateški načrti pristanišča, kot piše že v 

naslovu, vse do leta 2030. Najprej so navedeni poslovni načrti, med katere uvrščajo 

nadgradnjo prvega pomola za kontejnerski promet ter drugega pomola za živinski pretovor, 

ureditev tretjega bazena za pretovor avtomobilov, gradnjo novih skladiščnih kapacitet za 

tekoče, sipke, generalne in kontejnerske tovore ter skladno spremno urejanje pristaniščne 

transportne infrastrukture (Cepak idr. 2017, 33). 

Eden izmed splošnih ukrepov izboljševanja okoljskih vidikov, predvsem v mestnem jedru, bo 

zagotovo tudi odprtje novih cestnih vhodov v pristanišče. S tem ukrepom bo tovorni cestni 

promet preusmerjen v industrijski predel in bo tako razbremenil večji del prebivalstva.  

V okoljske strateške cilje spada predvsem nadgradnja oziroma poglobljen nadaljnji razvoj 

ukrepov na vseh že navedenih strateških vidikih področja varstva okolja. 

Javnomnenjska raziskava v občini Koper 

Družba Luka Koper, d. d., vsako leto naroči zunanjim strokovnim izvajalcem izvedbo 

javnomnenjske raziskave. Kot smo ugotovili že preko druge literature ter preko izvedenih 

intervjujev, je za uspešen razvoj pristanišča javno mnenje izjemnega pomena. Javno mnenje 

se prenaša na glasnike lokalnih skupnosti in Mestne občine Koper. Luka koper, d. d., kot 

javna družba mora za vsak razvojni korak pridobiti ustrezna soglasja lokalne skupnosti 

oziroma mestne občine. Javno mnenje tako ne pomeni zgolj neke moralne podpore, ampak 

brez pozitivnega javnega mnenja razvoj pristanišča praktično ni mogoč. Družba že vrsto let 

vsako leto naroči izvedbo raziskave pri raziskovalni agenciji Interstat, d. o. o. V populacijo so 

vključene odrasle osebe, stare nad 15 let. Velikost vzorca je omejena na 600 oseb, kar je 
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relativno malo, vendar je treba upoštevati, da je raziskava usmerjena predvsem na prebivalce, 

ki živijo neposredno v okolici pristanišča. Raziskava je izvedena telefonsko in podprta z 

namenskim programom za anketiranje preko telefona (SATI). Vprašanja javnomnenjske 

raziskave se nanašajo na mnenje prebivalstva o pristanišču in njegovem delovanju ter vplivu 

na okolico. V nadaljevanju navajamo nekaj pomembnejših vprašanj iz raziskave (Interstat 

2019): 

− Ali je Luka Koper, d. d., uspešna gospodarska družba? 

− Koliko Luka Koper, d. d., prispeva h gospodarskemu razvoju Mestne občine Koper? 

− Ali Luka Koper, d. d., zadostno vlaga v sponzorstva in donacije? 

− Kdo po vašem mnenju najbolj onesnažuje okolje v Mestni občini Koper? 

− Kateri so po vašem mnenju najpomembnejši vplivi pristaniške dejavnosti na naravno 

okolje? 

− Ali Luka Koper zadostno skrbi za varovanje okolja? / in vlaga v varovanje okolja? 

− Ali ste seznanjeni z glavnimi ukrepi pristanišča za zmanjšanje vplivov na okolico v 

zadnjih letih? 

− Se strinjate z načrti za prostorsko širitev pristanišča? 

− Kako na splošno ocenjujete spletno stran »Živeti s pristaniščem«? 

Anketiranci večinoma odgovarjajo, da je družba Luka Koper, d. d., na splošno zelo uspešna, 

zgolj 2,5 % anketirancev meni drugače. Mnenja o uspešnosti se postopoma izboljšujejo že od 

leta 2010, v istem obdobju pa hkrati negativna mnenja padajo. Glede prispevanja družbe h 

gospodarskemu razvoju občine imajo anketiranci skozi obdobje zadnjih osmih let precej 

enako mnenje s posameznimi odstopanji. Zgolj 4,1 % vprašanjih meni, da je prispevek družbe 

majhen oziroma zelo majhen. Tudi mnenje o sponzorstvih in donacijah je dokaj stabilno in je 

po zadnjih podatkih iz leta 2016 pokazalo, da zgolj 15,6 % anketirancev meni, da družba s 

sponzorstvi in donacijami prispeva malo oziroma zelo malo. Pri vprašanju o glavnih 

onesnaževalcih v Mestni občini Koper anketiranci že od leta 2011 vedno izberejo Luko 

Koper, d. d., kot tretji največji onesnaževalec v okolju. Prvi dve mesti zasedata industrija v 

Trstu ter cestni promet. Do leta 2010 je bil sicer največji prepoznan onesnaževalec kemična 

industrija na Bivju, vendar je bil ta obrat v tistem obdobju nato tudi zaprl (Luka Koper 2018, 

99). 

Po mnenju vprašanih so bili najpomembnejši vplivi pristanišča na naravno okolje naslednji 

viri, ki so navedeni v preglednici 13. Po podatkih iz zadnjega leta anketiranja (2018) vprašani 

kot največji vpliv zaznavajo cestni in tovorni promet, sledijo povzročanje hrupa, prašno 

onesnaževanje zraka, onesnaževanje morja, svetlobno onesnaževanje, krčenje naravnega 

okolja, ogrožanje živalskih vrst ter drugo (Interstat 2019).  
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Preglednica 13: Najpomembnejši vplivi pristaniške dejavnosti na naravno okolje 
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2010 

N=450 

F 187 261 65 66 71 40  35 36 36 18  36 

% 39,5 57,9 14,5 14,7 15,7 8,8  7,8 8,2 7,9 4,1  8,0 

2011 

N=607 

F 269 262 112 70 59 53 9 45 22 32 41  110 

% 44,3 43,1 18,4 11,6 9,8 8,8 1,5 7,5 3,8 5,2 6,8  18,1 

2012 

N=602 

F 369 235 95 65 59 98 31 44 15 42 21 6 46 

% 61,2 39,1 15,9 10,8 9,8 16,2 5,2 7,4 2,5 7,0 3,5 1,1 7,6 

2014 

N=600 

F 194 177 65 64 63 44 49 33 13 54 25  117 

% 32,3 29,5 10,8 10,7 10,6 7,3 8,2 5,5 2,2 9,0 5,9  19,6 

2015 

N=604 

F 293 283 148 117 106 65 59 53 26 24   59 

% 48,6 46,8 24,4 19,4 17,6 10,7 9,7 8,8 4,3 3,9   9,8 

2016 

N=604 

F 202 234 114 52 66 79 66 64 22 49   53 

% 33,5 38,7 18,9 8,6 11,0 13,1 10,9 10,6 3,6 8,2   8,7 

2017 F 274 240 242 117 163 308 47 164 11 130   39 

% 44,9 39,4 39,6 19,2 26,8 50,4 7,8 26,9 1,8 21,3   6,5 

2018 F 249 238 290 88 174 304 12 189 16 144   19 

% 41,3 39,6 48,2 14,6 28,9 50,6 2,0 31,4 2,6 23,9   3,2 

Vir: Interstat 2019. 

Sledi interpretacija naslednjega pomembnejšega vprašanja, in sicer se vprašanje nanaša na 

mnenje prebivalcev o skrbi pristanišča za okolje, torej varovanje okolja. Od leta 2010 naprej 

je opaziti, da trend pozitivnega mnenja narašča. Vprašano prebivalstvo meni, da pristanišče 

dobro skrbi za okolje in vlaga v varovanje okolja. V letu 2010 je imelo pozitivno mnenje 

približno 30 % vprašancev, v letu 2018 pa že skoraj 40 % vprašanih prebivalcev. Iz 

odgovorov, prikazanih v preglednici 14, lahko sklepamo, da pristanišče skozi leta pridobiva 

zaupanje prebivalstva, saj je kljub rasti pretovora mogoče razbrati, da prebivalstvo vse bolj 

zaupa pristanišču, da pri svojem razvoju upošteva koncepte trajnostne rasti. K temu zagotovo 

ključno prispevajo nenehna prizadevanja v smislu komuniciranja z javnostjo preko spletnega 

portala, preko donacij, sponzorstev, z vse boljšim sodelovanjem z lokalno skupnostjo in 

pripravljenostjo za pregledno predstavitev vseh razvojnih projektov. 
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Preglednica 14: Skrb in vlaganje pristanišča v varovanje okolja 
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2010 F 50 91 235 140 53 41 610 3,09 

% 8,2 5,7 5,8 4,0 8,7 6,7 100,0 

2011 F 35 112 229 140 44 48 607 3,08 

% 5,7 18,4 37,7 23,1 7,3 7,9 100,0 

2012 F 35 111 225 141 48 41 602 3,10 

% 5,8 18,5 37,4 23,5 8,0 6,8 100,0 

2014 F 24 43 226 124 99 83 600 3,45 

% 4,0 7,2 37,7 20,7 16,5 13,9 100,0 

2015 F 26 61 159 132 75 151 604 3,37 

% 4,3 10,0 26,4 21,8 12,4 25,1 100,0 

2016 F 53 65 199 124 77 85 604 3,25 

% 8,9 10,8 32,9 20,5 12,8 14,1 100,0 

2017 F 22 73 213 133 109 61 611 3,43 

% 3,5 11,9 34,9 21,8 17,9 10,0 100,0 

2018 F 16 57 253 137 89 50 602 3,41 

% 2,6 9,4 42,1 22,8 14,7 8,3 100,0 

Vir: Interstat 2019. 

Naslednje zanimivo vprašanje se nanaša na seznanjanje prebivalstva o glavnih ukrepih 

pristanišča za zmanjšanje okoljskih vplivov v zadnjih letih. Anketa je bila zastavljena tako, da 

je bilo možno ugotoviti, ali so anketiranci seznanjeni predvsem s celovito ureditvijo 

svetlobnega onesnaževanja v pristanišču, z nabavo novih električnih delovnih strojev za 

zmanjšanje hrupa in emisij ter na implementacijo tehnologije pršenja razsutega tovora s 

celulozo. Pri tem vprašanju je bilo mogoče zaznati manjšo seznanjenost s konkretnimi ukrepi, 

saj je s svetlobno ureditvijo zunanjih svetil (zamenjava z varčnimi in v tla usmerjenimi) 

seznanjenih le 36,4 % anketiranih, z nakupovanjem električnih delovnih strojev zgolj 35 % in 

s celulozno tehnologijo samo 52,7 % anketiranih (Interstat 2019). Iz odgovorov je mogoče 

sklepati, da je še veliko prostora za izboljšanje mnenja prebivalcev. Sicer pa je njihovo 

mnenje kljub temu, da so zgolj delno seznanjeni z vsemi prizadevanji pristanišča v smislu 

trajnostnih dejavnosti, že sedaj zelo pozitivno. Ob tem je treba upoštevati, da splošno 

prebivalstvo s terminom trajnostne dejavnosti misli predvidoma predvsem na okoljska 

prizadevanja. 

Pri vprašanju, ki se nanaša na prostorsko širitev pristanišča, gre predvsem za podaljšanje 

pomolov in izgradnjo novih skladiščnih kapacitet. Leta 2018 je bilo s temi širitvami 

seznanjenih kar 77 % vprašanih anketirancev (Interstat 2019). Uspešno komuniciranje 

pristanišča pri tej zadevi gre pripisati predvidoma predvsem veliki medijski pozornosti pri 

podaljšanju prvega pomola. Pristanišče namreč kar nekaj let ni uspelo pridobiti ustreznih 

soglasij, in sicer predvsem od Mestne občine Koper. Danes so vsa potrebna soglasja urejena 

in projekt je že v začetni fazi izvedbe. 
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Zadnje relevantno vprašanje, ki ga bomo povzeli, je spraševalo po mnenju o spletni strani 

»Živeti s pristaniščem«. Zadnji dostopni rezultati ankete se nanašajo na leto 2015 in kažejo, 

da je preko 80 % anketiranih s stranjo zadovoljnih oziroma zelo zadovoljnih (Interstat 2019). 

Predvidevamo, da je na spletni strani zanimiv predvsem prikaz meritev prašnih delcev in 

hrupa v realnem času, poleg tega pa preko spletne strani pristanišče redno komunicira glede 

aktualnih dogodkov v povezavi z dejavnostmi v pristanišču. 

Drugi pomembni interni dokumenti družbe Luka Koper, d. d., 

Družba ima poleg omenjenih dokumentov še nekatere pomembne dokumente, ki 

opredeljujejo njen odnos do trajnostnih vidikov (Luka Koper 2015b), vendar povzetek vseh za 

razumevanje tega odnosa ni potreben, saj je ugotovitev nedvoumna. Družba si je vidike 

trajnostnega razvoja postavila v ospredje in vse dejavnosti so tako prilagojene integraciji 

trajnostnih vidikov tam, kjer je to možno, smiselno in potrebno. Nekaj teh pomembnih 

krovnih dokumentov družbe navajamo, kot sledi (Luka Koper 2015b): 

− Politika upravljanja družbe 2016, 

− Izjava o upravljanju družbe, 

− Etični kodeks družbe 2016, 

− Strategija korporativne integritete 2016, 

− Povzetek petletnega strateškega načrta družbe in Skupine Luka Koper, 

− Varnostna politika, 

− Informacija za javnost o varnostnih ukrepih 2017, 

− Politika varnega in zdravega pristaniškega okolja 2014, 

− Informacije, razpoložljive vsem uporabnikom pristanišča glede ladijskih odpadkov in 

ostankov tovora v koprskem pristanišču 2017, 

− Strategija Luke Koper na področju sponzorstev in donacij, 

− Uredba DPN (Državni prostorski načrt). 

4.7.3 Interpretacija 

Z zastavljenimi raziskovalnimi vprašanji smo želeli raziskati skladnost delovanja in razvoja 

pristanišča Luka Koper, d. d., s sodobnimi trajnostnimi koncepti. Postavljena vprašanja 

najprej preverijo poznavanje konceptov trajnostnega razvoja pri intervjuvancih, nato 

razkrivajo ključna trajnostna področja in dejavnosti, motive zaposlenih v zvezi z vidiki 

trajnostnosti ter trajnostne izzive za prihodnost. V poglavju interpretacija želimo torej 

odgovoriti na vsa zastavljena vprašanja. V nadaljevanju navajamo interpretacijo po 

posameznem raziskovalnem vprašanju. 
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RV 1: Kako zaposleni v podjetju Luka Koper, d. d., razumejo koncept trajnostnega razvoja 

pristanišča?  

Namen vprašanja je ugotoviti, kako intervjuvanci razumejo koncept trajnostnega razvoja. 

Torej, če sploh vedo, kaj je trajnostni razvoj, kateri so njegovi glavni koncepti in dejavnosti. 

Vseh šest intervjuvancev do neke mere nekoliko različno razume osnovne koncepte 

trajnostnega razvoja. O nepoznavanju absolutno ne moremo govoriti. Glavna razlika 

razumevanja med intervjuvanci je v poznavanju teoretičnega modela treh temeljnih stebrov 

trajnostnega razvoja, torej ekonomskega, socialnega in okoljskega, saj nekateri izmed 

intervjuvancev govorijo konkretno o razvojni problematiki pristanišča, predvsem o vplivih 

pristanišča na okolje. Poleg okoljskih vplivov se skoraj vsi zavedajo soodvisnosti razvoja 

pristanišča z dobrim sodelovanjem z lokalno skupnostjo. Kljub temu, da so poznavanje 

konceptov teoretično definirali zgolj V1, S1 in deloma O1, lahko preko navedenega za ostale 

intervjuvance sklepamo, da tudi oni poznajo glavne teoretične koncepte trajnostnega razvoja, 

vendar tega pač v intervjuju niso na tak način interpretirali.  

Prvi intervjuvanec, torej V1, uvodoma opomni, da si trajnostni koncept veliko ljudi napačno 

predstavlja zgolj kot varstvo okolja. To je zanimivo predvsem zato, ker dejansko lahko v 

odgovorih intervjuvancev zaznamo, da so bili ti resnično osredotočeni predvsem na okoljsko 

problematiko. Kakor koli, iz navedenega lahko razumemo, da je V1 seznanjen z glavnimi 

trajnostnimi koncepti, kar pomeni, da bodo tudi njegovi nadaljnji odgovori dovolj relevantni. 

V1 v nadaljevanju pove, da je sinergija vseh treh trajnostnih stebrov ključna, če želimo, da bo 

trajnostni razvoj pristanišča in povezanih družb dolgoročno vzdržen in uspešen. 

Prvo raziskovalno vprašanje želi ravno to; ugotoviti, ali bodo odgovori na vprašanja o 

trajnostnem razvoju v pristanišču sploh relevantni. Če intervjuvanec ne bi prepoznal oziroma 

vsaj do neke mere potrdil poznavanje osnovnih trajnostnih vidikov, bi lahko sklepali, da bodo 

tudi nadaljnji odgovori o poznavanju konkretne problematike neuporabni. Vsaj splošno 

poznavanje trajnostnih konceptov je torej osnova za upoštevanje nadaljnjih odgovorov 

posameznega intervjuvanca. Ko intervjuvanec potrdi poznavanje osnovnih trajnostnih 

konceptov, lahko nadaljnje odgovore priznamo za reprezentativne. V našem primeru torej 

prepoznamo vseh šest intervjuvancev za reprezentativne. Kar koli bodo intervjuvanci v 

nadaljevanju povedali, pomeni, da so to povedali z zavedanjem o osnovnih teoretičnih 

konceptih trajnostnosti. Ob opravljanju intervjujev smo bili pozorni na vzpostavitev 

prijetnega in sproščenega odnosa z intervjuvanci, in sicer predvsem zaradi pridobitve 

poglobljenih in teže dostopnih informacij, kot to omenjajo številni avtorji (Easterby-Smith, 

Thorpe in Lowe 2005, 117). 

Tudi V2 pove, da je trajnostni dejavnik razvoja ključen za dolgoročen razvoj pristanišča, ob 

tem pa omenja predvsem okoljske vidike. Med drugim je kot edini sogovornik omenil, da 

potniški terminal postaja nekakšna »tampon« cona med pristaniščem in mestnim jedrom. 
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S1 je na kratko omenil tri stebre trajnostnosti preko pomena razvoja, težnje k okoljsko 

sprejemljivejšim tovorom ter uspešnega sodelovanja z lokalno skupnostjo. S2 je zanimivo 

opozoril na novo točko v najnovejši različici standarda kakovosti ISO 9001:2015, in sicer 

»kontekst organizacije«. Točka opisuje osveščanje in upoštevanje vseh deležnikov v ožjem in 

širšem okolju pristanišča. O1 meni, da je ugled družbe ključen za dolgoročen uspešen razvoj. 

Kot zanimivost O1 pove tudi, da trajnostni koncepti kratkoročno prinašajo dodatne stroške, 

vendar so ti dolgoročno upravičeni. Tudi O2 zaokroži poznavanje stebrov trajnosti in pove, da 

se ob delu srečujejo predvsem z okoljskimi in sociološkimi vidiki. 

Iz vseh odgovorov na prvo vprašanje je mogoče zaključiti, da vseh šest intervjuvancev dovolj 

dobro pozna koncepte trajnostnega razvoja pristanišča. Polovica intervjuvancev je sicer 

koncepte tudi teoretično opredelila, preostali pa so zgolj konkretno opredelili problematiko, ki 

se v osnovi nanaša prav na te glavne koncepte. Na prvo raziskovalno vprašanje bi tako 

odgovorili kot sledi: »Zaposleni v podjetju Luka Koper, d. d., dobro razumejo koncept 

trajnostnega razvoja pristanišča.« 

RV 2: Katera področja in dejavnosti trajnostnega razvoja pristanišča zaposleni v organizaciji 

Luka Koper, d. d., zaznavajo kot ključna in zakaj? 

Namen vprašanja je ugotoviti, katera trajnostna prizadevanja v pristanišču zaposleni dojemajo 

kot ključna, in pridobiti dodatna poglobljena pojasnila, kot na primer, kako so ta prizadevanja 

uspešna, kdo je za prizadevanja najbolj odgovoren ter kateri so ključni kazalniki za 

spremljanje trajnostnega razvoja. Ko začnemo s poglobljenimi vprašanji o konkretni 

problematiki pristanišča, se takoj prepričamo, da so zaposleni na vseh ravneh seznanjeni s 

trajnostnimi vidiki razvoja in da se vsak zaposleni vsaj do neke mere s tovrstnimi dejavnostmi 

srečuje pri svojem vsakodnevnem delu. Vsi sogovorniki poznajo glavna trajnostna 

prizadevanja, njihova mnenja so v večini skladna, vendar pa prihaja tudi do nekaterih 

razhajanj. Tako V1 na primer meni, da ima družba z zaposlenimi partnerski odnos, da veliko 

vlaga v njihov razvoj in izobraževanje, medtem ko S2 meni, da družba nezadostno upravlja s 

kadri in premalo vlaga v področje ravnanja z zaposlenimi. Glede na vpetost avtorja 

magistrske naloge v pristaniško strukturo lahko domnevamo, da je izjava S2 pretirana in da so 

vlaganja v zaposlene v družbi na izjemno visoki ravni. S2 tako na primer doda tudi izjavo, da 

se družba pretežno ukvarja zgolj z okoljskim vidikom. Dejansko zaposleni okoljski vidik 

resnično prepoznavajo in razumejo v največji meri, saj je njegovo razumevanje najlažje, kar 

pa ne pomeni, da prizadevanja potekajo pretežno zgolj na področju okoljskih vidikov. Poleg 

tega gre zgolj za nepoznavanje teoretičnega modela treh stebrov trajnostnega razvoja pri 

zaposlenih, saj ob nadaljnjih podvprašanjih vsi zaposleni razumejo pojme in dejavnosti na 

področju gospodarskega in socialnega stebra trajnostnosti.  

Zaposleni zaznavajo kot ključna področja trajnostnega razvoja predvsem uspešno poslovanje 

družbe, okoljsko trajnostno ravnanje ter dobre odnose z lokalno skupnostjo. Pri intervjuju smo 
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dobili precej različno utemeljene, a sicer podobne odgovore, ki nakazujejo, da je pač vsakdo 

odgovoril s stališča položaja oziroma dela, ki ga opravlja. V osnovi pa gre za precej podobne 

odgovore, razen pri opisani izjemi v prejšnjem odstavku. Zaposleni ocenjujejo izvajanje 

ukrepov na vseh področjih kot učinkovite in uspešne. Največjo odgovornost za izvajanje 

trajnostnosti v pristanišču intervjuvanci pripisujejo upravi. Ta naj bi zagotavljala ustrezna 

sredstva, vire in pogoje, vendar pa se vsi intervjuvanci zavedajo, da brez sinergije zaposlenih 

na vseh ravneh in področjih v družbi ni mogoče uspešno uresničevati trajnostnih vidikov in 

rasti. Nekateri intervjuvanci menijo, da bi družba morala biti pri uresničevanju trajnostnih 

vidikov še bolj učinkovita, in sicer bi morala dvigniti stopnjo ozaveščenosti med zaposlenimi 

in razbremeniti ključne strokovne sodelavce na področju trajnostnosti, da bi ti lahko še 

povečali svoja prizadevanja in s tem prizadevanja in doseganje ciljev družbe. Kot 

najpomembnejše trajnostne kazalnike zaposleni oziroma intervjuvanci navajajo podobne 

pojme, kot so navedena ključna trajnostna področja, vendar bolj konkretno. Najpogosteje 

navedeni trajnostni kazalniki so: 

− poslovna uspešnost, 

− rezultati raziskave javnega mnenja, 

− fluktuacija zaposlenih, 

− stopnja hrupa, 

− količina prašnih delcev, 

− raven obremenitve zemlje in vode, 

− raven obremenitve morja, 

− raven svetlobnega onesnaževanja, 

− število odločb inšpektoratov, 

− število pritožb občanov, 

− podatki o delitvi finančnih sredstev v lokalnem okolju, 

− število poškodovanih delavcev (na milijon opravljenih delovnih ur). 

Intervjuvanec V1 pove, da družba spremlja še celo vrsto drugih kazalnikov, vendar naj bi bili 

omenjeni najbolj pomembni in relevantni, saj se prav za te kazalnike javnost najbolj zanima. 

Iz navedenega zaključimo, da zaposleni relativno zelo dobro poznajo trajnostno problematiko. 

Zaposleni menijo, da je poznavanje in izvajanje trajnostnih vidikov razvoja ključno za 

dolgoročno uspešnost družbe. 

RV 3: Katere motive zaposleni prepoznavajo kot ključne za uresničevanje trajnostnih 

razvojnih dejavnosti? 

Iz navedenih odgovorov intervjuvancev sklepamo, da so pri tem vprašanju zaposleni zelo 

enotni. Vsi intervjuvanci odgovarjajo, da se ključni motivi skrivajo predvsem v pričakovanju 

vseh udeleženih v okolju, v katerem pristanišče deluje. Prvi velik motiv je zagotovo potreba 

po razvoju družbe, ki ni mogoč brez podpore prebivalcev oziroma celotne lokalne skupnosti. 
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Razvoj in preživetje družbe nista mogoča brez trajnostnega vidika, saj to pričakujejo vsi 

udeleženci, od lokalne skupnosti do zaposlenih, poslovnih partnerjev, dobaviteljev, kupcev, 

lastnikov ter ne nazadnje države. Iz vseh objektivnih motivov pa kmalu preidemo na motiv 

ozaveščenosti vsakega udeleženega posameznika. Gre torej tudi za moralne in etične razloge 

oziroma motive. Človeška družba v našem okolju je očitno dosegla točko preloma, kjer ne gre 

zgolj za izpolnjevanje regulatornih zahtev, ampak smo tudi kot družba dosegli tolikšno mero 

zavedanja o pomembnosti trajnostnega razvoja, da nam opuščanje takšnega razvoja kot 

posameznikom pomeni moralni greh, prekršek, napačno ravnanje, torej nedopustno ravnanje 

nasploh. Ugotovitev je zelo spodbudna, saj nam vsiljuje mišljenje, da se zaposleni v 

pristanišču želijo trajnostno obnašati ne glede na zakonodajo in pritiske lokalne skupnosti. Iz 

navedenega lahko sklepamo, da je trajnostno ravnanje v pristanišču na zelo dobri poti, saj 

zaposleni ob obsežni zakonodaji in predpisih dodatno želijo še več prispevati k uspešnemu 

trajnostnemu razvoju družbe in okolja. 

RV 4: Katere izzive zaznavajo zaposleni kot ključne za prihodnost trajnostnega razvoja 

pristanišča? 

Ključne izzive za trajnostno naravnano prihodnost pristanišča intervjuvanci vidijo v iskanju 

sožitja oziroma ravnotežja med družbo Luka Koper, d. d., in družbenim ter institucionalnim 

okoljem. To pomeni tudi uravnoteženje med maksimiranjem dobička in omejitvami, ki jih pri 

tem postavlja trajnostni razvoj. V2 meni, da je ključni izziv pristanišča za prihodnost 

uresničevanje modela »zero waste and energy«, torej model učinkovite izrabe odpadkov in 

energije v pristanišču. S1 meni, da je ključni izziv vzpostavitev električnega omrežja, ki bo 

omogočalo priklop privezanih ladij. S to rešitvijo bi namreč po njegovem rešili več težav 

hkrati. Rešili bi se namreč, tudi po mnenju lokalne skupnosti, največje težave, in sicer hrupa, 

hkrati pa bi bistveno zmanjšali emisije izpušnih plinov dizelskih agregatov, ki danes na ladjah 

zagotavljajo električno energijo. Hrup in emisije sta namreč dva ključna dejavnika 

nezadovoljstva lokalne skupnosti v zadnjih letih. Intervjuvanci dodajajo, da vidijo kot dodatne 

izzive tudi doseganje zastavljenih ciljev internih pravilnikov, ki izhajajo iz zakonodaje, 

standardov in predpisov, zmanjšanje poškodb pri delu in uspešno vključevanje novih delavcev 

– tujcev v lokalno okolje.  

O2 ob koncu intervjuja pove, da vidi kot ključni izziv pristanišča v prihodnosti ohranjanje 

lastništva pristanišča v rokah države Slovenije. Pristanišče bo tako v domači lasti zagotovo 

bolje zagotavljalo interese lokalne skupnosti in ostalih deležnikov v okolju. V primeru 

prodaje družbe obstaja namreč velika verjetnost, da bi novi tuji lastnik neuravnoteženo 

upravljal s podjetjem, in sicer bi zagotovo manjšo pozornost namenjal socialnim, pa tudi 

okoljskim vidikom. Neuravnoteženost vseh treh vidikov pa pomeni, da trajnostni razvoj 

pristanišča v lokalnem okolju dolgoročno ne bo uspešen v vsem svojem potencialu. 
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Iz navedenega lahko sklepamo, da se intervjuvanci na vseh ravneh zavedajo tristebrnega 

modela trajnostnosti. Iz tega izhaja, da za ključne trajnostne izzive pristanišča zaznavajo 

pričakovane elemente. Povzamemo lahko, da intervjuvanci kot trajnostno in uspešno 

prihodnost zaznavajo predvsem stabilno, okolju prijazno rast gospodarske družbe, ki bo tudi 

družbeno odgovorna. 
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5 ZAKLJUČEK 

Po poglobljeni analizi teorije trajnostnega razvoja, interne dokumentacije družbe Luka Koper, 

d. d., ter izvedenih intervjujih na vodstvenih, srednjih in operativnih ravneh zaposlenih v Luki 

Koper, d. d., lahko podamo odgovor o ugotovitvah. Ugotavljali smo torej, kako skladen je 

trajnostni razvoj pristanišča s trenutnimi sodobnimi smernicami stroke trajnostnega razvoja. 

Kot smo ugotavljali v poglavju teoretična izhodišča, je treba pri trajnostnem razvoju 

upoštevati številne ureditvene vire, ki so bodisi obveznega ali pa zgolj komplementarnega 

značaja. V družbi Luka Koper, d. d., je že preko njihovih spletnih strani, kasneje pa še ob 

internem proučevanju moč ugotoviti, da so koncepti trajnostnega razvoja dodobra 

implementirani v sleherno dejavnost v pristanišču. V pristaniškem obvladovanju trajnostnih 

vidikov praktično ni mogoče zaznati področja, ki bi ne bilo obravnavano s katerega koli 

trajnostnega vidika.  

V nadaljevanju podajamo ugotovitve raziskave in sklep. 

5.1 Ugotovitve raziskave in sklep 

Namen naloge je bil ugotoviti, kako so trajnostni vidiki razvoja v pristanišču prepoznani, 

obravnavani in implementirani ter kako ga razumejo zaposleni na vseh ravneh poslovanja. Že 

skozi analizo notranje dokumentacije smo ugotavljali izjemno obsežna prizadevanja družbe za 

čim bolj celovito implementacijo trajnostnih vidikov. Skozi interpretacijo izvedenih 

intervjujev na vseh treh ravneh zaposlenih pa smo preverjali dejansko stanje v pristanišču. 

Iz notranje dokumentacije in opravljenih intervjujev ugotavljamo, da družba oziroma 

zaposleni dobro poznajo teoretična izhodišča trajnostnega razvoja. Nekateri zaposleni so celo 

poznali definicijo trajnostnega razvoja, vsi so poznali ključne koncepte, razlike so se pojavile 

predvsem v poznavanju teoretičnega modela treh stebrov trajnostnega razvoja. Zaposleni sicer 

poznajo in razumejo pomembnost in dejavnosti vseh treh stebrov, vendar se ne zavedajo, da je 

gospodarski steber dejansko osnova preostalima dvema. Zaposleni v večji meri mislijo, da sta 

predvsem okoljski, pa tudi socialni steber edina dva stebra trajnostnosti podjetja. Ker pa se iz 

drugih interesov in potreb zaposleni dobro zavedajo pomembnosti stabilne rasti in 

gospodarskega položaja podjetja, pri tem ne bi mogli govoriti, da pomembnosti 

gospodarskega stebra trajnostnosti ne razumejo. Med drugim je bilo mogoče zaznati, da na 

vsaki izmed treh ravni zaposlenih nekateri zaposleni bolje razumejo teoretični model 

trajnostnosti, drugi pa bolje poznajo konkretne operativne dejavnosti. To spoznanje 

pripisujemo dejstvu, da zaposleni najbolje poznajo področje, s katerim se srečujejo ob svojih 

delovnih obveznostih. Zaposleni, ki se ukvarjajo konkretno z okoljskimi dejavnostmi, znajo 

dejansko največ povedati o konkretnih zadevah, s katerimi se dnevno ukvarjajo, medtem ko 

zaposleni, ki se konkretno ne ukvarjajo z okoljskimi dejavnostmi, na trajnostnost gledajo širše 

in se bolj zavedajo celovitosti trajnostnih konceptov.  
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V družbi smo zaznali tudi sistemsko implementacijo trajnostnih ciljev, ki izhajajo iz ciljev 

Združenih narodov (UN). Družba Luka Koper, d. d., je izmed skupno sedemnajstih ciljev za 

namen interne implementacije povzela enajst relevantnih ciljev. Ti cilji so preko obsežne 

interne dokumentacije implementirani v sistem vodenja, predvsem pa v nadaljnji trajnostni 

razvoj družbe. Ob vsakem trajnostnem cilju so tako predvidene dejavnosti družbe, razložene 

bistvene vsebine, prikazani kazalniki in določeni letni cilji. Zadanim ciljem poleg družbe 

Luka Koper, d. d., sledijo tudi preostale družbe Skupine Luke Koper, vendar skladno s 

svojimi zmožnostmi in potrebami. 

Ker je Luka Koper, d. d., javna družba, poleg tega pa še ena strateških družb v državi, je 

izpostavljena velikemu nadzoru. To pomeni še večjo motivacijo in potrebo družbe, da v celoti 

upošteva in spoštuje zakonodajno ureditev. Družbo vsako leto obiščejo predstavniki različnih 

inšpekcijskih služb in preverjajo skladnost poslovanja družbe z zakonodajo. Zaposleni v 

službah varovanja okolja imajo celo letni kazalnik »število izdanih odločb inšpektorata« in si 

prizadevajo, da bi bilo vsako leto čim manj pripomb. Vsaka odločba s pripombami poleg 

ugleda terja tudi morebitne globe, ki si jih v družbi seveda ne želijo. Pomembno vlogo pri 

obvladovanju trajnostnih vidikov imajo tudi številni pridobljeni certifikati. Nekateri certifikati 

so obvezni, saj jih zahtevajo stranke, drugi pa so zgolj znak izjemnih prizadevanj družbe in 

investicije za višji ugled. Kakor koli, standardi predstavljajo družbi vodilo, katera področja je 

treba obvladovati in kaj želijo s tem doseči. Običajno pa standardi ne določajo dejavnosti, 

kako bomo zastavljene cilje tudi dosegli. Izbira dejavnosti za doseganje ciljev je prepuščena 

odgovornim osebam, ki jih vsakoletno skrbno pripravljajo, koordinirajo in spremljajo.  

Pri proučevanju notranje dokumentacije, predvsem letnih poročil družbe, smo ugotavljali, 

kako v družbi merijo trajnostne vidike. Številna literatura predvideva merjenje ključnih 

kazalnikov, ki se sicer po različnih virih nekoliko razlikujejo, v osnovi pa gre vedno za iste 

ključne kazalce. Kazalniki so razdeljeni po ključnih stebrih trajnostnega razvoja, in sicer na 

ekonomske, socialne in okoljske. Družba ima kazalnike razdeljene po službah, na koncu pa so 

vsi hkrati navedeni v posameznih letnih trajnostnih poročilih. Iz izvedenih intervjujev smo 

ugotovili, da so zaposleni s kazalniki dobro seznanjeni, predvsem pa s kazalniki, ki se 

nanašajo na njihovo področje delovanja. Vsi zaposleni, brez izjeme, tudi zelo dobro poznajo 

spletno stran »Živeti s pristaniščem« in s tem v povezavi tudi vsi vedo, da spletna stran v 

realnem času prikazuje kazalnike ravni hrupa v pristanišču, ravni prašnih delcev v ozračju ter 

čistost morja v pristanišču. Vsak kazalnik je merjen na treh ključnih lokacijah. Pri večletnem 

spremljanju opažamo, da kazalnik »čistost morja v pristanišču« ni dejaven in je prikazana 

vrednost vedno nič oziroma »trenutno ni podatka«. 

Zaposleni so ustrezno seznanjeni s kazalniki, saj jih poznajo, vključeni so v proces doseganja 

rezultatov področja, v katerem delujejo, poleg tega pa so seznanjeni tudi z ostalimi ključnimi 

kazalniki preko številnih poročil in ne nazadnje tudi preko medijev, saj, kot smo že omenili, je 
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javnost zelo zainteresirana za kakršne koli podatke v povezavi s pristaniščem, še posebej, če 

so ti občasno senzacionalni. 

Za namen magistrske naloge smo opravili številne razgovore v pristanišču, preden smo sploh 

dobili občutek, kako so koncepti trajnostnega razvoja vključeni v drobovje družbe in kdo bi 

sploh bili primerni sogovorniki za izvedbo intervjujev. Takoj smo ugotovili, da je poznavanje 

trajnostnih vidikov zaposlenih zelo različno. Vsi o trajnostnosti nekaj vedo, vendar se to 

poznavanje precej razlikuje. Med neformalnimi razgovori smo namreč ugotavljali, da najnižje 

delavske strukture ne poznajo koncepta trajnostnosti, niti ne želijo o nepoznani tematiki 

razpravljati. Te strukture iz naslova trajnostnosti še najbolje poznajo področje ravnanja z 

odpadki, torej ločevanje odpadkov ter reciklažo. Prav zaradi tega smo se odločili, da bomo za 

izvedbo intervjujev v raziskavo vključili strukture zaposlenih, ki ne bodo vključevale 

najnižjih operativnih profilov zaposlenih.  

Vidike gospodarske trajnostnosti, torej gospodarskega stebra trajnostnega razvoja, zaposleni 

zelo dobro poznajo. Vsak terminal oziroma služba ima namreč svoje kazalnike, ki jih 

zaposleni poizkušajo doseči skozi kvartale. Glavni gospodarski kazalniki, kot so prihodki in 

dobiček, namreč pomenijo osnovo za izplačilo tako imenovane gospodarnosti zaposlenim. Če 

finančni kazalniki kažejo na uspešnost, zaposlenim namreč pripada kvartalni bonus, ki ga v 

družbi imenujejo gospodarnost. Iz navedenega izhaja, da so zaposleni redno seznanjeni s 

poslovanjem družbe, saj jih predvsem zanima, ali bodo ob novem tromesečju prejeli izplačan 

bonus za uspešno poslovanje. Točnega podatka o višini izplačanih bonusov nismo uspeli 

pridobiti, neuradno pa naj bi se ta gibal nekje pri 30 % do 40 % neto osebnega dohodka. 

V izvedenih intervjujih smo kmalu ugotovili, da zaposleni dobro razumejo koncepte 

trajnostnega razvoja. Kljub temu, da se poznavanje med njimi nekoliko razlikuje, lahko 

zaključimo, da zaposleni večinoma poznajo osnove trajnostnega razvoja, zato smo upravičeno 

sklepali, da bodo tudi naslednji odgovori relevantni in bomo iz njih lahko dobili občutek o 

splošnem poznavanju trajnostnih vidikov v družbi. V nadaljevanju nas je zanimalo, kako 

pomembni se zaposlenim zdijo trajnostni vidiki. Zanimalo nas je, kako resno torej jemljejo 

koncepte trajnostnosti. Ob tem vprašanju smo ugotovili, da je zavedanje na izjemno visoki 

ravni. Zaznati je mogoče, da so zaposleni s trajnostnostjo dobesedno bombardirani z vseh 

strani. Torej že iz splošne javnosti, iz medijev in notranjih politik, predpisov, standardov, 

zakonodaje ter raznih inšpekcijskih služb, ki redno izvajajo notranje preglede skladnosti 

delovanja družbe z zakonodajo. Zaposleni so sicer s trajnostnostjo seznanjeni vsaj toliko, 

kolikor je potrebno za opravljanje delovnih nalog, zato se njihovo poznavanje tudi ustrezno 

razlikuje. Zavedanje in pa regulatorni dejavniki so na izjemno visoki ravni, zato menimo, da 

je s trajnostnostjo prežet vsak delovni procesu v družbi. Ob naslednjem vprašanju smo 

preverjali poznavanje trenutnega dejanskega stanja v družbi, kako torej zaposleni poznajo 

aktualno trajnostno ravnanje oziroma prizadevanje družbe. Ugotovili smo, da so zaposleni 

zelo dobro seznanjeni s trajnostnimi prizadevanji pristanišča, saj so navajali precej konkretne 
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aktualne dejavnosti, njihov pogled pa je segal celo v prihodnost. Zaposleni niso zgolj 

seznanjeni s trenutnimi prizadevanji družbe, temveč poznajo tudi prihajajoče dejavnosti, ki 

bodo pomembno vplivale na učinkovit trajnostni razvoj pristanišča.  

V nadaljevanju smo preverjali, kako zaposleni prepoznavajo ustreznost omenjenih trajnostnih 

prizadevanj in dejavnosti ter čemu pripisujejo največjo odgovornost za uspešno uresničevanje 

trajnostnostne komponente v družbi. Zaposleni večinoma vidijo pristanišče kot izjemno 

učinkovito pri implementaciji in izvajanju trajnostnih dejavnosti v družbi. Učinkovitost naj bi 

dokazovali predvsem z uspešnim in stabilnim poslovanjem, s pozitivnimi rezultati 

vsakoletnega anketiranja prebivalstva, s številnimi pridobljenimi certifikati, z relativno 

majhnim številom odločb inšpektoratov, z vedno manj pritožbami prebivalstva ter z uspešno 

izvedenimi številnimi vsakoletnimi širitvenimi projekti. Nekateri zaposleni, ki so sicer v 

manjšini, sicer menijo, da učinkovitost izvajanja trajnostnostnih prizadevanj ni zadostna, saj 

naj bi bili nekateri ključni zaposleni preobremenjeni in naj bi zato nekatere dejavnosti 

potekale prepočasi. Tak primer je na primer vsakoletno prejemanje številnih pritožb občanov 

zaradi hrupom. Kot smo omenili že v prejšnjih poglavjih, na tem področju potekajo številna 

prizadevanja v smeri elektrifikacije ladij v pristanišču, vendar vse skupaj traja že dolgo vrsto 

let, torej predolgo. Nekateri zaposleni so omenjali tudi neuravnoteženost trajnostnih 

prizadevanj v družbi, saj naj bi prevladovala okoljska komponenta. Te trditve nismo uspeli 

dokazati, smo pa sklepali, da se predvidoma nanaša predvsem na že omenjeno dejstvo, da si 

nekateri trajnostnost predstavljajo predvsem kot okoljevarstveno delovanje. Glede 

odgovornosti za učinkovito trajnostnostno delovanje so si zaposleni zelo enotni, pa tudi 

skladni s politiko podjetja in menijo, da je odgovornost predvsem na strani vodstva, ki mora 

zagotoviti ustrezne potrebne vire, vendar pa se vsi zavedajo, da je za uspešnost družbe 

odgovoren vsak posamezen zaposleni. Trajnostnost je lahko na ravni vodstva družbe še tako 

dobro zastavljena – če v izvedbenih strukturah ni pravega prizadevanja, ta ne bo uspešna.  

V nadaljevanju smo govorili o izbiri trajnostnih kazalnikov, ki naj bi bili najbolj relevantni za 

spremljanje delovanja pristanišča. Zaposleni so po pričakovanjih v višjih strukturah navajali 

predvsem kazalnike, kot so poslovna uspešnost, rezultati raziskave javnega mnenja, 

fluktuacija zaposlenih ter osnovni okoljski kazalniki, kot so raven hrupa in prašnih delcev. 

Slednji so prikazani v realnem času na že omenjenem posebnem trajnostnem, spletnem 

portalu. Preostali zaposleni so pretežno kot pomembne oziroma relevantne kazalnike navajali 

predvsem kazalnike obremenjevanja vode, morja, zraka, zemlje in hrupa ter svetlobno 

onesnaževanje. Nekateri zaposleni so omenili tudi kazalnike dodeljevanja finančnih sredstev 

v lokalnem okolju, zadovoljstvo zaposlenih ter zadovoljstvo lokalne skupnosti. Zaposleni so 

opozorili tudi na pomembnost kazalnika število poškodovanih delavcev na milijon 

opravljenih delovnih ur.  

Družba sicer vodi še številne druge kazalnike, vendar so omenjeni najbolj le zanimivi, 

predvsem za zainteresirano javnost. Kazalniki, ki jih družba uporablja v praksi, so skladni s 
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predhodno omenjeno teorijo po Gosarju (2006, 36–37). Vse kazalnike in druge podatke je 

mogoče najti v letnih poročilih družbe, katerih sestavni del je tudi trajnostno poročilo.  

Sledila so vprašanja glede ključnih razlogov, zaradi katerih si mora družba prizadevati za 

doseganje ciljev trajnostnih vidikov. Največje razloge zaposleni vidijo predvsem v 

pričakovanjih okolja, v katerem pristanišče deluje. Dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo 

namreč zaposleni prepoznavajo kot ključno za uspešen dolgoročni razvoj družbe. V 

nadaljevanju ugotavljamo še naslednje razloge, kot so ohranjanje zdravega naravnega okolja, 

moralni in etični razlogi, ozaveščenost zaposlenih in širše javnosti, pričakovanja zakonodaje, 

standardov in internih aktov. Gre torej za mešanico neke etične osveščenosti zaposlenih in 

nuje po zadovoljevanju zakonskih zahtev, omejitev in pričakovanj udeleženih deležnikov.  

Ob koncu raziskave smo se dotaknili tudi pogleda v prihodnost, in sicer nas je zanimalo, 

katere ključne izzive vidijo zaposleni za uspešno obvladovanje trajnostnih vidikov in razvoja 

v prihodnosti. Zaposleni se dobro zavedajo, da bo treba v prihodnosti še bolj uspešno iskati 

ravnotežje in sožitje med uspešnostjo podjetja, družbenimi, institucionalnimi ter 

okoljevarstvenimi potrebami. Zaposleni navajajo številne konkretne izzive, ki čakajo 

pristanišče v prihodnosti, in sicer: 

− gradnja drugega tira, 

− implementacija učinkovite izrabe odpadkov in energije znotraj pristanišča, 

− vzpostavitev električne infrastrukture za priklop ladij, 

− najti rešitev odlaganja mulja iz bazenov, 

− izboljšanje sodelovanja z obema mejnima občinama, 

− iskanje novih trajnostnih rešitev, ki ne bodo negativno vplivale na poslovanje družbe, 

− nadaljnje zmanjševanje emisij hrupa, prašnih delcev, čistoče morja, 

− doseganje vseh zastavljenih ciljev družbe, vezanih na zakonodajo, standarde in predpise, 

− zmanjševanje števila poškodb delavcev, 

− integracija tujih delavcev v okolje (predvsem jezikovne ovire), 

− ohranitev lastništva pristanišča v domači lasti, saj bo pristanišče le tako lahko najbolj 

učinkovito zagotavljalo interese lokalne skupnosti, okolja in drugih deležnikov. 

Iz izvedenega intervjuja in proučene literature smo pridobili številne informacije o današnjem 

pojmu trajnostnega razvoja. Predvsem pa smo pridobili vpogled v trajnostno obvladovanje 

družbe Luka Koper, d. o. o. Trajnostnost je pomembno vključena v vse strukture družbe in 

zaposleni so večinoma dobro seznanjeni s koncepti oziroma dejavnostmi, ki so 

implementirani v sistem vodenja družbe. Samozavestna mnenja zaposlenih o učinkovitem 

obvladovanju trajnostnih konceptov v družbi so se izkazala za resnična. Kljub vsem 

ugotovljenim pozitivnim ugotovitvam pa smo zaznali tudi nekaj manjših pomanjkljivosti, ki 

jih bomo v nadaljevanju navedli in predlagali nekatere spremembe za izboljšanje trajnostnega 

delovanja družbe v bodoče. 
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5.2 Priporočila 

Priporočila družbi, kjer tako ali drugače na področju trajnostnih vidikov sodeluje večje število 

redno in izredno zaposlenih, med njimi tudi številni strokovnjaki in zunanji svetovalci, je 

velik izziv. Družba Luka Koper, d. d., je trajnostne vidike razvoja v svojem poslovanju 

sistematično in temeljito načrtovala, jih vpeljala ter jih pozorno spremlja. Kot smo v 

magistrski nalogi že omenili, je družba zaradi svoje edinstvenosti izpostavljena izjemnemu 

zanimanju političnega in družbenega okolja. Prav zaradi svoje izpostavljenosti so pritiski 

terjali velika prizadevanja družbe, da zadosti vsem potrebam današnjega časa. Med temi 

potrebami imajo izjemno pomembno vlogo trajnostni vidiki, ki smo jih v magistrski nalogi 

obravnavali. Osnovni namen oziroma cilj magistrske naloge je bil predstaviti delovanje 

koncepta trajnostnega razvoja družbe Luka Koper, d. d., in sicer predvsem z vidika 

zaposlenih, ter na osnovi razpoložljivih, relevantnih primarnih in sekundarnih podatkov 

analizirati, kako so trajnostni vidiki v družbi prepoznani, obravnavani in implementirani. Ob 

končani raziskavi smo pridobljene podatke in informacije primerjali s proučeno literaturo in 

na osnovi ugotovljenega v nadaljevanju podajamo naslednja priporočila: 

− Iz javnomnenjske raziskave iz leta 2018 ugotavljamo slabo informiranost javnosti s 

konkretnimi trajnostnimi ukrepi, zato družbi priporočamo, da redno vsako leto na svojih 

medijih bolj pregledno izpostavi ukrepe, ki jih je v preteklem letu realizirala. 

− Iz interne dokumentacije smo ugotovili, da družba predvideva sistemsko integracijo 

trajnostnih vidikov zgolj v svojem sistemu, pridruženim in hčerinskim družbam pa 

integracijo zgolj priporoča. Zaradi neposredne in pogosto komplementarne dejavnosti 

omenjenih družb priporočamo, da Luka Koper, d. d., od svojih povezanih družb 

omenjeno integracijo pričakuje kot obvezno. 

− Že pri zgodnjih razgovorih, namenjenih izbiri intervjuvancev z različnih ravni zaposlenih 

v družbi, smo ugotovili, da je poznavanje osnovnih teoretičnih modelov trajnostnosti zelo 

različno, predvsem pa skromno v nižjih zaposlitvenih strukturah. Zaradi tega 

priporočamo, da se v letni načrt izobraževanja vseh zaposlenih vključi osnovno 

predstavitev in razlago vsebine, vloge in pomembnosti trajnostnih konceptov. 

− Za namen dodatnega ozaveščanja in izobraževanja zaposlenih na področju trajnostnih 

konceptov predlagamo uvedbo dnevnih poučno zabavnih ugank na internem spletišču in 

letno nagrajevanje najbolj dejavnih in uspešnih udeležencev. 

− Ob izvedbi intervjujev smo zaznali različno razumevanje trajnostnih prizadevanj družbe 

med ključnimi strokovnimi zaposlenimi. Priporočamo, da se za namen trajnostnega 

ozaveščanja zaposlenih pripravi skrajšana zgoščena in pregledna različica trajnostnega 

poročila, ki bo zajemalo zgolj ključne rezultate vsakega preteklega leta. Zaposleni bodo 

tako bolje in enotno seznanjeni z vsemi prizadevanji v družbi. 

− Pri intervjujih smo zaznali preobremenjenost ključnih strokovnih sodelavcev, saj so ti 

poleg zadolžitev v zvezi s trajnostnimi vidiki istočasno zadolženi še za nekatere druge 

delovne naloge in druga področja. Zaradi ugotovljenega priporočamo, da se izključno za 
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področje trajnostnosti v pristanišču določijo ali zaposlijo dodatni sodelavci, ki bodo delali 

v ustreznih delovnih razmerah. 

− V teoriji smo ugotovili, da se investicije v trajnostnost sprva kažejo kot strošek, kasneje 

pa se izkažejo kot dodana vrednost podjetja. Priporočamo, da se za namen trajnostnosti 

vsako leto nameni večja finančna sredstva. 

− Na spletnem trajnostnem portalu družba v realnem času prikazuje številne podatke o 

emisijah v pristanišču. Med temi podatki so dodatno tudi podatki o temperaturi morja v 

pristanišču, motnosti morja, pH vrednosti morja, slanosti ter vsebnosti kisika v morju. Ti 

podatki niso nikoli javno dostopni, zato priporočamo, da se portal s temi podatki dopolni, 

ali pa se s portala ti podatki v celoti izbrišejo. 

− Najbolj razširjen spletni brskalnik Google ima v svoji bazi osnovne podatke o družbi 

Luka Koper, d. d., ki so nazadnje posodobljeni leta 2013. Priporočamo posodobitev, saj je 

na primer zadnji javni spletni podatek o številu zaposlenih v družbi 784, medtem ko je v 

družbi po podatkih službe za stike z javnostjo zaposlenih že preko 1500 oseb (januar 

2020). 

Priporočila so podana na osnovi raziskave v danem trenutku. Kot izhaja iz standardov 

kakovosti, gre pri kakršnem koli razvoju, tudi trajnostnem, za neprestano, neprekinjeno 

izboljševanje in nadgrajevanje vpeljanih sistemov. Tudi v primeru družbe Luka Koper, d. d., 

ki deluje v tako velikih razsežnostih, vsaj za slovenske razmere, ni dvoma, da bodo koncepti 

trajnostnosti stalno nadgrajevani in jih bodo še naprej razvijali.  
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PRILOGA 

Priloga 1 Vprašalnik za polstrukturiran intervju 

 





Priloga 1 

 

VPRAŠALNIK ZA POLSTRUKTURIRAN INTERVJU 

1. Kako vi razumete koncept trajnostnega razvoja? Kako bi ga opredelili?  

2. Kaj po vašem mnenju ta koncept pomeni za poslovanje Luke Koper, d. d.?  

3. Kako po vašem mnenju Luka Koper, d. d., izpolnjuje zahteve trajnostnega razvoja? 

Kateri so po vašem mnenju ključni ukrepi Luke Koper, d. d., v tej smeri? 

4. Kako bi ocenili učinkovitost in uspešnost izvajanja teh ukrepov? Kdo je po vašem 

mnenju najbolj odgovoren v Luki Koper, d. d., za izvajanje teh ukrepov?  

5. Kateri kazalniki trajnostnega razvoja so po vašem mnenju najbolj relevantni za 

spremljanje delovanja pristanišča kot je Luka Koper, d. d.?  

6. Kateri so po vašem mnenju ključni razlogi, oziroma motivi, zaradi katerih si mora 

Luka Koper, d. d., prizadevati za doseganje ciljev trajnostnega razvoja? Zakaj so to za 

vas ključni razlogi? 

7. Kateri so po vašem mnenju ključni izzivi Luke Koper, d. d., za učinkovito 

obvladovanje vidikov trajnostnega razvoja v prihodnosti? 

 


