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POVZETEK 

Namen magistrske naloge je bil pregled literature s področja oskrbnih verig in letalskega 

tovornega prometa med slovenskimi podjetji ter na podlagi raziskave proučiti odločitvene 

procese pri uvedbi letalskega tovornega transporta v oskrbne verige. Na osnovi ugotovitev 

dejanskega stanja smo identificirali priložnosti in potenciale, ki jih podjetjem v okviru 

managementa oskrbnih verig odpira letalski tovorni transport. V ta namen smo v empiričnem 

delu naloge izvedli kvantitativno raziskavo, ki je bila opravljena s pomočjo metode 

anketiranja. Ugotovitve raziskave kažejo, da podjetja še vedno v večji meri izvažajo znotraj 

Evropske unije in se posledično poslužujejo predvsem cestnega prevoza. Letalskega 

tovornega prometa se poslužujejo predvsem podjetja z nižjim obsegom izvoza na letni ravni. 

Zasnovali smo predloge za izboljšanje stanja na področju preskrbe oskrbnih verig. Treba je 

upoštevati dodano vrednost izdelka in preveriti tudi druge načine transporta, saj se je z 

globalizacijo in zmanjševanjem zalog v podjetjih povečala frekventnost naročanj in zmanjšal 

čas preskrbe v oskrbnih verigah. 

Ključne besede: oskrbne verige, logistika, letalski tovorni transport, Slovenija, management, 

transport. 

SUMMARY 

The aim of this master’s thesis was to present a literature overview on supply chains and air 

cargo transport among Slovenian companies as well as analyse decision processes in 

introducing air transport into supply chains based on a survey. The actual situation allowed us 

to identify the opportunities and potentials that air cargo transport offers to the companies in 

terms of supply chain management. To this end, a quantitative research using a survey method 

was carried out in the empirical part of the master’s thesis. The findings show that companies 

still mainly export within the European Union and, consequently, primarily focus on road 

transport. However, air cargo transport is primarily used by the companies with a lower 

export share on an annual basis. We therefore set out proposals for improving the situation 

regarding supply chains. It is also important to consider the added value of the product and 

other means of transport as globalisation and lower levels of stocks in the companies have 

increased the order frequency, but also reduced delivery times in supply chains. 

Keywords: supply chains, logistics, air cargo transport, Slovenia, management, transport. 
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1 UVOD 

V uvodnem delu magistrske naloge na kratko predstavimo teoretična izhodišča, ki so nam 

pomagala pri nadaljnji empirični raziskavi. Poleg tega so predstavljeni namen in cilji naloge 

ter ključne hipoteze. Na koncu poglavja smo opredelili predvidene metode raziskave in 

predpostavke ter omejitve, ki nam jih pri obravnavanem problemu prinaša raziskava. 

Oskrbne verige podjetij postajajo daljše in bolj kompleksne, hkrati pa so zaradi odpiranja tujih 

trgov in konkurence podjetja primorana optimizirati procese. Zaradi nenehnih sprememb v 

globalnem svetu in številnih inovacij je potreba po hitrih, učinkovitih in odzivnih oskrbnih 

verigah, ki zagotavljajo vsem vpletenim preskrbo z izdelki. Letalski transport je pomemben in 

učinkovit del današnjih optimiziranih oskrbnih verig. Za številne proizvode, trge in industrije 

je kritična povezava, ki organizacijam omogoča pravočasno odzivanje na zahteve kupcev. 

Omogoča hitre dostavne čase, ki so potrebni za zagotavljanje časovno občutljivih in 

temperaturno občutljivih izdelkov, zagotavlja zanesljiv dostop do oddaljenih lokacij in nudi 

dobro razmerje med storitvijo in ceno. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

V današnjem globalnem in konkurenčnem poslovnem okolju so vse bolj pomembne kakovost, 

učinkovitost in uspešnost nabavnih in distribucijskih procesov, ki neposredno vplivajo na 

tržno uspešnost in s tem na dobiček podjetja (Fawcett, Ellram in Ogden 2014, 7). Da podjetje 

danes v svojem tržnem okolju lahko ohranja potrebno konkurenčnost za preživetje, mora 

poskrbeti za optimalno oskrbo z materialnimi dobrinami, energijo, informacijami in znanjem 

ter zagotavljati optimalno oskrbo uporabnikov s svojimi produkti podjetja v želeni količini in 

kakovosti, ob določenem času in kraju (Urbancl 2010, 8). Tradicionalni koncept poslovanja, 

katerega osnovna cilja sta povečanje prihodkov in zmanjšanje stroškov posameznih sektorjev 

podjetja, je zaradi tega zamenjal koncept oskrbnih verig, katerega osnovni princip je 

medsebojno povezovanje in čim bolj usklajeno delovanje posameznih udeležencev oskrbne 

verige (Kavčič in Bratina 2008, 137). 

Naraščajoče zahteve po distribucijski učinkovitosti podjetja postavljajo nalogo stalne 

optimizacije procesa organiziranosti dobave materiala in distribucije produktov. Logistični 

oddelek mora ob vsakem času in pod vsemi pogoji zagotavljati redno oskrbo z materiali, 

opremo, blagom in storitvami ter njihovo odpremo in s tem omogočati nemoten potek vseh 

poslovnih funkcij v podjetju. Proizvodni in nabavni procesi na ravni celotne oskrbne verige 

pri tem težijo k zmanjševanju zalog, skladiščnih površin in skladiščnih manipulacij, pa tudi k 

zmanjševanju časovnih oken v načelu JIT (angl. Just in time) in »od vrat do vrat« (angl. Door 

to door) (Christopher 2016, 12–13). Med trendi optimizacije poslovanja prevladuje tudi 

selitev proizvodnje v tujino zaradi cenejše delovne sile, kar povečuje potrebo po bolj 

kompleksni logistični organiziranosti zaradi mednarodnega poslovanja (Rushton, Croucher in 
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Baker 2014, 2). Transportno-logistični procesi z vsemi temi spremembami na globalni in 

lokalni ravni postajajo osrednji dejavnik poslovne uspešnosti podjetja. Ena ključnih odločitev 

v obvladovanju transportno-logističnih procesov je odločitev o načinih transporta, pri čemer 

podjetje izbira med kamionskim, vagonskim ali kombiniranim, ladijskim ali letalskim 

prevozom (Kešetović in Antloga Kapitler 2009, 110).  

Znotraj EU in sosednjih držav je najbolj v uporabi kopenski transport, zaradi globalizacije 

gospodarstva in širjenja mreže dobaviteljev pa se transportne razdalje bistveno povečujejo, 

kar povečuje pomen pomorskega in letalskega transporta. Pomorski transport pri tem velja za 

cenejšo in primernejšo alternativo medcelinskega poslovanja in je v uporabi zlasti za transport 

masovnih in cenejših tovorov. Letalski transport je bil v preteklosti zaradi bistveno višjih 

stroškov druga alternativa, uporabljal se je predvsem v primerih izpolnitev terminskega načrta 

in ob prevozu dragocenega tovora. Vendar pa postajata hitrost oz. čas potovanja in 

zanesljivost dostave vse pomembnejša dejavnika transportno-logistične učinkovitosti, s čimer 

se povečujeta pomen in potencial letalskega transporta (Walcott in Fan 2016, 156). 

Osnovna prednost letalskega transporta je vsekakor v njegovi hitrosti, ki postaja pri 

naraščajočih razdaljah v oskrbnih mrežah vse bolj pomembna. Letalski transport postaja tako 

zlasti v medcelinski distribuciji najbolj konkurenčna logistična alternativa, ki ji lahko 

železniški in cestni transport konkurirata le na razdaljah, krajših od 600 km (Kešetović in 

Antloga Kapitler 2009, 114). Poleg hitrosti so prednosti letalskega transporta še točnost, 

zanesljivost dobave, varnost v prevozu, frekventnost dobave in geografska dostopnost, med 

glavne omejitve letalskega transporta pa prištevamo slabo energijsko učinkovitost oz. veliko 

porabo energije na enoto tovora, posledične večje ekološke obremenitve in visoke prevozne 

stroške, omejitve nosilnosti, odvisnost od vremenskih razmer (Button in Yuan 2013, 335). 

Podatki statističnega urada kažejo na hitro rast letalskega transporta v prejšnjem desetletju, saj 

je teža blaga, ki je bilo transportirano na treh slovenskih mednarodnih letališčih, od leta 2001 

do 2007 s 7000 ton letno narasla na 14.000 ton. Pri količini letalsko transportiranega blaga je 

jasno razviden močan učinek gospodarske krize leta 2008, ko je obseg transporta padel na 

10.000 ton letno in nato leto kasneje na 7000 ton letno. Do leta 2016 nato obseg letno 

pretovorjenega blaga na slovenskih mednarodnih letališčih še ni presegel 10.000 ton, vendar 

vsako leto raste. Padec v prepeljanem blagu v letih 2008 in 2009 sicer spremljamo tudi v 

cestnem in železniškem prevozu, medtem ko pomorski prevoz beleži kontinuirano rast 

(Statistični urad Republike Slovenije b. l.a). Podatki o obsegu kažejo, da se nekatera 

slovenska podjetja pri nabavi poslužujejo (tudi) letalskega tovornega transporta. V magistrski 

nalogi smo ugotavljali primerjavo med možnostmi implementacije letalskega transporta v 

logistične procese in aktualnimi praksami slovenskih podjetij. 

Primerjava med možnostmi implementacije letalskega transporta v logistične procese in 

aktualnimi praksami slovenskih uvoznih iz izvoznih podjetij bo v raziskavi predstavljala 

osnovo za identifikacijo priložnosti za izboljšave. Letalski transport pokriva na globalni ravni 
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v oskrbnih verigah 2 % obsega vsega tovora, vendar pa po vrednosti zajema 35 % vsega 

transportiranega blaga. S tem predstavlja ključno strateško prednost in pomemben vir 

optimizacije poslovanja (Sales 2013). Ker predstavlja letalski transport v slovenskem prometu 

v povprečju zadnjih 10 let le 0,002 % celotnega prometa, poleg tega pa obseg prevoza od leta 

2009 naprej raste (Statistični urad Republike Slovenije b. l.b), predpostavljamo, da se odpirajo 

velike možnosti za optimizacijo logističnih procesov oskrbnih verig v obliki implementacije 

letalskega transporta.  

V enem izmed logističnih podjetij na letalskem oddelku je opaziti, da se povpraševanje po 

letalskem transportu spreminja zaradi nenadnih sprememb pri naročilih in odvisnosti od 

dobav izdelkov, predvsem pa se oskrbne verige skrajšujejo in poenostavljajo, da se 

omogočajo lažja sledljivost in hitrejši transportni časi. V Sloveniji imamo veliko uspešnih 

podjetij, ki uporabljajo izključno samo letalski transport zaradi same narave izdelkov in 

predvsem krajših dobavnih rokov in le-ta smo zajeli v anketo ter skozi magistrsko nalogo 

preverili, zakaj je zanje letalski transport tako pomemben kljub višjim stroškom, ki jih ta 

dostava predstavlja. 

1.2 Namen in cilji magistrske naloge 

Namen magistrske naloge je v teoretičnem delu pripraviti izčrpen pregled domače in tuje 

literature s področja oskrbnih verig in letalskega tovornega prometa med slovenskimi podjetji 

ter na podlagi raziskave proučiti odločitvene procese pri implementaciji letalskega tovornega 

transporta v oskrbne verige.  

Na podlagi raziskave odločitvenih procesov in njihovih izidov smo podali priporočila 

vodstvom slovenskih podjetij za optimizacijo oskrbnih verig.  

Na osnovi ugotovitev dejanskega stanja želimo torej identificirati priložnosti in potenciale, ki 

jih podjetjem v okviru managementa oskrbnih verig odpira letalski tovorni transport. V ta 

namen zastavljamo naslednje cilje magistrske naloge: 

 skrbno proučiti relevantno literaturo; 

 raziskati in predstaviti teorijo oskrbne verige; 

 raziskati in predstaviti obstoječe poslovne možnosti, ki jih podjetjem ponuja letalski 

tovorni transport pri optimizaciji nabavne funkcije; 

 letalski tovorni transport z vidika optimizacije nabavnih procesov primerjati s preostalimi 

transportnimi alternativami; 

 raziskati znanje in osveščenost slovenskih podjetij o priložnostih, ki jim jih ponuja 

letalski tovorni transport pri optimizaciji nabavne funkcije; 

 raziskati odločitvene procese v nabavnih funkcijah slovenskih podjetij in njihove izide; 
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 s primerjavo obstoječega stanja v slovenskih podjetjih in obstoječih možnosti na trgu 

transportnih storitev oblikovati predloge in priporočila za izboljšavo oskrbnih procesov v 

slovenskih podjetjih. 

Izhajajoč iz namena in ciljev kot vodilo pri raziskovalnem delu postavljamo naslednje 

hipoteze: 

H1: Podjetja z večjo izvozno naravnanostjo (obseg na letni ravni v izvozu surovin/izdelkov) 

se v večji meri poslužujejo letalskega transporta. 

Prvo hipotezo smo preverjali s pomočjo hi-kvadrat statistike, kjer smo ugotavljali, ali prihaja 

do asociacije oziroma povezanosti med izvozno naravnanostjo podjetij in deležem 

izkoriščanja letalskega prevoza kot sredstva za dostavo surovin in izdelkov odjemalcev. 

H2: V podjetjih, kjer letalski transport predstavlja več kot 50-odstotni delež pri izvozu 

surovin/izdelkov, so dejavniki izbire za to obliko transporta drugačni kot pri ostalih podjetjih. 

Za preverjanje druge hipoteze oblikujemo novo spremenljivko, ki izhaja iz deleža izkoriščanja 

letalskega prometa pri dostavi surovin in izdelkov odjemalcem. Pri tem primerjamo podjetja, 

kjer letalski transport predstavlja več kot 50-odstotni delež pri izvozu surovin/izdelkov z 

ostalimi podjetji. Omenjena dva podvzorca primerjamo glede na dejavnike, ki vplivajo na 

izbiro transporta za dostavo surovin in izdelkov odjemalcem. Naše predvidevanje je, da se 

dejavniki, ki vplivajo na izbiro transporta za dostavo surovin in izdelkov odjemalcem, med 

podjetji razlikujejo. S pomočjo faktorske analize smo poskušali združevati posamezne 

dejavnike transporta in jih primerjali glede na dva podvzorca s pomočjo t-testa za neodvisne 

vzorce. Prav tako smo preverjali, ali prihaja do statistično značilnih razlik med posameznimi 

drugimi značilnostmi podjetij (velikostjo, dejavnostjo in obsegom izvoza).  

H3: Podjetja, ki nastopajo na svetovnem trgu, se v večji meri poslužujejo letalskega transporta 

za dostavo izdelkov odjemalcem in bolje ocenjujejo vse dejavnike izbire za to obliko 

transporta (angl. service criteria of air cargo logistics providers).  

Za preverjanje prvega dela tretje hipoteze smo uporabili hi-kvadrat statistiko, kjer želimo 

dokazati, da so podjetja, ki nastopajo na svetovnem trgu, v primerjavi z vsemi ostalimi 

podjetji v vzorcu bolj naklonjena uporabi letalskega transporta, ki pa ni nujno prevladujoč 

način transporta. Za preverjanje drugega dela tretje hipoteze pa smo uporabili t-test za dva 

neodvisna vzorca (podjetja, ki nastopajo na svetovnem trgu, v primerjavi z vsemi ostalimi 

podjetji v vzorcu) ter primerjali povprečne ocene ključnih prednosti letalskih prevozov, ki 

smo jih predhodno združili s pomočjo faktorske analize.  
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1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev magistrske naloge 

Magistrska naloga zajema teoretični in empirični del. 

V teoretičnem delu magistrske naloge smo s pregledom raznovrstnih virov in domače ter tuje 

literature podali sintezo temeljnih ugotovitev s področja teorije oskrbnih verig in 

distribucijskih procesov ter stanja v globalnem poslovnem okolju. Pri pripravi teoretičnega 

dela pa smo uporabili deskriptivni pristop, metodo kompilacije in statistične metode. Na 

osnovi virov in literature bomo najprej opisali pomen, vlogo in sodobni koncept oskrbne 

verige ter predstavili vidike stroškov, tveganj in polja optimizacije. V nadaljevanju se bomo 

osredotočili na pregled razvoja in trendov sodobnega tovornega transporta ter se v okviru tega 

osredotočili na letalski tovorni transport v primerjavi z ostalimi transportnimi alternativami. 

V empiričnem delu magistrske naloge smo izvedli raziskavo, ki je bila opravljena s pomočjo 

metode anketiranja v obliki anketnega vprašalnika. Anketni vprašalnik smo oblikovali po 

zgledu predhodnih raziskav (Loetveit Pedersen in Gray 1998; Meng idr. 2010; Wang 2007), 

pri čemer smo vprašalnik prilagodili na slovenske razmere s poudarkom na možnosti uporabe, 

saj predvidevamo, da bomo v vzorec zajeli tudi delež podjetij, ki se letalskega transporta 

sploh ne poslužujejo. Pridobljene podatke smo obdelali s statističnimi metodami (hi-kvadrat 

statistika, t-test za dva neodvisna vzorca, multivariatna metoda faktorska analiza), pri čemer 

smo uporabljali programa MS Excel in IMB SPSS. Rezultate smo v nadaljevanju predstavili s 

pomočjo opisne statistike in jih interpretirali skladno z raziskovalnimi cilji, tako da smo 

ugotovitve anketne raziskave primerjali z ugotovitvami teoretičnega dela. Glede na tip merske 

lestvice smo podatke ustrezno predstavili. Za številske podatke smo navajali minimum, 

maksimum, povprečne vrednosti in standardni odklon. Za opisne spremenljivke smo podali 

deleže. Hipoteze smo potrjevali s pomočjo bivariatnih in multivariatnih statističnih metod.  

Spletna anketa je bila izvedena anonimno med slovenskimi podjetji v različnih panogah 

predelovalnih dejavnosti. Zavedati se je treba, da je slovensko gospodarstvo majhno in ima 

omejen obseg, dodatna omejitev pa je, da se osredotočamo na podjetja, ki se v oskrbni 

transportni verigi poslužujejo letalskega transporta, torej delujejo globalno. V bazi enega 

izmed logističnih podjetij imajo 305 podjetij, ki so v letu 2016 opravljala letalski transport, 

180 pa je bila posredovana anketa. Med podjetji so seveda tudi taka, ki se letalskega 

transporta poslužujejo na letni ravni, nekatera večja podjetja pa na tedenski bazi.  

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanem problemu 

Pri načrtovanju magistrske naloge smo se opirali na osnovno predpostavko, da bomo na 

osnovi primerjave obstoječih možnosti, ki jih bomo izluščili iz teorije managementa oskrbnih 

verig, in s pregledom trga transportnih storitev ter prakse v oskrbni funkciji slovenskih 

podjetij identificirali še neizkoriščene potenciale na področju letalskega tovornega transporta. 
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Pri tem smo predpostavljali, da bomo na osnovi pregleda virov in literature pridobili dober 

pregled nad vsemi možnostmi, ki jih podjetjem danes ponujajo teorija in koncept oskrbnih 

verig na eni strani ter razvoj in trendi transportnih storitev na drugi strani. Nanašajoč se na 

anketno raziskavo med slovenskimi podjetji, smo predpostavljali, da bodo slovenska podjetja 

pripravljena sodelovati v raziskavi ter da bodo podajala resnične in relevantne podatke oz. 

odgovore. 

Omejitve se nanašajo na pridobivanje virov in literature v teoretičnem delu ter vzorčenje v 

empiričnem delu magistrske naloge. Pri pridobivanju virov in literature smo bili omejeni z 

dostopnostjo, ker so določena teoretična gradiva dostopna le v okviru naročnin ali pa niso 

dostopna v slovenskih knjižnicah, hkrati pa v prostem dostopu niso vsi (poslovni) podatki o 

transportnih storitvah in njihovem razvoju. V empiričnem delu smo se z anketno raziskavo 

omejili na vzorec slovenskih podjetij in v pridobivanje podatkov nismo zajeli celotne 

populacije. Omejitve smo pričakovali tudi v primeru, da podjetja ne bodo želela podajati 

podatkov o svojem poslovanju. To omejitev smo skušali čim bolj nevtralizirati z 

oblikovanjem ustreznega vprašalnika, ki je podjetjem zagotovil anonimnost na eni strani in po 

drugi strani ni zahteval podatkov, ki jih podjetja predvideno ne bi želela odkrivati v anketni 

raziskavi. 

Opredelili smo raziskovalni problem, zastavili smo si cilje in postavili hipoteze, ki jih bomo 

obravnavali v magistrski nalogi. V nadaljevanju bomo raziskali in predstavili teoretična 

izhodišča za oskrbne verige, tovorni transport in se v zadnjih poglavjih podrobneje 

osredotočili na letalski tovorni transport, ki je glavna nit raziskave. 
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2 OSKRBNE VERIGE  

V zadnjih treh desetletjih so bili koncepti in teorija vodenja podjetij podvrženi temeljitim 

spremembam in hitremu razvoju. Veliko starih načinov poslovanja je bilo revidiranih in v 

poslovno prakso se je začelo uvajati številne nove ideje in pristope, kot so prestrukturiranje 

poslovnih procesov, strateško upravljanje, vitko razmišljanje, agilna proizvodnja, 

uravnoteževanje kazalnikov itn. (Porter in Heppelmann 2015, 96). Management oskrbnih 

verig je nedvomno eden od novih in hitro razvijajočih se pristopov upravljanja, ki so se ob 

svojem pojavu začeli bliskovito razvijati in se širiti v vseh panogah po vsem svetu, ter postaja 

danes temeljna komponenta delovanja sodobnih organizacij (Dawei 2011, 8–9; Mangan in 

Lalwani 2016, 8). 

Oskrbne verige imajo velik pomen za vsako organizacijo, saj so ključne za uspešno 

obvladovanje celotne verige, ki jo ustvarjajo skrbno izbrani procesi, s katerimi dobimo 

najboljše končne rezultate. Povezujejo proizvajalce, dobavitelje, distributerje in same trgovce, 

postajajo daljše in predvsem bolj zapletene, kot so bile prej, postajajo globalne. Značilnosti 

današnjega trga so krajši življenjski cikel izdelka, hiter razvoj in obrat izdelkov ter s tem 

povezana konkurenčnost med izdelki in nihanje povpraševanj, ta pa so vse bolj negotova in 

jih težko predvidimo oz. napovemo.  

V naslednjih podpoglavjih bomo s teoretičnega vidika najprej opredelili oskrbne verige, 

pregledali, kakšno strukturo imajo ter kakšni so logistični stroški in tveganja in na koncu 

preverili, kako je s sledljivostjo in nadzorom v oskrbnih verigah. 

2.1 Opredelitev oskrbnih verig 

Izraz oskrbna veriga najdemo v angleški literaturi (angl. Supply chain), pri nas ga avtorji 

različno prevajajo in interpretirajo. V slovenski literaturi smo našli naslednje prevode za izraz: 

oskrbna veriga (Kavčič 2009; Rihter 2007), dobavna veriga (Ogorelc 2004), oskrbovalna 

veriga (Kovačič idr. 2004), preskrbovalna veriga (Potočnik 2002). V magistrski nalogi bomo 

uporabljali splošno uveljavljen izraz oskrbna veriga. V nadaljevanju je navedenih nekaj 

definicij, ki prevladujejo v teoriji.  

Oskrbna veriga je skupina z izdelki in storitvami vertikalno in horizontalno povezanih 

neodvisnih organizacij, ki tem dobrinam ločeno in/ali skupaj dodajajo vrednost z namenom 

dostaviti jih v tej dodani vrednosti končnemu potrošniku. Gre torej za razširjen koncept 

organizacije sinergijskega dodajanja koristi izdelka ali storitve (Dawei 2011, 9; Kavčič 2009, 

35). Oskrbna veriga zajema vse faze, ki so neposredno ali posredno vključene v izpolnjevanje 

zahtev kupca ter vključuje omrežja proizvajalcev in ponudnikov storitev, ki sodelujejo pri 

preoblikovanju in oblikovanju blaga iz faze surovin do faze uporabe (Lei idr. 2017, 3). 



 

8 

Avtorji v knjigi Marketing Channels definirajo oskrbno verigo z več podjetji oziroma 

organizacijami, ki so se povezale z namenom, da proizvajajo in prodajajo izdelke končnemu 

kupcu. Povezava pa mora biti tesna, da bi lahko preprečila morebitna trenja znotraj verige 

(Coughlan, Stern in Ansary 2013, 53). 

Oskrbna veriga vključuje posredne in neposredne stopnje v procesu. Veriga ne vključuje samo 

proizvajalca in dobavitelja, pač pa so tu še vmesni procesi transport, skladiščenje, kupci na 

drobno in stranke. V vsaki organizaciji oskrbna veriga vključuje vse naštete procese, da 

zadovolji vsem zahtevam končnega uporabnika (Chopra in Meindl 2013, 4). 

Od številnih sprememb, ki so se v strategijah upravljanja zgodile v zadnjih 30 letih, sta bili 

eni največjih in najpomembnejših gotovo poudarek na iskanju strategij, ki bodo končnemu 

potrošniku poleg samega izdelka ali storitve zagotovile tudi dodano vrednost, in razumevanje 

oskrbne verige kot sinergije procesov (Christopher 2016, 9–10). 

Vsak avtor opredeli oskrbno verigo drugače. Za potrebe magistrske naloge bi lahko povzeli, 

da so v oskrbno verigo vključeni procesi, ki se začnejo s poreklom izdelkov in končajo pri 

uporabi izdelka. Je mreža vseh posameznikov, organizacij, dejavnosti in tehnologij, ki 

sodelujejo pri ustvarjanju in prodaji izdelka, od dostave surovih materialov proizvajalcem do 

dostave končnemu uporabniku. 

Glavni cilj je spremljanje in povezovanje proizvodnje, distribucije in transporta izdelkov oz. 

storitev. To lahko storijo podjetja z dobrim nadzorom nad notranjo zalogo, proizvodnjo, 

distribucijo, notranjo produkcijo in prodajo. 

Oskrbne verige postajajo daljše in bolj prepletene zaradi same globalizacije poslovanja in 

težnje h konkurenčnosti končnih izdelkov, tako pa postajajo bolj dovršene, vsi sodelujoči 

členi so točno določeni in nepotrebni procesi se izključujejo. 

2.2 Struktura in management oskrbnih verig 

Management oskrbne verige je upravljanje dejavnosti oskrbne verige, da bi povečali vrednost 

v očeh kupca in dosegli konkurenčne prednosti. Predstavlja zavestno prizadevanje podjetij za 

razvoj in vodenje oskrbnih verig na najučinkovitejše načine. Dejavnosti oskrbne verige 

zajemajo vse, od razvoja izdelkov, nabave, proizvodnje in logistike ter informacijskih 

sistemov, potrebnih za usklajevanje teh dejavnosti. Pomembno je, da so proizvodi ali storitve 

na voljo ob ustreznem času na ustrezni lokaciji, s ciljem, da se zagotovijo čim nižji stroški ob 

zagotavljanju ustrezne ravni storitve za potrošnika. Čas, kakovost in sami stroški so tako 

glavni sestavni deli odzivne oskrbne verige in konkurenčne prednosti, s katerimi se soočajo.  

Upoštevati je treba številne dejavnike, ki vplivajo na uspešnost oskrbne mreže, da lahko v 

podjetju sprejemamo odločitve, ki optimizirajo dobičkonosnost. Pomembni dejavniki v 
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oskrbni verigi so predvidevanje povpraševanja, načrtovanje povpraševanja, upravljanje zalog, 

vodenje projektov in upravljanje storitev. Upravljanje dobavne verige predstavlja integrativni 

pristop k upravljanju pretoka materiala, informacij in kapitala med različnimi fazami oskrbe 

potrošnika z namenom povečati skupno dobičkonosnost (Lei idr. 2017, 3–12). 

Christopher (2016, 3) navaja, da gre pri managementu oskrbnih verig za osredotočenost na 

upravljanje odnosov znotraj verige, da bi dosegli najboljši rezultat za vse stranke v verigi. To 

prinaša enega pomembnih izzivov, saj se lahko pojavijo primeri, ko je treba lastni interes ene 

stranke vključiti v korist verige kot celote.  

Waters (2010, 4) je management oskrbnih verig opredelil kot filozofijo organizacije, ki 

temelji na ideji o partnerstvu v tržnem kanalu in visoki stopnji povezav med subjekti v verigi. 

V okviru modela upravljanja oskrbne verige je cilj doseči čim večji dobiček s povečanjem 

konkurenčnosti na končnem trgu – konkurenčnost, ki jo dosežemo z nižjimi stroški dela in je 

dosežena v najkrajšem možnem časovnem okviru. Takšni cilji so dosegljivi le, če je oskrbna 

veriga kot celota tesno usklajena. 

Porter in Heppelmann (2015, 96) sta prehod od koncepta same oskrbne verige h konceptu 

verige vrednosti opisala s pogledom na podjetje kot deležnika v verigi vrednosti. S pogledom 

na podjetje kot zaključeno celoto ne moremo učinkovito zagotavljati konkurenčne prednosti, 

saj vrednost produkta za končnega potrošnika izvira iz vseh številnih nevidnih aktivnosti, ki 

jih različni deležniki izvajajo ob načrtovanju, proizvodnji, trženju, dostavi in podpori 

produkta. Vsaka od teh dejavnosti lahko pomembno prispeva k relativnemu stroškovnemu 

položaju posameznega deležnika in soustvarja osnovo za diferenciacijo. Vrednostna veriga 

deležnike razčlenjuje glede na njihovo strateško dejavnost z namenom razumeti gibanje 

stroškov ter obstoječe in možne vire diferenciacije. Podjetja si konkurenčno prednost 

pridobivajo tako, da s svojimi strategijami zagotavljajo ključne aktivnosti z manj stroški in 

bolj kakovostno od svojih konkurentov. 

Tradicionalno so posamezne funkcije oskrbne verige delovale samostojno in z nizko stopnjo 

sinhronizacije procesov in ciljev, zaradi česar je med njimi prihajalo do nasprotij. Danes 

oskrbne verige upravljamo z vidika integriranega in neprekinjenega toka materiala, informacij 

in kapitala. Tokovi materiala, informacij in kapitala potekajo v vse štiri smeri po vertikali in 

horizontali procesov, zato se v upravljanju oskrbnih verig že dolgo več ne osredotočamo na 

produkt, ki se giblje od proizvajalca prek dobavitelja do distributerja (Kavčič 2009, 35–36; 

Lei idr. 2017, 3). Management oskrbne verige tako obsegajo: informacijski sistem z nabavami 

materialov, management proizvodnje, upravljanje z zalogami, skladiščenje, embaliranje 

izdelkov in vse preostale dejavnosti v nastajanju izdelka ali storitve za končnega potrošnika 

(Kavčič 2009, 35–36). 

Managament oskrbnih verig vsebuje nadzor nad materiali, informacijami in financami, saj se 

tokovi od dobavitelja do proizvajalca preusmerijo tudi na trgovca in na koncu do končnega 
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potrošnika. Vključuje usklajevanje in integracijo teh tokov v podjetjih in med njimi. 

Opredelili smo oskrbne verige in sam managament le-teh, v nadaljevanju pa smo proučili 

logistične stroške in znotraj tega same stroške transporta na eni strani ter stroške skladiščenja 

in obvladovanja zalog na drugi strani. 

2.3 Logistični stroški 

Prevoz, logistika, upravljanje oskrbne verige, ravnanje z materiali in nadzor nad zalogami so 

se razvili do te mere, da omogočajo tehnološko zmogljivost ter večjo sposobnost 

komuniciranja in sodelovanja med vsemi udeleženci v verigi. Te inovacije nenehno 

spreminjajo zaznavanje oskrbne verige, zlasti ker se nanašajo na različne logistične funkcije 

in partnerje dobavne verige. 

Logistika in oskrbna veriga sta povezani, vendar ju ne gre enačiti. Logistika je upravljanje 

pretoka blaga, medtem ko upravljanje oskrbne verige pokriva tudi druga področja. Toda 

logistika je del oskrbne verige, kar pomeni, da kdor upravlja oskrbno verigo, je med drugim 

odgovoren tudi za upravljanje špediterjev, ladjarjev, paketnih družb (kot sta Fedex in UPS), 

carinskih posrednikov in tretjih logističnih ponudnikov. 

Ponudniki logističnih storitev se v verigi enačijo z vsemi dobavitelji, kar pomeni, da vse 

pogodbe temeljijo na pogajanjih. Stroški pošiljanja in skladiščenja so lahko eden od največjih 

izdatkov v oskrbni verigi, so velikega pomena, zato je treba te stroške obvladovati in 

nadzorovati (Marion 2017). 

Obvladovanje stroškov predstavlja ključni izziv logistike in managementa oskrbnih verig 

(Kavčič 2009, 33). Medtem ko se obseg stroškov logistike razlikuje glede na podjetje in po 

gospodarskih panogah, so celotni stroški logistike v gospodarstvu ocenjeni na 10 % celotnega 

bruto domačega proizvoda (Christopher 2016, 57). Struktura logističnih stroškov naj bi pri 

tem kazala, da 46 % stroškov odpade na stroške transporta, 22 % na stroške skladiščenja, 

22 % na stroške zalog in 10 % na stroške administracije (Kavčič 2009, 33–34). 

Upravljanje oskrbne verige mora zagotoviti, da so osnovni podatki, ki vodijo poročila o 

dostavi in druge podatke o uspešnosti dobaviteljev, točni. To zahtevata revizija notranjih 

procesov in revizija pri dobaviteljih. Natančna vrednost zalog je eden izmed kritičnih 

elementov vrednotenja podjetja. Treba je spremljati vse postopke v verigi in jih narediti 

stroškovno učinkovite ter jih izboljševati temu primerno. Optimizirana oskrbna veriga skrbi 

za želje kupcev, da le-ti dobijo, kar želijo in ko to želijo ter na tak način, da se porabi čim 

manj denarja. Stroški upravljanja z blagom, nadzorovanje zalog in upravljanje celotne 

dobavne verige od dobaviteljev do končnih strank nas postavijo na pravo pot (Marion 2017).  

Logistične stroške smo v nadaljevanju razčlenili na dve podpoglavji. Najprej smo obravnavali 

stroške transporta, ki močno vplivajo na strukturo gospodarskih dejavnosti in na mednarodno 
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trgovino. Transportni sistemi se soočajo z zahtevami, da povečajo svojo zmogljivost in 

zmanjšajo stroške premikov tovora. Drugo podpoglavje pa smo namenili stroškom 

skladiščenja in obvladovanju zalog.  

2.3.1 Stroški transporta 

Transportni stroški v povprečju predstavljajo najvišji delež logističnih stroškov, njihov delež 

in obseg pa nihata tako med različnimi dejavnostmi kot med proizvodi in podjetji. Na 

relativne stroške distribucije lahko vplivajo dolžina poti, število pretovorov, število 

skladiščenj, vrsta tovora itn. (Kavčič 2009, 33–34).  

Zaradi visokega obsega, ki ga transportni stroški doprinašajo v celotne logistične stroške, je 

bistvenega pomena, da v upravljanju oskrbnih verig namenimo velik delež pozornosti in 

sredstev njihovi optimizaciji. Stroške transporta je mogoče optimizirati z učinkovitimi 

izbirami vrste transporta, načrtovanja poti in izbire ponudnika, vse večji pomen pa v 

učinkovitem upravljanju stroškov transporta pridobivajo metode, kot so pretovarjanje in 

sortiranje v regionalnih centrih, združevanje pošiljk, konsolidacija pošiljk, stalni premiki ipd. 

(Robinson 2014, 24). 

Za podjetja je pomembno, da najdejo kompromis med stroški in uspešnostjo pri upravljanju 

stroškov logistike. Prevoz z najnižjimi stroški morda ni najhitrejši, zato je treba zagotoviti 

višje stroške, ki zagotavljajo hitrejšo in bolj učinkovito dostavo. Stroški, ki jih namenijo za 

transport, so prav tako odvisni od vrste blaga, ki ga prevažajo. Način prevoza za pokvarljivo 

blago bo drugačen od prevoza večjih kosov, kjer je potreben izredni prevoz ali spremstvo. 

Podjetja skrbno načrtujejo stroške, ki jih namenijo za transport, v ta namen se poslužujejo 

celoletnih pogodb s špediterji, ki so zunanji izvajalci transporta, lahko ga prevzamejo v celoti 

ali samo delno. S celoletnimi pogodbami se špediter oziroma prevoznik in podjetje dogovorita 

o cenah in načinih transporta za točno določeno blago. Špediter postavi ceno transporta na 

kilogram prepeljanega tovora za določeno destinacijo in glede na določene cene in izkušnje iz 

preteklih poslovanj lahko tudi podjetje lažje predvidi, kakšne stroške v oskrbni verigi jim bo 

predstavljal sam transport. 

2.3.2 Stroški skladiščenja in obvladovanja zalog 

Stroški skladiščenja v povprečju predstavljajo skoraj petino vseh logističnih stroškov (Kavčič 

2009, 34). Tudi optimizacija teh stroškov predstavlja ključni korak v optimizaciji in 

upravljanju oskrbnih verig. Znižanje stroškov skladiščenja je mogoče zlasti ob uporabi 

učinkovitih metod predvidevanja povpraševanja in porabe ter točnih transportnih časov, ki 

dovoljujejo zmanjšanje obsega zalog brez povečanega tveganja, da bi pomanjkanje zaloge 

ustavilo proizvodne ali trgovinske procese (Stadtler 2015, 3–5). 
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2.4 Tveganja v oskrbnih verigah 

Management oskrbnih verig praviloma rešuje vprašanja, povezana predvsem z oblikovanjem, 

načrtovanjem in usklajevanjem tokov materiala, informacij in kapitala. Zaradi vse večje 

dinamike in negotovosti na globalnem trgu pa postaja eden najpomembnejših izzivov 

upravljanja oskrbnih verig in obvladovanje tveganj (Singhal, Agarwal in Mittal 2011, 16).  

Učinkovito obvladovanje tveganj postaja osrednja skrb podjetij pri zagotavljanju obstanka na 

trgu in v konkurenčnem poslovnem okolju. Kot naravna razširitev upravljanja oskrbovalne 

verige se je tako pojavilo upravljanje s tveganji v oskrbni verigi, katerega glavni cilj je 

ugotavljanje možnih virov tveganja in oblikovanje predlogov za ustrezne akcijske načrte za 

njihovo ublažitev (Rao in Goldsby 2010, 97).  

Tudi v oskrbnih verigah obstajajo tveganja, predvsem so prisotna zaradi povezovanja večjega 

števila podjetij in težnje k učinkovitosti, torej zniževanju stroškov, ki ne sme biti na račun 

kakovosti izdelkov, ki bi jo končni potrošnik občutil. V poglavju, ki sledi, smo proučili 

opredelitve in delitve tveganj, ki smo jih našli pri različnih avtorjih. 

2.5 Opredelitev in delitev tveganja 

ISO 31000 (2009) tveganje opredeljuje kot učinek negotovosti na cilje. Tveganje lahko 

opredelimo tudi kot stanje, ki vključuje dve bistveni komponenti, in sicer izpostavljenost 

dogodku in negotovost možnih izidov, ki sta obe potrebni za zaključek tveganega stanja 

(Holton 2014, 19). Ker tveganja predstavljajo negativni faktor vsakršne poslovne dejavnosti 

in funkcije, je pomembno njihovo obvladovanje. Obvladovanje tveganj zajema opredelitev, 

oceno in prednostno določanje tveganj, ki jim sledi usklajena in ekonomična uporaba sredstev 

za zmanjševanje, spremljanje in nadzor verjetnosti ali vpliva nesrečnega dogodka (Leitch 

2010, 887). 

Tveganja v dobavnih verigah se pojavljajo predvsem zaradi operativnih nihanj, kot so 

variabilnost ponudbe, negotovost glede povpraševanja in spremenljivost cen; pa tudi naravnih 

dogodkov, kot so potresi, cikloni, epidemije; ter kriz, kot so teroristični napadi, neetične 

poslovne prakse in gospodarske recesije (Rao in Goldsby 2010, 95–98). Poleg ključnih 

dejavnikov tveganj se ta lahko pojavljajo tudi zaradi kulturnih, infrastrukturnih in političnih 

sprememb in razlik (Singhal, Agarwal in Mittal 2011, 16). Vire tveganja lahko zaznavamo na 

različnih področjih, ki zajemajo okoljske dejavnike, dejavnike industrije, organizacijske 

dejavnike, specifične dejavnike tveganja in z odločevalci povezane dejavnike (Rao in 

Goldsby 2010, 95–98). 

Rao in Goldsby (2010, 95–98) s pregledom 55 člankov, ki obravnavajo tveganja v oskrbnih 

verigah, te delita v pet razredov, in sicer: 
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 okoljska tveganja, ki vključujejo politično negotovost, negotovost politik, 

makroekonomske negotovosti in družbene negotovosti; 

 tveganja industrije, ki vključujejo negotovost na trgu surovin, negotovost na trgu 

produkta, negotovost konkurence in tveganja organizacije; 

 organizacijska tveganja, ki vključujejo negotovost poslovanja, kreditno negotovost, 

negotovost sredstev in agencijsko negotovost; 

 specifična problemska tveganja, ki vključujejo tveganja vzajemnega povezovanja, cilje in 

omejitve ter kompleksnost aktivnosti; 

 odločitvena tveganja, ki vključujejo znanje, spretnosti in pristranskosti, pravilnike in 

postopke, iskanje informacij in omejeno racionalnost. 

Globalizacija in digitalizacija sta podjetjem zagotovili velike možnosti za rast in donosnost, 

hkrati pa se je stopnja tveganja v oskrbnih verigah znatno povečala. Tveganja se pojavljajo pri 

vsakodnevnih odločitvah v poslovni dejavnosti in te odločitve lahko vplivajo na poslovanje 

podjetja ali celotne oskrbne verige. Zato je pomembno, da poznajo vse udeležence v verigi in 

jim zaupajo, da ko bo prišlo do motenj v oskrbi, bodo ukrepali hitro in učinkovito, da se 

posledice ne bodo čutile po celotni oskrbni verigi, ampak bodo rešene lokalno. V naslednjem 

poglavju smo obravnavali sledljivost in nadzor blaga, nato preidemo iz oskrbnih verig kot 

celote na del, ki ga bomo poglobljeno proučili in se nanaša na našo osrednjo raziskovalno 

problematiko, in sicer tovorni transport, bolj podrobno pa se bomo v nadaljevanju še 

osredotočili na letalski tovorni transport.  

2.6 Sledljivost in nadzor 

Blago v sodobnih oskrbnih verigah potuje na dolge razdalje, s kombinacijo različnih načinov 

transporta, s številnimi pretovarjanji in pogosto skozi sisteme različnih ponudnikov 

transportnih storitev. Sledljivost in nadzor sta v takšnem procesu bistvenega pomena, saj 

omogočata pravočasno identifikacijo zamud, izgub, napak in kraj ter hitro odzivanje na te 

odklone. Sledljivost in nadzor premikov blaga po oskrbni verigi podajata pomembne 

informacije za uravnavanje in prilagajanje ostalih poslovnih procesov (Bichou, Bell in Evans 

2013, 175–232). Sodobni informacijski sistemi podpirajo neposredno povezanost podatkov o 

pošiljkah v tranzitu s podatki proizvodnje, trgovine in ostalih poslovnih funkcij. 

Informacijsko podprte metode tudi olajšajo sledenje in nadzor, tako da ne ovirata in 

upočasnjujeta transportnih in skladiščnih procesov (Graham, Manikas in Folinas 2013, 118–

138). 

Ne glede na to, ali gre za distribucijsko hišo ali podjetje za proizvodnjo, je učinkovita in 

uspešna strategija upravljanja oskrbnih verig nujno potrebna, saj lahko le tako organizacije 

obvladujejo logistiko in vse vidike svoje oskrbne verige. 
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V nadaljevanju se bomo v sklopu logističnih oskrbnih verig osredotočili na tovorni transport. 

Predstavili bomo njegove prednosti in slabosti ter vrste tovornega transporta, kjer bomo 

poudarek naredili na letalskem tovornem transportu, ki je predmet proučevanja in kasnejše 

analize. 
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3 TOVORNI TRANSPORT 

Zmožnost varnega, hitrega in stroškovno učinkovitega transporta dobrin in blaga po oskrbni 

verigi in na končne cilje je ključna komponenta mednarodnega gospodarstva in 

gospodarskega razvoja. Na ravni celotne EU v zadnjih letih beležimo relativno hitro rast 

tovornega prometa, ki je posledica hitrega povečanja svetovne trgovine do začetka svetovne 

finančne in gospodarske krize ter poglabljanja integracije razširjene EU. Na porast tovornega 

prometa vplivajo tudi spremembe v gospodarski praksi, kot so koncentracija proizvodnje 

zaradi doseganja ekonomije obsega, selitve proizvodnje v območja cenovno dostopnejših 

surovin in delovne sile, povečanje pomena pravočasnih in hitrih pošiljk itn. (Eurostat b. 1.a). 

Tovorni transport je glavni dejavnik gospodarstva in konkurenčne sile v poslovanju, saj danes 

različne svetovne trge povezuje v enega globalnega. Na različnih ravneh gospodarstva 

omogoča neposredno sodelovanje deležnikov z vseh koncev sveta v oblikovanju najvišje 

vrednosti za končnega potrošnika. Velik delež dejavnosti se v svojem poslovanju fizično 

povezuje z lokacijsko oddaljenimi partnerji v oskrbni verigi, neposredno povezovanje in 

ustvarjanje vrednosti v verigi vrednosti pa omogoča tovorni transport. Transport pogojuje 

ključne dejavnike logistične funkcije, dobavne verige in globalnega gospodarstva (Goldsby, 

Iyengar in Rao 2014, 126–128). 

3.1 Prednosti in slabosti 

Pri odločanju, kateri transport uporabljati za premikanje tovora po oskrbni verigi, je treba 

upoštevati različne dejavnike, med katerimi so ključni (Bektas 2017, 3–10):  

 carinske stopnje (vključno s stroški); 

 zanesljivost (dobavni rok); 

 tranzitni časi (čas v tranzitu, hitrost, čas dostave); 

 količinska odstopanja in poškodovane pošiljke (izguba, škoda, obdelava zahtevkov, 

sledenje); 

 specifike pošiljateljev (storitve za stranke, zadovoljstvo uporabnikov, tržna 

konkurenčnost, tržni vplivi); 

 specifike prevoznikov (razpoložljivost, zmogljivost, ugled, posebna oprema).  

Poleg posameznih dejavnikov so za posamezne vrste tovornega transporta značilne tudi 

različne splošne prednosti in slabosti, ki jih velja upoštevati pri upravljanju oskrbne mreže 

(Behar in Venables 2011, 99; Rushton, Croucher in Baker 2014, 38). 

Način transporta je pomemben dejavnik pri načrtovanju transporta dobrin in blaga bodisi 

znotraj oskrbne verige ali do končnega cilja. Na voljo je več oblik transporta, vsaka ima svoje 

prednosti in slabosti, pomembno je, da se odločimo za tisto obliko, ki se najbolj približa 
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potrebam in željam, ki jih imamo. V naslednjih poglavjih bomo tovorni transport razdelili na 

cestni, železniški, pomorski in zračni transport ter vsakega bolj podrobno opisali.  

3.2 Vrste tovornega transporta 

Tovorni transport vključuje različne vrste prevoza, in sicer cestni, železniški, zračni, pomorski 

in celinski vodni transport ter intermodalni transport (Simina, Stefanescu in Radu 2012, 81–

84; Goldsby, Iyengar in Rao 2014, 15; Rushton, Croucher in Baker 2014, 38).  

Vrste prevoza so bistveni sestavni del prometnih sistemov, saj so to možnosti, s katerimi je 

omogočena mobilnost. Izbor načinov prevoza lahko razdelimo tudi na kopenski, vodni in 

zračni transport. Vsak od teh ima svoje zahteve in lastnosti ter je prilagojen, da služi 

specifičnim zahtevam tovornega in potniškega prometa. V zadnjem času obstaja trend, da se 

različne vrste transporta vse bolj povezujejo s pomočjo intermodalnosti in tako dosegajo 

optimalne pogoje s strani transportnih časov in samih stroškov. Hkrati pa potniški in tovorni 

promet postajata vedno bolj ločena v večini vrst prevoza. 

V sledečih poglavjih bomo najprej predstavili in spoznali vse vrste tovornega transporta, nato 

pa se bomo osredotočili na sam letalski tovorni transport, kjer bomo skušali izpostaviti 

njegove prednosti pred vsemi drugimi načini distribucije tovora in preveriti, zakaj se podjetja 

odločajo za to možnost transporta. 

3.2.1 Cestni transport 

Cestni transport je najstarejša in še vedno najbolj razširjena oblika transporta tovora, zlasti na 

krajše razdalje (Simina, Stefanescu in Radu 2012, 81; Sales 2013, 46). S cestnim transportom 

v celinskem prometu EU pretovorimo približno 75 % vsega tovora ter 51 % tovora v 

celinskem in medcelinskem prometu (Eurostat b. l.b; Eurostat b. l.c). Številna prevozna 

podjetja zagotavljajo dnevno predvidene dostave in dostave v enem dnevu, predvsem pa 

dostavo od vrat to vrat. Cestni transport omogoča visoko fleksibilnost, prilagodljivost in 

relativno hitro dostavo, ko gre za kratke razdalje. Uporabiti je mogoče različne poti, kar zlasti 

v primeru nepredvidenih okoliščin omogoča relativno hitro dostavo po drugi poti. Cestni 

transport praviloma tudi zagotavlja visoko varnost za tovor in lahko zmanjša potrebo po 

pretovarjanju. Velika možnost izbire različnih prevoznikov, ki so specializirani za prevoz 

specifičnega blaga, omogoča tako prilagajanje različnim potrebam deležnikov oskrbne verige 

kot tudi visoko konkurenčnost in posledično visoko kakovost transportnih storitev. Slabosti 

cestnega transporta zajemajo nizko produktivnost in visoke stroške v primeru velikih razdalj, 

relativno velike omejitve v količini in teži tovora ter odvisnost od vremenskih razmer (De 

Jong idr. 2013; Goldsby, Iyengar in Rao 2014, 124–128; Simina, Stefanescu in Radu 2012, 

81–84; Woodburn in Whiteing 2015, 162). 
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3.2.2 Železniški transport 

Tudi železniški tovorni promet prinaša številne prednosti in je zaradi tega v povprečju druga 

najbolj uporabljena oblika transporta v tovornem prometu. V notranjem prometu EU z 

železniškim transportom pretovorimo približno 18 % vsega tovora, v celinskem in 

medcelinskem prometu pa 12 % (Eurostat b. l.b; Eurostat b. l.c). Železniški transport je 

primeren tako za oskrbo s težkimi tovori kot tudi za različne oblike tovora. Med ključnimi 

prednostmi v primerjavi z ostalimi oblikami tovornega transporta so hitri dostavni časi, 

relativno visoka zmogljivost, stroškovna učinkovitost, visoka stopnja varnosti in visoka 

stopnja zanesljivosti (Goldsby, Iyengar in Rao 2014, 130–131; Yang, Gao in Li 2011, 779). 

Železniški transport je tudi okolju prijazna alternativa transporta, in sicer tako z vidika 

zračnega onesnaževanja kot z vidika obremenjevanja cest in ustvarjanja zastojev (Woodburn 

in Whiteing 2015, 167). Slabosti so vezane predvsem na možnosti poškodb pri razporejanju 

vagonov ali pri pretovarjanju ter na možnosti zamud (De Jong idr. 2013, 349; Yang, Gao in Li 

2011, 779). 

3.2.3 Pomorski in celinski vodni transport 

Pomorski in celinski vodni tovorni promet sta običajno v rabi za transport večje količine blaga 

z daljšimi transportnimi časi vožnje (De Jong idr. 2013, 349). V EU pomorski transport 

zagotovi transport približno 33 % vsega tovora, celinski vodni transport pa okoli 4 % vsega 

tovora (Eurostat b. l.b). Vodni transport je praviloma najpočasnejši, vendar je idealen za 

razsute tovore, kot so premog in minerali. Prednosti vodnega transporta sta zlasti možnost 

transporta izjemno velikih in težkih tovorov in relativno nizka cena. Vendar pa je transport po 

vodi počasen, kar zahteva tako daljše čase sledenja kot daljše čase dostave. Težje je tudi 

spremljati točno lokacijo blaga v tranzitu, nujno pa ga je treba kombinirati z dostavo do in iz 

pristanišč, kar pogosto zahteva dodatno skladiščenje. Carinske omejitve in trošarine so 

praviloma manjše kot pri zračnem transportu, vendar pa vodni transport zahteva plačilo 

pristaniških dajatev in davkov, carin in trošarin, kar lahko pomembno vpliva na celotne in 

končne stroške transporta (Goldsby, Iyengar in Rao 2014, 133–136; Simina, Stefanescu in 

Radu 2012, 81–84; Woodburn in Whiteing 2015, 177). 

3.2.4 Zračni transport 

Zračni prevoz tovora se običajno uporablja v dejavnostih, kjer so pomembni kratki dostavni 

časi. Transport po zraku zagotovo ni najugodnejša alternativa in je priporočljiv samo za 

določene tovore. Med ključnimi prednostmi zračnega transporta so najhitrejše dostave na 

velike razdalje, krajšanje dobavnih rokov, zelo varen način prevoza, enostavno izpolnjevanje 

naročil, visoke ravni kakovosti storitev in pozitivna percepcija kupca (De Jong idr. 2013, 

349). Slabosti zračnega transporta pa so zlasti visoki stroški, carinske omejitve in omejitve 
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trošarin, neprimeren način transporta za določeno blago, omejenost in neprilagodljivost poti, 

neprilagodljivost voznih redov, možnost zamud pri oskrbi zaradi zamud in odpovedi letov. 

Pomembna slabost zračnega transporta je tudi močno onesnaževanje okolja (Goldsby, Iyengar 

in Rao 2014, 137–139; Woodburn in Whiteing 2015, 179). V EU z zračnim transportom 

pretovorimo le okoli 0,1 % tovora (Eurostat b. l.c). 

3.2.5 Intermodalni transport 

Intermodalni transport vključuje kombiniranje več kot enega načina transporta. V 

intermodalnem tovornem prometu se prevoz tovora odvija v standardiziranem intermodalnem 

zabojniku, ki ga lahko transportirajo kamion, ladja ali vlak, ne da bi bilo treba pri 

pretovarjanju ravnati s samim materialom (Simina, Stefanescu in Radu 2012, 81; Püttmann 

2010; 7). Metoda intermodalnega transporta z zabojniki zmanjšuje ravnanje s tovorom, 

izboljša varnost in zaščito tovora, zmanjšuje poškodbe in izgubo ter omogoča hitrejši prevoz 

zaradi prihranka časa pri pretovarjanju. Zaradi možnosti kombinacije različnih načinov 

transporta intermodalni transport omogoča visoko stopnjo fleksibilnosti in odpira več 

možnosti za optimizacijo transporta z različnih vidikov (transportnih časov, transportnih 

razdalj, transportnih stroškov, transportne varnosti itn.) (Behar in Venables 2011, 99–98; Thill 

in Lim 2010, 530–535). 

Intermodalni transport prinaša tudi nekatere slabosti. Stroški intermodalnega prevoza tovora 

so lahko relativno visoki, zlasti ob kombinaciji veliko različnih transportnih sredstev. Tudi 

načrtovanje poti ob kombiniranju različnih metod transporta je lahko zapleteno in odpira 

tveganje za neskladnosti in napake. Nekateri tovori so tudi manj primerni za transport z 

različnimi metodami ali občutljivi na pretovarjanje. Določeni stroški so povezani tudi s 

skladiščenjem, ki je včasih potrebno med pretovarjanjem iz ene oblike prevoza na drugega, ter 

s transportom, vzdrževanjem in ravnanjem s praznimi zabojniki (Behar in Venables 2011, 99–

101; Goldsby, Iyengar in Rao 2014, 138–139; De Jong idr. 2013, 349). 

3.3 Vloga transporta v logistični verigi 

Zaradi globalizacijskih trendov v zadnjih desetletjih na številnih področjih narašča pomen 

logističnega upravljanja. Logistika omogoča industriji z istimi viri optimizirati obstoječe 

proizvodne in distribucijske procese ter s pomočjo različnih tehnik upravljanja spodbujati 

učinkovitost in konkurenčnost podjetij. Ključni element logistične verige je transportni 

sistem, ki združuje ločene dejavnosti. Transport porablja eno tretjino celotnih logističnih 

stroškov v EU, zato logistični stroški in transportni sistemi ključno vplivajo na učinkovitost 

logističnega sistema. Prevoz je esencialna komponenta v celoti proizvodnih postopkov, od 

proizvodnje do dostave do končnih potrošnikov. Samo dobra koordinacija med posameznimi 

komponentami omogoča koriščenje vseh možnosti optimizacije, ki jih v logistični verigi 
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odpirajo aktivnosti transporta (Tseng, Yue in Taylor 2016, 1967). Dober transportni sistem v 

logistični dejavnosti lahko zagotovi višjo stopnjo logistične učinkovitosti, zmanjša operativne 

stroške in spodbudi kakovost storitev (Stadtler 2015, 12).  

Izbor pravilnega načina prevoza v tovornem transportu je pomemben del realizacije prevoza, 

saj mora zagotoviti ustrezne parametre prevoza, odvisne od značilnosti prepeljanega blaga in 

tudi primernih tranzitnih časov. Ne nazadnje pa zagotavlja pravilni izbor primernega 

transportnega sistema znatne finančne prihranke. Izbira pravilnega načina prevoza je bistvena 

za zagotovitev uspešnega in učinkovitega poslovanja. 

V nadaljevanju se bomo osredotočili na letalski tovorni transport, ki je pomemben za našo 

raziskavo. Skrbno smo proučili literaturo in skušali predstaviti letalski transport kot eno 

izmed možnosti transporta predvsem v industriji, kjer so potrebni hitri odzivni časi in imamo 

opravka z občutljivim in dragocenim blagom. 
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4 LETALSKI TOVORNI TRANSPORT 

Letalski tovorni promet je najmlajša in komaj dobrih 100 let stara vrsta tovornega transporta, 

vendar je danes sestavni vitalni del številnih mednarodnih logističnih omrežij ter vključen v 

upravljanje in nadzor pretoka blaga, informacij in kapitala med viri proizvodnje do končnih 

trgov (Sales 2016, 24–25). Letalski transport po teži poskrbi le za 1 % tovornega transporta, 

vendar ta odstotek hkrati predstavlja 35 % tržne vrednosti vsega transporta. Z letalskim 

prevozom se transportira zlasti občutljivo in dragoceno blago, od farmacevtskih izdelkov do 

pametnih telefonov (Tan in Tsui 2017).  

4.1 Značilnosti letalskega transporta 

Uporaba letalskega tovornega transporta se je v zadnjih letih povečala, saj se je izkazala kot 

alternativni način drugim oblikam prevoza. Pomemben je predvsem razvoj na področju 

integriranega tovora, izboljšan sistem upravljanja in dodatni prostora za tovor. Povečanje 

predvidenih tovornih količin povečuje konkurenčnost in storilnost zračnega tovornega 

transporta.  

Glavni atributi zračnega tovora so naslednji (Rushton, Croucher in Baker 2014, 340–341): 

 letalski tovorni promet je v primerjavi z drugimi načini prevoza zelo hiter, predvsem pri 

daljših mednarodnih poteh in predvsem zaradi rednih letalskih linij med letališči; 

 čeprav je letalski tovorni promet zelo hiter od letališča do letališča, se lahko pojavijo 

primeri, ko nastanejo izgube pri času zaradi prezasedenosti letališč, dokumentacije in 

carinskih zamud; 

 posebna prednost letalskega tovora je znana kot »gospodarstvo s časovnim časom«. 

Zmožnost hitrega premeščanja blaga na dolge razdalje pomeni, da v teh podjetjih ni treba 

imeti zaloge izdelkov. V kolikor je med naročanjem in prejemanjem blaga kratek čas 

izvedbe, je prihranek pri zalogah, ki se lahko odraža v bolj učinkoviti oskrbni verigi; 

 omogoča veliko fleksibilnost trga, saj lahko hitro in enostavno dosežemo katero koli 

državo in njen trg. Še posebej koristno je za podjetje, ki želijo preizkusiti izdelek na 

določenem območju ali za zagon novega izdelka; 

 za določen obseg blaga ugoden način transporta, v primerjavi s številnimi alternativnimi 

načini (ko ima izdelek visoko vrednost (zlato), hitro pokvarljivi izdelki, kjer je hitrost 

nujna (človeški organi), modni izdelki (ki so po navadi dragi in imajo kratek rok trajanja), 

zaloge za nujne primere, rezervni deli (pomanjkanje katerih lahko ustavi proizvodnjo in 

nastanejo visoki stroški – avtomobilska industrija); 

 letalski tovorni transport je v določeni meri omejen zaradi samih varnostnih razlogov. To 

je eden od razlogov naraščajočega trenda prevažanja tovora v tovornih letalih in ne v 

potniških letalih, ki je bilo na splošno prevladujoče. 
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4.2 Razvoj in trendi 

Čeprav letalski tovorni transport od svojih začetkov do danes v povprečju narašča, ga je v 

preteklem desetletju močno prizadela globalna ekonomska kriza, saj se je z rastjo globalne 

trgovine ustavilo tudi povpraševanje po letalskem tovornem prometu. Letalski tovor se 

običajno prevaža z enakimi letali kot potniki in medtem ko je povišanje povpraševanja po 

potniškem prometu letalske prevoznike spodbudilo k povišanju potniških kapacitet, so 

neuporabljene tovorne kapacitete industrijo močno prizadele. Industrijski prihodki so tako 

padli s 67 milijard ameriških dolarjev leta 2011 na 50 milijard dolarjev leta 2013 in šele leta 

2017 se je povpraševanje po letalskem tovornem transportu znova povečalo (Tan in Tsui 

2017; Walcott in Fan 2016, 156). 

Različne trende lahko opazujemo glede na vrsto tovora. Medtem ko so v 90. letih in prvem 

desetletju 21. stoletja letala zaradi nizkih cen prevažala velike količine elektronike iz Azije na 

Zahod, je začel obseg tega tovora po letu 2007 padati in pada še danes. Nasprotno se z letali 

prevaža vse več sveže hrane, kot sta zelenjava in sadje, pa tudi rastlin, količina slednjih se je 

od 2007 do 2017 potrojila. Letalski transport zaradi naraščanja povpraševanja opravi tudi vse 

več dostave hitrih paketov, saj so kupci vse bolj zahtevni glede rokov dobave in hkrati tudi 

vse več kupujejo globalno. Samo v letu 2017 se je vrednost spletnih mednarodnih nakupov, 

katerih večino prepelje zračni transport, potrojila (Murray 2018, 14). 

4.3 Statistike tovora v letalskem transportu 

V tem poglavju smo analizirali nekaj statistike v povezavi z letalskim tovornim transportom. 

Začeli bomo na svetovni ravni, nadaljevali na ravni EU in na koncu pogledali še statistične 

kazalce za Slovenijo. 

Statistike tovora v letalskem transportu kažejo enakomerno rast od 70. let prejšnjega stoletja, 

ki je bila prekinjena leta 1998, 2008 in zlasti 2012. Leta 2012 je letalski prevoz na svetovni 

ravni prepeljal 183.073 milijonov ton tovora, leta 2013 pa le še 175.051 milijonov ton. Leto 

2012 je po letalskem tovoru znova preseglo šele leto 2014 s 184.831 milijoni ton tovora, leta 

2016 pa je zračni promet v globalnem merilu prepeljal 195.162 milijonov ton tovora (The 

world bank b. l.). 
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Slika 1: Letalski tovorni transport v svetu, 2018 (v mio. ton) 

Vir: The world bank b. l.  

Zadnji podatki, ki so nam na voljo na Eurostatu, so za leto 2015, in sicer je bilo v tem letu na 

letališčih v EU-28 prepeljanih okoli 14,6 milijona ton letalskega tovora (tako nacionalnih kot 

mednarodnih). Količina letalskega tovornega blaga v EU-28 je bila leta 2015 višja za 11,4 % 

v primerjavi z letom 2010. Letališča v Nemčiji so leta 2015 prepeljala 4,3 milijona ton 

letalskega tovora, kar je precej več kot v kateri koli drugi državi članici EU, Francija in 

Velika Britanija sta imeli drugo in tretjo najvišjo količino letalskega tovora, in sicer 2,5 

milijona in 2,4 milijona ton. Kot lahko vidimo na sliki 2, je Slovenija z 10 tisoč tonami bolj 

pri repu lestvice in smo v primerjavi s sosednjimi državami pred Hrvaško in daleč za Avstrijo. 
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Slika 2: Letalski tovorni transport v EU, 2015 (tisoč ton) 

Vir: Eurostat b. l.č  

V Sloveniji je letalski transport naraščal do gospodarske krize v letu 2008, ko je padel 

pretovorjeni blagovni prevoz s 14.000 ton na 10.000 ton. V tem času je moč videti padec 

prepeljanega blaga tudi pri cestnem, železniškem in pomorskem transportu. Od leta 2009 pa 

počasi raste tudi uporaba letalskega transporta pri blagovnem prevozu, zadnji podatek je za 

leto 2016, ko je bilo prevoženih 10.000 ton, vendar še nismo prišli na enako raven kot pred 

krizo leta 2008. 

Preglednica 1:  Tovorni transport glede na vrsto transporta, Slovenija 

Vrste prevoza  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Tone 

(1000) 

Cestni 68520 73577 82750 86896 89036 91239 75287 81026 75615 62759 65340 74143 70513 75052 

Železniški 15813 16193 16344 17052 17575 17271 13774 16234 17024 15828 17156 17989 17832 18596 

Pomorski 3136 4354 5815 5658 5158 5733 6561 6131 6858 6149 z z z z 

Letališki 6 6 6 8 14 10 7 8 8 9 9 10 10 10 

Pristaniški 10788 12063 12625 15483 15853 16554 13356 14591 16198 16907 17184 18012 19931 21171 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije b. l.a. 

V kolikor bolj podrobno pogledamo letalski blagovni transport v obdobju 2007–2016, ki ga 

prikazuje preglednica 2, vidimo, da se prepeljani tovor povečuje od leta 2009 dalje in je 

znašal 10.408 ton v letu 2016. 
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Preglednica 2:  Letališki tovorni transport, Slovenija 

Letališki blagovni promet (tone) po: redni/posebni prevoz, leto 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Redni in posebni 

prevoz - skupaj 
13938 9947 7270 7603 8255 8787 9310 9808 10192 10408 

Redni prevoz 13416 9507 6891 7298 8229 8756 9183 9777 10068 10307 

Posebni prevoz 522 440 379 304 26 31 127 31 125 101 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije b. l.a. 

Iz podatkov, ki smo jih pridobili za Slovenijo, lahko vidimo, da se blago v največji meri 

prevaža po cesti, sledi ji ladijski promet, nato železniški in kot zadnji z bistveno manj tonami 

je letalski transport. Zaradi rasti gospodarstva in ugodnih gospodarskih razmer v zadnjih letih 

opažamo rast pri prepeljanem tovoru za vse oblike transporta. V nadaljevanju bomo 

predstavili uvoz in izvoz blaga v naši državi. 

4.4 Slovenija ter izvoz in uvoz blaga  

Vrednost blagovne menjave Slovenije s tujino je že v lanskem letu dosegla najvišjo raven v 

primerjavi z zadnjimi leti, trend rasti pa se beleži tudi v letošnjem letu. Po podatkih 

Statističnega urada Republike Slovenije sta bila v letošnjih prvih dveh mesecih uvoz in izvoz 

več kot 11 % višja kot v istem obdobju leta 2017 (Jakša 2018).  

Preglednica 3:  Izvoz in uvoz blaga, EU-28 in svet 

  
II 2018 I-II 2018 

II 2018 II 

2017 

I-II 2018 I-

II 2017 

  1.000 EUR Indeks 

Izvoz 2.368.098 4.723.575 111,5 111,7 

EU-28 1.834.245 3.702.513 110,0 112,0 

Države nečlanice EU 533.853 1.021.061 116,9 110,7 

Uvoz 2.325.377 4.678.960 109,8 111,1 

EU-28 1.849.748 3.669.470 107,3 107,5 

Države nečlanice EU 475.628 1.009.490 121,1 126,8 

Trgovinska bilanca 42.722 44.614 _1) _1) 

Pokritost uvoza z izvozom v % 101,8 101 _1) _1) 

1) Izračun ni smiseln. 

    Vir: Statistični urad Republike Slovenije b. l.b. 

Kot lahko vidimo iz preglednice 3, v kateri sta prikazana izvoz in uvoz blaga, ki veljata za 

Slovenijo, je še vedno manjši delež prometa opravljen z državami nečlanicami EU. Kar 

pomeni, da se večinski del trgovanja opravi s članicami EU, v obliki transporta pa to pomeni, 
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da se v večji meri poslužujejo predvsem cestne oblike transporta. Za izvoz in uvoz blaga na 

svetovni ravni se uporabljata predvsem ladijski in letalski transport, od same dodane vrednosti 

izdelka in oskrbne verige pa je odvisno, kaj podjetje izbere, hitrejšo, a cenovno dražjo 

možnost letalskega transporta, ali na drugi strani ugodno, vendar dalj časa trajajočo možnost 

ladijske odpreme izdelkov oziroma surovin. 

4.5 Ponudba storitev letalskega tovornega transporta 

Storitve letalskega tovornega transporta ponujajo številni špediterji, ki so specializirani za 

pripravo in pošiljanje blaga po zraku. Običajno ponujajo širok nabor storitev, kot so sledenje 

kopenskemu prevozu, priprava izvoznih dokumentov, skladiščenje, rezerviranje tovornega 

prostora, tudi pogajanja o prevoznih stroških, konsolidacija tovora, zavarovanje tovora in 

vložitev zavarovalnih zahtevkov. Špediterji blago običajno transportirajo pod svojimi 

tovornimi ali zračnimi tovornimi listi, njihovi zastopniki ali partnerji na destinaciji (čezmorski 

špediterji) pa zagotavljajo dostavo dokumentov, raztovarjanje in dekonsolidacijo ter storitve 

zbiranja tovora (Huang, Tseng in Hsu 2016, 87; Treasury 2012, 8–9). 

V Sloveniji imamo eno letališče, s katerega je možna letalska odprema tovora, in sicer je to 

letališče Ljubljana (Letališče Jožeta Pučnika). Na letališču so prisotni špediterji, letalski 

prevozniki in zastopniki letalskih prevoznikov, ki so poleg carine pomembni za samo letalsko 

odpremo tovora. V nadaljevanju bomo predstavili, kako potekata izbira in odprema tovorne 

pošiljke z letalom. Najprej bomo opredelili posamezne operaterje pri letalskem transportu, na 

koncu pa vse skupaj povezali v izvedbo od naročila do odpreme. 

Podjetja lahko za letalsko odpremo izbirajo med številnimi špediterji, letalsko odpremo 

ponuja po podatkih spletne strani Fraporta 24 špediterjev (Ljubljana Airport b. l.). Špediter je 

»delovna organizacija, ki v domačem in mednarodnem prometu opravlja posle v zvezi z 

odpravo, odpravljanjem blaga, tovora« (Slovar slovenskega knjižnega jezika b. l.). 

Specializirani so za urejanje skladiščenja in pošiljanja blaga v imenu svojih pošiljateljev. 

Nudijo celoten obseg storitev, ki vključujejo prevzem pošiljke, dostavo pošiljke, letalski 

transport, carinjenje, skladiščenje in sledenje pošiljki, izdelavo izvoznih dokumentov, 

rezerviranje tovornega prostora, pogajanja o prevozninah, konsolidacijo tovora, zavarovanje 

tovora in vložitev zavarovalnih zahtevkov. Špediterji običajno pod svojimi tovornimi listi in z 

njihovimi zastopniki na destinaciji (čezmorski špediterji) zagotavljajo dostavo dokumentov in 

pošiljke. 

Na letališču Ljubljana imajo šest letalskih prevoznikov in pet zastopnikov letalskih 

prevoznikov (Ljubljana Airport b. l.). Razlika med letalskimi prevozniki in zastopniki 

letalskih prevoznikov je, da letalski prevozniki sami tržijo tovorni prostor na letalu, npr. Air 

France, Lufthansa, Adria Airways – cargo službe, zastopniki pa zastopajo večje število 

letalskih družb, ki se jih lahko uporabi za letalsko odpremo iz Slovenije. Špediter se pogaja o 
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sami ceni letalskega transporta, ki je izražena v EUR/kg, saj določeno letališče lahko ponuja 

več letalskih družb. 

Za podjetje je pomembno, da izbere špediterja, ki bo v njegovem imenu organiziral letalski 

transport in vso potrebno dokumentacijo ter ga sproti obveščal o sledenju pošiljke. Glede na 

samo število špediterjev, ki so pri nas prisotni, podjetja preverijo s povpraševanji ceno pri 

različnih in se odločijo za enega. Odločajo se lahko na podlagi stroška storitve, tranzitnega 

časa, predhodnih izkušenj z določenim špediterjem ali pa so v ozadju pogodbe, s katerimi 

podjetje izbere določenega špediterja za opravljanje vseh logističnih storitev v nekem 

časovnem obdobju. Špediter glede na sama navodila s strani podjetja lahko organizira tudi 

prevzem pošiljke in dostavo do letališča, carinjenje in samo dostavo od letališča na destinaciji 

do prejemnika. V večini primerov podjetja sama poskrbijo za embalažo in pakiranje surovin 

in izdelkov, ki pa mora biti primerno za letalski transport, in sicer v takem stanju, da s svojim 

pakiranjem ne ogrožajo drugih pošiljk. Prav tako naj na tem mestu omenimo, da je letalski 

transport specifičen, zato so določene omejitve glede samega pakiranja izdelkov in teže, da se 

jih lahko naloži na trup letala.  

Največja konkurenca letalskemu transportu je ladijski transport, saj obe vrsti transporta 

zajemata čezmorske države. Podjetje samo se odloči glede na vrsto blaga, katero obliko 

transporta bo izbralo, dejavniki odločitve pa so predvsem strošek, tranzitni čas, vrsta blaga, 

varnost dostave. Vse to smo preverjali pri slovenskih podjetjih z vprašalnikom in analizirali v 

nadaljevanju magistrske naloge.  
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5 EMPIRIČNI DEL 

V empiričnem delu magistrske naloge smo izvedli raziskavo v obliki anketnega vprašalnika, 

in sicer med slovenskimi podjetji v različnih panogah predelovalnih dejavnosti. Pridobljene 

podatke smo obdelali in rezultate predstavili v nadaljevanju. S pomočjo empiričnih spoznanj 

želimo ugotoviti, kakšno je trenutno stanje na trgu in kakšni so trendi za prihodnost. Zanima 

nas, zakaj se podjetja odločajo za letalski transport, kje vidijo njegove prednosti in katera 

podjetja se ga poslužujejo v večji meri. 

Pridobiti želimo odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja in z uporabljenimi metodami 

analize potrditi ali zavrniti vse tri podane hipoteze. Analiza in ugotovitve nam bodo pomagale 

pri priporočilih za podjetja. 

Izhajajoč iz namena in ciljev, smo kot vodilo pri raziskovalnem delu naloge postavili 

naslednje hipoteze: 

H1: Podjetja z večjim izvoznim potencialom (obseg na letni ravni v izvozu surovin/izdelkov) 

se v večji meri poslužujejo letalskega transporta. 

H2: V podjetjih, kjer letalski transport predstavlja več kot 50-odstotni delež pri izvozu 

surovin/izdelkov, so dejavniki izbire za to obliko transporta drugačni kot pri ostalih podjetjih. 

H3: Podjetja, ki nastopajo na svetovnem trgu, se v večji meri poslužujejo letalskega transporta 

za dostavo izdelkov odjemalcem in bolje ocenjujejo vse dejavnike izbire za to obliko 

transporta (angl. service criteria of air cargo logistics providers).  

5.1 Opis raziskovalnega pristopa in orodja 

V empiričnem delu magistrske naloge smo izvedli raziskavo, ki je bila opravljena s pomočjo 

metode anketiranja v obliki anketnega vprašalnika. Anketni vprašalnik smo oblikovali po 

zgledu predhodnih raziskav (Loetveit Pedersen in Gray 1998; Meng idr. 2010; Wang 2007), 

pri čemer smo vprašalnik prilagodili na slovenske razmere s poudarkom na možnosti uporabe, 

saj predvidevamo, da bomo v vzorec zajeli tudi delež podjetij, ki se letalskega transporta 

sploh ne poslužujejo. 

5.1.1 Vzorčenje in izvedba raziskave 

Spletna anketa je bila izvedena anonimno med slovenskimi podjetji v različnih panogah 

predelovalnih dejavnosti. Zavedati se je treba, da je slovensko gospodarstvo majhno in ima 

omejen obseg, dodatna omejitev pa je, da se osredotočamo na podjetja, ki se v oskrbni 

transportni verigi poslužujejo letalskega transporta, torej delujejo globalno. V bazi 

logističnega podjetja, iz katerega smo črpali podatke, je bilo 305 podjetij, ki so v letu 2016 
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opravljala letalski transport, 180 podjetjem pa je bila posredovana anketa. Med vsemi podjetji 

so tudi taka, ki se letalskega transporta poslužujejo na letni ravni, nekatera večja podjetja pa 

na tedenski bazi.  

Raziskavo smo opravili s pomočjo anketnega vprašalnika, ki smo ga naredili prek spletnega 

orodja 1KA in ga posredovali na 180 e-naslovov slovenskih podjetij. Poleg spremnega 

besedila je e-pošta vsebovala tudi spletno povezavo do vprašalnika. Izmed vseh 305 podjetij, 

ki jih imajo v bazi logističnega podjetja, so bila tudi taka, ki ne poslujejo več, ne opravljajo 

več letalskega transporta ali pa so imela v preteklem obdobju le en izvoz in zdaj transport 

rešujejo drugače. Največ rešenih anket smo prejeli v prvih nekaj dneh po poslani e-pošti. Ker 

smo želeli povečati odziv in tako pridobiti boljše rezultate za obdelavo podatkov, smo čez 14 

dni poslali opomnik za spletno anketo in tako pridobili še nekaj rešenih anket. Končno število 

rešenih in v vzorec zbranih anket je 91, kar predstavlja 50,56-odstotno odzivnost. 

5.1.2 Opis vzorca 

V prvem delu vprašalnika smo anketirane prosili, da so nam zaupali nekaj osnovnih podatkov 

o podjetju, v katerem so zaposleni. 

Preglednica 4:  Povprečno število zaposlenih v podjetju (n = 91) 

  Frekvenca Delež v % 

 0–10 4 4,4 

11–50 8 8,8 

51–250 40 44,0 

Več kot 251 39 42,9 

V vzorcu je največ podjetij, ki imajo 51–250 zaposlenih (44,0 %) ter več kot 251 zaposlenih 

(42,9 %). Sledijo podjetja z 11–50 zaposlenimi (8,8 %), najmanj pa je takšnih, ki imajo do 10 

zaposlenih (štiri podjetja oz. 4,4 %). 

Preglednica 5:  Glavna dejavnost podjetja (n = 91) 

  Frekvenca Delež v % 

Proizvodno podjetje: končni izdelki 80 87,9 

Proizvodno podjetje: surovine 8 8,8 

Proizvodno podjetje: farmacija 1 1,1 

Posredništvo pri prodaji 2 2,2 
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Velika večina podjetij v vzorcu proizvaja končne izdelke (87,9 %), nekaj manj kot desetina 

jih proizvaja surovine (8,8 %), zajeli pa smo tudi nekaj drugih podjetij (farmacija, 

posredništvo). 

Preglednica 6:  Število let poslovanja podjetja (n = 91) 

  Frekvenca Delež v % 

Manj kot 5 let 5 5,5 

Med 5 in 10 let 1 1,1 

Več kot 10 let 85 93,4 

Skoraj vsa podjetja v vzorcu (93,4 %) na trgu poslujejo že več kot 10 let. 

Anketiranci so morali ustrezno označiti podatek, kje v podjetju oz. na katerem področju so 

zaposleni. 

Preglednica 7:  Delovno mesto anketiranca v podjetju (n = 91) 

  Frekvenca Delež v % 

Prodajni oddelek 39 42,9 

Logistični oddelek 44 48,4 

Nabavni oddelek 4 4,4 

Drugo* 4 4,4 

*Komerciala, tajništvo, poddirektor, vodja. 

Največ anketiranih je zaposlenih v logističnem oddelku (48,4 %) in v oddelku za prodajo 

(42,9 %).  

5.2 Analiza osrednjega dela raziskave 

Ključni del vprašalnika je bil namenjen odločitvenim procesom in izidom glede transporta v 

podjetju. Ker gre za specifično področje v podjetju, nekateri respondenti niso zmogli 

odgovoriti na vsa zastavljena vprašanja, zato je skupni n ponekod manjši, kot je n celotnega 

vzorca. V teh primerih smo vedno prikazali veljavne odstotke, pri bivariatnih in 

multivariatnih analizah pa smo, če se je to dalo, uporabili »pairwaise« izključitev manjkajočih 

vrednosti, kar pomeni, da je bila enota izključena iz izračunov, če je imela manjkajočo 

vrednost pri eni od obeh spremenljivk iz para. 
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Prvo vsebinsko vprašanje se je nanašalo na to, kolikšen del celotnih stroškov podjetja 

predstavljajo transportni stroški. Rezultate odgovorov lahko vidimo v preglednici 8, na 

odgovor je pravilno odgovorilo 82 anketirancev. 

Preglednica 8:  Kolikšen del celotnih stroškov podjetja predstavljajo transportni 

stroški v vašem podjetju? (n = 82) 

  Frekvenca Delež v % 

Do 20 % 60 73,2 

Med 21 in 40 %  19 23,2 

Med 41 in 60 % 3 3,7 

Med 61 in 80 % 0 0,0 

Več kot 81 % 0 0,0 

Skoraj tri četrtine podjetij (73,2 %) pade v prvi razred, torej so njihovi transportni stroški 

visoki do 20 % glede na celotne stroške, ki jih ima podjetje. Večina preostalih (23,2 %) je 

odgovorila, da so transportni stroški visoki med 21 in 40 % celotnih stroškov podjetja, le 

nekaj anketiranih (skupno 3 oz. 3,7 %) pa je navedlo, da so transportni stroški visoki med 41 

in 60 %. 

Pri naslednjem vprašanju smo želeli izvedeti, katere dobavitelje uporabljajo podjetja, 

slovenske, evropske ali globalne. 

Preglednica 9:  Od kod pretežno so vaši dobavitelji? 

  

0 % 1–30 % 31–60 % 61–90 % 91–100 % Skupaj 
Me 

n % n % n % n % n % n % 

Slovenski 

dobavitelji 
3 4,2 46 64,8 16 22,5 4 5,6 2 2,8 71 100,0 2 

Evropski 

dobavitelji 
0 0,0 17 23,3 32 43,8 22 30,1 2 2,7 73 100,0 3 

Globalni dobavitelji 1 1,4 30 43,5 26 37,7 11 15,9 1 1,4 69 100,0 3 

Legenda: Me – mediana 

Med anketiranimi, ki so odgovorili na vprašanje o izvoru dobaviteljev,1 smo zabeležili 

naslednje odgovore: skoraj dve tretjini anketiranih navaja, da so njihovi dobavitelji v 

                                                 

1 Število anketirancev, ki so odgovorili na posamezno vprašanje, ni bilo enako pri vseh vprašanjih.  
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manjšem delu slovenski (1–30 %), da so pretežno slovenski (31–60 %), pa dobra petina. Le 

nekaj anketiranih je navedlo, da so njihovi dobavitelji v večji meri slovenski. Ocene glede 

evropskih dobaviteljev so precej drugačne; prevladujejo odgovori, da so dobavitelji podjetja 

pretežno (31–60 %) ali v večini (61–90 %) evropski. Da so njihovi dobavitelji evropski v 

manjšem delu, je navedla manj kot četrtina anketiranih, ki so odgovorili na vprašanje. 

Situacija je podobna pri globalnih dobaviteljih, s tem da so odgovori nekoliko drugače 

razporejeni, in sicer največ anketiranih (43,5 %) navaja, da so njihovi dobavitelji v manjšem 

obsegu globalni (1–30 %), sledijo tisti, ki imajo globalno dobavo v nekoliko večji meri 

(31–60 %), le manjši delež pa je navedel, da so njihovi dobavitelji v večji meri globalni. 

Izračunana srednja ocena je mediana, ki nam pove, katera vrednost razdeli enote na dva 

številčno enaka dela. Pri slovenskih dobaviteljih znaša 2, kar ustreza razredu 1–30 %, pri 

evropskih in globalnih dobaviteljih pa znaša 3, kar ustreza razredu 31–60 %. Torej lahko 

primerjalno gledano, rečemo, da so za anketirana podjetja evropski in globalni dobavitelji bolj 

pomembni kot slovenski, saj jih večji delež podjetij uporablja v večji meri. 

Sledilo je še podobno vprašanje o lokaciji prodajnih kanalov oz. odjemalcev podjetij. 

Preglednica 10:  Kje so locirani prodajni kanali oz. odjemalci vašega podjetja? 

  

0 % 1–30 % 31–60 % 61–90 % 

91–100 

% Skupaj 
Me 

n % n % n % n % n % n %  

Slovenija 3 5,1 44 74,6 9 15,3 3 5,1 0 0,0 59 100,0 2 

Evropa 0 0,0 8 11,1 32 44,4 27 37,5 5 6,9 72 100,0 3 

Svet 0 0,0 28 34,6 24 29,6 15 18,5 14 17,3 81 100,0 3 

Legenda: Me – mediana 

Tri četrtine anketiranih (74,6 %) navaja, da so prodajni kanali v manjšem delu locirani v 

Sloveniji (1–30 %), da so pretežno v Sloveniji (31–60 %) pa še dodatnih 15 %. Le nekaj 

anketiranih je navedlo, da v Sloveniji sploh nimajo prodajnih kanalov (3 oz. 5,1 %). Po drugi 

strani pa je slika glede evropskih prodajnih poti znatno drugačna. Največ anketiranih je 

navedlo, da so njihovi odjemalci pretežno (31–60 %) ali v večini (61–90 %) iz Evrope. Da so 

njihovi dobavitelji evropski v manjšem delu, je navedla približno desetina anketiranih, ki so 

odgovorili na vprašanje. Situacija je nekoliko drugačna glede globalnih prodajnih poti, kjer so 

odgovori precej bolj razpršeni. Največ anketiranih (34,6 %) navaja, da so njihove prodajne 

poti v manjšem delu locirane po svetu (1–30 %), sledijo tisti, ki prodajajo globalno v nekoliko 

večji meri (31–60 %). Da so njihovi prodajni kanali pretežno (61–90 %) ali v večini 

(91–100 %) razpršeni globalno, pa je v obeh primerih navedlo nekaj manj kot petina 

anketiranih. 
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Izračunana srednja ocena je mediana, ki nam pove, katera vrednost razdeli enote na dva 

številčno enaka dela. Pri lokaciji prodajnih poti v Sloveniji znaša 2, kar ustreza razredu 

1–30 %, pri evropskih in svetovnih prodajnih kanalih pa znaša 3, kar ustreza razredu 

31–60 %. Primerjalno gledano, lahko sklenemo, da so za anketirana podjetja evropski in 

globalni trgi bolj pomembni kot slovenski, saj ima večji delež podjetij tam locirane odjemalce 

v večji meri. 

Nadaljevali smo z vprašanjem, pri katerem smo želeli rangirati anketirance glede na letni 

obseg izvoza surovin oz. izdelkov. 

Preglednica 11:  Kakšne obsege na letni ravni dosegate v izvozu surovin/izdelkov? 

(n = 80) 

  Frekvenca Delež v % 

Do 1 tone 0 0,0 

1–50 ton 13 16,3 

51–500 ton 23 28,8 

500–5000 ton 11 13,8 

Več kot 5000 ton 33 41,3 

Med anketiranimi, ki so nam zaupali, kakšne obsege na letni ravni dosegajo v izvozu surovin 

oz. izdelkov, prevladujejo tisti, ki izvozijo več kot 5000 ton (41,3 %). Da izvozijo med 500 in 

5000 ton, je navedlo 13,8 % anketiranih, med 51 in 500 ton pa izvozi 28,8 % anketiranih. Vsi 

preostali so odgovorili, da na letni ravni izvozijo med 1 in 50 ton.  

Pri naslednjem vprašanju smo se osredotočili na dejavnike, ki vplivajo na izbiro vrste 

transporta, izbrane dejavnike so anketiranci ocenili z Likertovo lestvico.  
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Preglednica 12:  Kateri dejavniki najmočneje vplivajo na vašo izbiro pri vrsti 

transporta, ki se ga vaše podjetje poslužuje pri dostavi surovin in 

izdelkov odjemalcem (1 – sploh ne vpliva/5 – zelo vpliva)? 

 

Min Maks 

Povprečna 

vrednost 

(1–5) 

Standardni 

odklon 

Koef. 

asimetričnosti 

Koef. 

sploščenosti 

Hitrost dobave 3 5 4,39 0,591 –0,376 –0,675 

Točnost dobave 3 5 4,60 0,520 –0,693 –0,888 

Zanesljivost dobave 4 5 4,73 0,448 –1,041 –0,941 

Varnost dobave 3 5 4,45 0,640 –0,755 –0,419 

Frekventnost dobave 2 5 3,88 0,765 –0,344 –0,095 

Geografska dostopnost 2 5 3,85 0,730 –0,409 0,246 

Stroški dobave 3 5 4,59 0,521 –0,672 –0,915 

Količina dobave 1 5 3,89 0,863 –0,826 0,988 

Ekološke obremenitve dobave 1 5 3,17 0,929 –0,659 0,090 

Obseg (nosilnost) 1 5 3,65 0,893 –0,537 0,154 

Glede normalnosti porazdelitev spremenljivk ugotovimo, da so vse spremenljivke približno 

normalno porazdeljene. Sledili smo pravilu za določanje normalnosti porazdelitve s pomočjo 

koeficientov asimetrije (med −0,8 in 0,8) in sploščenosti (med −3,0 in 3,0). Vrednosti v 

preglednici 12 se nahajajo znotraj omenjenih intervalov in sledijo zahtevam približne 

normalnosti porazdelitve po posameznem koeficientu. Izjema je le spremenljivka 

»zanesljivost dobave«, ki je rahlo asimetrična v levo, ampak jo še vseeno lahko označimo kot 

normalno porazdeljeno, saj odstopanje ni bistveno. 

Za analizo povprečne ocene smo naredili graf, iz katerega so razvidna odstopanja v povprečni 

oceni med dejavniki, ki vplivajo na izbiro vrste transporta.  
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Slika 3: Kateri dejavniki najmočneje vplivajo na vašo izbiro pri vrsti transporta, ki se 

ga vaše podjetje poslužuje pri dostavi surovin in izdelkov odjemalcem (1 – sploh ne 

vpliva/5 – zelo vpliva)? 

Med dejavniki, ki vplivajo na izbiro pri vrsti transporta, ki se ga podjetje poslužuje pri dostavi 

surovin in izdelkov odjemalcem, so v povprečju kot najbolj pomembni ocenjeni zanesljivost 

dobave (M = 4,73), točnost dobave (M = 4,60) in stroški dobave (M = 4,59). Takoj za njimi 

sta kot precej pomembna še ocenjena varnost dobave (M = 4,45) in hitrost dobave (M = 4,39). 

Kot najmanj pomembni dejavnik je bil ocenjen dejavnik ekološke obremenitve dobave 

(M = 3,17), vsi preostali pa so na ravni povprečne ocene 4 oz. tik pod njo. Gledano v 

splošnem, lahko rečemo, da so skoraj vsi dejavniki ocenjeni kot pomembni pri izbiri vrste 

transporta, z dokaj nizko razpršenostjo enot, kajti standardni odklon se pri večini spremenljivk 

giblje med 0,5 in 0,8.  

Vprašanje, ki je sledilo, se je nanašalo na oblike transporta, ki se ga podjetje poslužuje za 

dostavo surovin in izdelkov, izbirali so med sledečimi odgovori: cestnim, železniškim, 

ladijskim in letalskim transportom. 
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Preglednica 13:  Katere oblike transporta izkorišča vaše podjetje pri dostavi surovin in 

izdelkov odjemalcem? 

  

0 % 1–20 % 21–50 % 51–70 % 71–99 % 100 % Skupaj 
Me 

n % n % n % n % n % n % n % 

Cestni 

transport 
1 1,3 11 14,5 10 13,2 27 35,5 26 34,2 1 1,3 76 100,0 4 

Železniški 

transport 
37 67,3 15 27,3 3 5,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 55 100,0 1 

Ladijski 

transport 
1 1,4 31 41,9 30 40,5 6 8,1 5 6,8 1 1,4 74 100,0 3 

Letalski 

transport 
2 2,6 39 51,3 22 28,9 4 5,3 8 10,5 1 1,3 76 100,0 2 

Legenda: Me – mediana 

Odgovori glede pogostosti uporabe različnih oblik transporta kažejo zanimive rezultate. 

Najbolj razširjena je uporaba cestnega prometa, s tem da ga anketirana podjetja uporabljajo v 

različnem obsegu. Največ anketiranih, dobra tretjina, je navedla, da ga uporabljajo precej 

pogosto (za 51–70 % transportnih poti) ali zelo pogosto (za 71–99 % transportnih poti). Kar 

se tiče železniškega transporta, ga dobri dve tretjini podjetij sploh ne uporabljata, tisti, ki pa 

ga, se ga večinoma poslužujejo v manjši meri (za 1–20 % transportnih poti). Povsem drugače 

je pri ladijskem transportu, ki ga okrog 40 % anketiranih uporablja bodisi redko (za 1–20 % 

transportnih poti) ali nekaj pogosteje (za 21–50 % transportnih poti). Le nekaj anketiranih je 

navedlo, da ga uporabljajo pretežno ali v celoti. Letalski transport pa dobra polovica podjetij 

uporablja redko (1–20 %), dodatnih 28,9 % pa pogosteje (za 21–50 % transportnih poti). Le 

nekaj anketiranih je navedlo, da ga uporabljajo pretežno ali v celoti. 

Ponovno smo izračunali mediano, ki nam pove, katera je tista vrednost, pri kateri so enote v 

vzorcu razdeljene na dva enaka dela, s tem pa lahko na vse oblike transporta gledamo 

primerjalno. Mediana pri cestnem prometu znaša 4, kar ustreza razredu 51–70 %. Sledi 

ladijski transport z mediano 3, kar ustreza nekoliko manjši pogostosti, in sicer 21–50 %. 

Mediana za letalski tip transporta znaša 2 (ustreza razredu 1–20 %), za železniški transport 

pa 1 (ustreza razredu 0 %). Kot način transporta je pri anketiranih podjetjih v največji meri 

uporabljan cestni promet, sledi ladijski transport in nato letalski. Železniški transport 

uporablja najmanjši delež podjetij. 

Sledilo je vprašanje, ki je vsebovalo ključne prednosti letalskega transporta, anketiranci pa so 

se odločali, ali jim to predstavlja prednost ali pomanjkljivost pri letalskem transportu.  
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Preglednica 14:  Katere so po vašem mnenju ključne prednosti letalskega transporta pri 

dostavi surovin in izdelkov odjemalcem (1 – velika prednost/5 – velika 

pomanjkljivost)? 

 

Min. Maks 

Povprečna 

vrednost 

(1–5) 

Standardni odklon 
Koef. 

asimetričnosti 
Koef. sploščenosti 

Hitrost dobave 1 5 1,43 1,037 2,795 7,083 

Točnost 

dobave 
1 5 1,68 1,048 1,884 3,336 

Zanesljivost 

dobave 
1 5 1,85 1,049 1,529 2,290 

Varnost dobave 1 5 2,09 0,995 0,919 1,004 

Frekventnost 

dobave 
1 5 2,19 0,917 0,707 0,862 

Geografska 

dostopnost 
1 5 2,30 0,953 0,444 0,229 

Stroški dobave 1 5 3,33 1,288 -0,536 –0,810 

Količina 

dobave 
1 5 3,07 0,954 -0,342 –0,528 

Ekološke 

obremenitve 

dobave 

1 5 3,01 0,814 -0,025 0,921 

Obseg 

(nosilnost) 

1 5 3,12 0,875 -0,242 0,160 

Glede normalnosti porazdelitev spremenljivk ugotovimo, da je večina spremenljivk približno 

normalno porazdeljenih. Sledili smo pravilu za določanje normalnosti porazdelitve s pomočjo 

koeficientov asimetrije (med −0,8 in 0,8) in sploščenosti (med −3,0 in 3,0). Najbolj od 

normalne porazdelitve odstopata spremenljivki »hitrost dobave« in »zanesljivost dobave«, ki 

sta obe asimetrični v desno in bolj koničasti. Spremenljivki »zanesljivost dobave« in »varnost 

dobave« pa odstopata od normalne porazdelitve samo glede asimetričnosti, in sicer sta obe 

rahlo asimetrični v desno. 

Tudi tukaj smo v nadaljevanju naredili graf za spremenljivko »povprečna ocena«, iz katerega 

je razvidno, kako so anketiranci v povprečju ocenili prednosti letalskega transporta. 
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Slika 4: Katere so po vašem mnenju ključne prednosti letalskega transporta pri dostavi 

surovin in izdelkov odjemalcem (1 – velika prednost/5 – velika pomanjkljivost)?  

Med prednostmi letalskega transporta so anketiranci v povprečju kot največjo prednost 

izpostavili hitrost dobave (M = 1,43), sledi točnost dobave (M = 1,68) in nato zanesljivost 

dobave (M = 1,85). Takoj za prvimi tremi dejavniki, ki jih anketirani vidijo kot največje 

prednosti letalskega prevoza, sledijo varnost dobave (M = 2,09), frekventnost dobave 

(M = 2,19) in geografska dostopnost (M = 2,30). Vsi preostali dejavniki so ocenjeni podobno 

in se gibljejo okrog povprečne ocene 3 oz. tik nad njo. Kot najmanj prepoznana prednost so za 

anketirane stroški dobave letalskega transporta (M = 3,33). Ocene anketiranih se v povprečju 

odklanjajo od izračunanih povprečnih ocen za približno eno oceno, saj se vrednosti večine 

standardnih odklonov gibljejo med 0,8 in 1.  

Z dejavniki, ki vplivajo na izbrano obliko transporta, bomo opravili dodatno faktorsko 

analizo, saj smo predvidevali, da se bodo dejavniki, ki smo jih merili z množico ocenjevanih 

spremenljivk (indikatorjev), združili v manjše število latentnih spremenljivk, s katerimi bomo 

v nadaljevanju opravili analize za namene preverjanja hipotez. 

Najprej smo s korelacijsko analizo proučili povezanost med spremenljivkami. Za testiranje 

povezanosti uporabimo Pearsonov korelacijski koeficient. 
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Preglednica 15:  Povezanost dejavnikov izbire oblike transporta 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

(1)Hitrost 

dobave 
1 ,429** ,097 ,161 ,195 –,053 

–

,120 
,121 ,113 -,021 

(2)Točnost 

dobave 
,429** 1 ,483** ,400** ,217 ,093 

–

,012 
,239* ,311** ,163 

(3)Zanesljivost 

dobave 
,097 ,483** 1 ,484** ,182 ,211 ,222 ,321** ,306** ,342** 

(4)Varnost 

dobave 
,161 ,400** ,484** 1 ,384** ,374** ,075 ,115 ,318** ,395** 

(5)Frekventnost 

dobave 
,195 ,217 ,182 ,384** 1 ,545** ,148 ,306** ,291* ,391** 

(6)Geografska 

dostopnost 
–,053 ,093 ,211 ,374** ,545** 1 ,169 ,405** ,193 ,422** 

(7)Stroški 

dobave 
–,120 –,012 ,222 ,075 ,148 ,169 1 ,268* –,062 ,171 

(8)Količina 

dobave 
,121 ,239* ,321** ,115 ,306** ,405** ,268* 1 ,201 ,445** 

(9)Ekološke 

obremenitve 

dobave 

,113 ,311** ,306** ,318** ,291* ,193 
–

,062 
,201 1 ,333** 

(10)Obseg 

(nosilnost) 
–,021 ,163 ,342** ,395** ,391** ,422** ,171 ,445** ,333** 1 

**. Korelacija je signifikantna pri p = 0,01 

*. Korelacija je signifikantna pri p = 0,05 

Večina spremenljivk, ki se nanašajo na dejavnike izbire oblike transporta, je dovolj 

povezanih, da je faktorska analiza smiselna. Večina spremenljivk je statistično značilno 

povezana s kar nekaj preostalimi spremenljivkami, statistično značilne povezave so šibke do 

zmerne in pozitivne. Iz nadaljnje analize bomo izločili le dve spremenljivki, ki z večino 

preostalih spremenljivk nista signifikantno povezani in s tem odstopata od množice preostalih 

spremenljivk, to sta »hitrost dobave« in »stroški dobave«. 

Faktorsko analizo smo izvedli s preostalimi osmimi spremenljivkami oz. indikatorji, s 

katerimi smo merili dejavnike izbire oblike transporta. 

V prvi analizi smo torej upoštevali osem dejavnikov izbire. Moč povezanosti med trditvami 

smo preverili s pomočjo testne statistike KMO. Vrednost statistike KMO je nad 0,5 (0,750), 

kar pomeni, da so podatki primerni za uporabo izbrane metode. Tudi rezultati Bartlettovega 
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testa so ustrezni (B = 151,981, df = 28, p = 0,000), to pomeni, da so trditve med seboj dovolj 

povezane in so podatki torej res ustrezni za faktorsko analizo. Zaradi nizke vrednosti 

komunalitete pri spremenljivki ekološke obremenitve dobave bomo ta dejavnik izločili in v 

drugem koraku pognali faktorsko analizo brez nje.  

Ker je vrednost statistike KMO ustrezna in nad 0,5 (0,719), so podatki primerni za uporabo 

izbrane metode. Korelacijska matrika ni enotska (B = 136,130, df = 21, p = 0,000), kar 

pomeni, da so neodvisne spremenljivke med seboj dovolj povezane in so podatki ustrezni za 

nadaljnjo faktorsko analizo.  

Tokrat so vse komunalitete pred ekstrakcijo višje od 0,3. Najvišjo komunaliteto po ekstrakciji 

imata dejavnika »geografska dostopnost« in »zanesljivost dobave«, najnižjo pa »količina 

dobave«.  

S prvima dvema faktorjema pojasnimo 45,965 % celotne variance, kar je več kot pri prvi 

faktorski analizi, ki smo jo opravili z osmimi dejavniki.2 Prvi faktor pojasni 35,2 % 

variabilnosti, drugi pa 10,8 %. Lastna vrednost je na prvem faktorju 2,992, na drugem 1,235, 

na tretjem pa že pade pod 1. Rotirana rešitev kaže, da kumulativna varianca ostane 

nespremenjena, spremeni pa se delež variance, ki odpade na posamezni faktor. Rotirana 

rešitev delež pojasnjene variance bolj enakomerno razporedi med oba faktorja. Tako prvi 

rotirani faktor pojasni 25,621 % variabilnosti, drugi pa 20,344 %. 

Za dodatno potrditev, koliko faktorjev izbrati, smo v nadaljevanju pripravili diagram drobirja 

(slika 5). 

 

Slika 5: Diagram drobirja 

                                                 

2 Rezultat glede pojasnjene variance pri prvi faktorski analizi je sledeč: skupno bi pojasnili 42,990 % 

variance, prvi faktor 33,499 % in drugi 9,491 %. Bolj podrobni rezultati se nahajajo v prilogi naloge. 
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Na osnovi diagrama drobirja (angl. »scree plot«) se prav tako odločimo za dva faktorja. V 

diagramu na sliki 5 so na osi y lastne vrednosti faktorjev, na osi x pa število faktorjev. 

Razvidno je, da prva dva faktorja največ prispevata k pojasnjevanju variance. 

Preglednica 16:  Rotirane faktorske uteži – sedem indikatorjev 

  

Faktor 

      1 2 

Geografska dostopnost ,804 ,064 

Frekventnost dobave ,643 ,161 

Obseg (nosilnost) ,572 ,285 

Količina dobave ,467 ,233 

Zanesljivost dobave ,192 ,762 

Točnost dobave ,099 ,630 

Varnost dobave ,377 ,530 

Metoda ekstrakcije: metoda glavnih osi (angl. Principal Axis Factoring)  

Metoda rotacije: varimax  

Metoda je sedem trditev o dejavnikih izbire oblike transporta razvrstila v dva faktorja. Glede 

na vsebino dejavnikov, ki se združujejo v posamezen faktor, smo faktorja poimenovali faktor 

obsega in pogostosti ter faktor zanesljivosti in varnosti. 

Faktor: obseg in pogostost 

V ta faktor sodijo naslednji dejavniki: 

 geografska dostopnost, 

 frekventnost dobave, 

 obseg (nosilnost), 

 količina dobave. 

Faktor: zanesljivost in varnost 

V drugi faktor sodijo naslednji dejavniki: 

 zanesljivost dobave, 

 točnost dobave, 

 varnost dobave. 
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Ko smo določili dva faktorja in posamezne dejavnike, ki jih združujejo, smo lahko pripravili 

analizo za dejavnike izbire oblike transporta. Za indikatorje, ki se združujejo v posamezni 

faktor, in za vse indikatorje skupaj smo izračunali koeficient Cronbach alfa, ki nam omogoča 

analizo zanesljivosti vprašalnika. 

Preglednica 17:  Dejavniki izbire oblike transporta – interna konsistentnost 

  Cronbach alfa Število spremenljivk 

Faktor 1 – obseg in pogostost 0,742 4 

Faktor 2 – zanesljivost in varnost 0,699 3 

Vsi indikatorji skupaj 0,765 7 

Prvi faktor ima zadovoljivo stopnjo zanesljivosti, Cronbach alfa je nad 0,7, drugi faktor pa je 

nekoliko pod to priporočeno mejo. Vsi indikatorji skupaj prav tako tvorijo ustrezno zanesljiv 

merski inštrument (Cronbach alfa nad 0,7). 

Analizirali smo vsa vprašanja, ki smo jih zajeli v anketnem vprašalniku, na podlagi katerega 

smo izvedli raziskavo. S pomočjo teh analiz bomo v nadaljevanju lahko preverjali zastavljene 

hipoteze. 

5.3 Preverjanje hipotez 

Izhajajoč iz namena in ciljev ter teoretičnih izhodišč, uporabljenih v magistrski nalogi, smo 

postavili tri hipoteze. Z ustrezno metodo statistične analize smo vsako hipotezo preverili in na 

podlagi izidov analiz sprejeli ali zavrnili veljavnost hipotez.  

H1: Podjetja z večjim izvoznim potencialom (obseg na letni ravni v izvozu surovin/izdelkov) 

se v večji meri poslužujejo letalskega transporta. 

Prvo hipotezo smo preverjali s pomočjo hi-kvadrat statistike. Ugotavljali smo, ali prihaja do 

asociacije oziroma povezanosti med izvoznim potencialom podjetij in deležem izkoriščanja 

letalskega prevoza kot sredstva za dostavo surovin in izdelkov odjemalcev. 

Obe spremenljivki smo morali pred izvedbo testa hi-kvadrat rekodirati na način, da smo 

združili nekatere kategorije, da so izpolnjeni pogoji za izvedbo testa. Pri spremenljivki C4 – 

Kakšne obsege na letni ravni dosegate v izvozu surovin/izdelkov? smo prve tri razrede združili 

v en razred »do 500 ton«, ostali dve kategoriji pa smo obdržali. Pri spremenljivki C6_d 

Letalski transport – Katere oblike transporta izkorišča vaše podjetje pri dostavi surovin in 

izdelkov odjemalcem? smo prva dva razreda združili v razred »do 20 %«, razred »21–50 %« 

smo obdržali, združili pa smo preostale tri razrede v skupni razred v več kot 50 %. Če tega ne 
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bi storili, bi imeli v kontingenčni tabeli preveč praznih celic in rezultati testne statistike ne bi 

bili zanesljivi. 

Preglednica 18:  Testiranje povezanosti med spremenljivkama »obseg izvoza« in 

»uporaba letalskega transporta« – test hi-kvadrat  

  

C4: Kakšne obsege na letni ravni 

dosegate v izvozu surovin/izdelkov? 
Skupaj 

Do 500 

ton 

500–5000 

ton 

Več kot 

5000 ton 

C6_d. 

Uporaba 

letalskega 

transporta 

pri dostavi 

surovin in 

izdelkov 

odjemalcem 

Do 20 % 

Frekvenca 11 6 23 40 

Delež v %: Kakšne 

obsege na letni ravni 

dosegate v izvozu 

surovin/izdelkov? 

35,5 54,5 69,7 53,3 

21–50 % 

Frekvenca 11 2 9 22 

Delež v %: Kakšne 

obsege na letni ravni 

dosegate v izvozu 

surovin/izdelkov? 

35,5 18,2 27,3 29,3 

Več kot 50 

% 

Frekvenca 9 3 1 13 

Delež v %: Kakšne 

obsege na letni ravni 

dosegate v izvozu 

surovin/izdelkov? 

29,0 27,3 3,0 17,3 

Skupaj 

Frekvenca 31 11 33 75 

Delež v %: Kakšne 

obsege na letni ravni 

dosegate v izvozu 

surovin/izdelkov? 

100,0 100,0 100,0 100,0 

Statistika hi-kvadrat = 11,395; p-vrednost = 0,022 

Med tistimi, ki na letni ravni dosegajo izvoz do 500 ton, je nadpovprečen delež takšnih, ki 

letalski prevoz pri dostavi surovin in izdelkov odjemalcem uporabljajo med 21 in 50 % ter v 

več kot 50 %. Med tistimi, ki izvozijo 501–5000 ton surovin oz. izdelkov, so rezultati malce 

drugačni, in sicer jih dobra polovica letalski izvoz uporablja le v manjši meri (do 20 %), je pa 

vseeno nadpovprečen delež takšnih, ki pri dostavi surovin oz. izdelkov odjemalcem 

uporabljajo letalski prevoz v več kot 50 % primerov. Nasprotno pa je med tistimi, ki na letni 

ravni izvozijo največ, nadpovprečen delež takšnih, ki uporabljajo le minimalen delež 

letalskega prevoza (do 20 %).  



 

43 

Rezultati testa hi-kvadrat potrdijo statistično značilno povezanost med spremenljivkama 

(p = 0,022 < 0,05), vendar je smer povezanosti nasprotna od pričakovane, kar pomeni, da naše 

prve hipoteze ne moremo potrditi. Predpostavljali smo namreč, da se bodo podjetja z večjim 

izvoznim potencialom (obseg na letni ravni v izvozu surovin/izdelkov) v večji meri 

posluževala letalskega transporta. 

 

Slika 6: Uporaba letalskega transporta glede na obseg izvoza 

Ker so nas rezultati nekoliko presenetili, smo povezavo med spremenljivkama preverili še z 

dodatnim testom korelacije. Opravka imamo z dvema ordinalnima spremenljivkama, zato smo 

izračunali Spearmanov koeficient korelacije. 

Preglednica 19:  Testiranje povezanosti med spremenljivkama – Spearmanov koeficient 

korelacije 

 

Kakšne obsege na letni ravni 

dosegate v izvozu surovin/izdelkov? 

Letalski 

transport 

Kakšne obsege na letni 

ravni dosegate v izvozu 

surovin/izdelkov? 

Spearmanov ro 1,000 –,365** 

p-vrednost 
 

,001 

N 80 76 

Letalski transport 

Spearmanov ro –,365** 1,000 

p-vrednost ,001 
 

N 76 76 

**. Korelacija je signifikantna pri p = 0,01. 
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Spearmanov korelacijski koeficient rangov znaša –0,365 in nakazuje na šibko negativno 

korelacijo rangov. Povezava je statistično značilna (p = 0,001 < 0,01). To pomeni, da naše 

prve hipoteze dejansko ne moremo potrditi in med spremenljivkama obstaja povezanost v 

smeri, da se letalskega transporta v večji meri poslužujejo podjetja z nižjim obsegom izvoza 

na letni ravni. 

V nadaljevanju bomo preverjali drugo zastavljeno hipotezo.  

H2: V podjetjih, kjer letalski transport predstavlja več kot 50-odstotni delež pri izvozu 

surovin/izdelkov, so dejavniki izbire za to obliko transporta drugačni kot pri ostalih podjetjih. 

Za preverjanje druge hipoteze smo oblikovali novo spremenljivko, ki izhaja iz deleža 

izkoriščanja letalskega prometa pri dostavi surovin in izdelkov odjemalcem (C6_d), pri čemer 

smo oblikovali dve skupini podjetij, saj bomo primerjali podjetja, kjer letalski transport 

predstavlja več kot 50-odstotni delež pri izvozu surovin/izdelkov z ostalimi podjetji, kjer je ta 

delež nižji od 50 %.  

Omenjena dva podvzorca smo s pomočjo t-testa za neodvisne vzorce primerjali glede na 

dejavnike, ki vplivajo na izbiro transporta za dostavo surovin in izdelkov odjemalcem. 

Dejavnike smo predhodno s pomočjo faktorske analize združili v dva faktorja, ki smo ju kot 

novi spremenljivki shranili s pomočjo regresijske metode.  

Preglednica 20:  Uporaba letalskega transporta pri dostavi surovin in izdelkov 

odjemalcem – primerjava povprečnih ocen dejavnikov izbire glede na 

obseg letalskega transporta 

 N Povprečje Std. odklon 

Obseg in pogostost 

Do 50 % 60 –,0952551 ,84767713 

Več kot 50 % 12 ,4461341 1,00039837 

Zanesljivost in varnost 

Do 50 % 60 ,0137590 ,82675918 

Več kot 50 % 12 ,1649939 ,75141341 

Primerjava povprečnih ocen faktorjev nam razkrije, da so med podjetji, kjer letalski transport 

predstavlja več kot 50-odstotni delež pri izvozu surovin/izdelkov, pri izbiri načina transporta 

nadpovprečno pomembni dejavniki, ki so se združili v faktor »obseg in pogostost«. Prav tako 

ugotovimo, da so tem podjetjem nadpovprečno pomembni tudi dejavniki izbire, ki jih 

predstavlja faktor »zanesljivost in varnost«. 
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Preglednica 21:  Uporaba letalskega transporta pri dostavi surovin in izdelkov 

odjemalcem – rezultati t-testa 

  

Levenov test 

enakosti varianc t-test enakosti povprečij 

F p-vrednost t df 

p-

vrednost 

Obseg in 

pogostost 

Varianci med 

skupinama sta enaki 
,529 ,469 

–

1,960 
70 ,054 

Varianci med 

skupinama sta različni 
    

–

1,753 
14,331 ,101 

Zanesljivost in 

varnost 

Varianci med 

skupinama sta enaki 
1,220 ,273 –,587 70 ,559 

Varianci med 

skupinama sta različni 
    –,626 16,788 ,540 

Levenov test homogenosti varianc kaže, da lahko pri obeh faktorjih uporabljamo običajni t-test, saj 

sprejmemo predpostavko o homogenosti varianc (p > 0,05). 

Rezultati t-testa oz. vrednost signifikance nam pri nobenem faktorju ne omogočajo, da bi o 

opisanih razlikah v povprečnih ocenah med obema podvzorcema govorili kot o statistično 

značilnih (p  0,05). Torej se naša končna ugotovitev glasi, da glede na obseg uporabe 

letalskega transporta ni pomembnih razlik v ocenah dejavnikov izbire. Hipoteze 2 ne moremo 

potrditi, saj smo predpostavili, da so v podjetjih, kjer letalski transport predstavlja več kot 

50-odstotni delež pri izvozu surovin/izdelkov, dejavniki izbire za to obliko transporta 

drugačni kot pri ostalih podjetjih.  

Prav tako smo si kot nalogo pri drugi hipotezi zadali, da bomo preverili, ali prihaja do 

statistično značilnih razlik med posameznimi drugimi značilnostmi podjetij (velikost, 

dejavnost, obseg izvoza). Omenjene primerjave smo opravili s pomočjo enosmerne analize 

variance, s katero primerjamo povprečja med več skupinami, ter s pomočjo t-testa, s katerim 

opravimo primerjavo med dvema podvzorcema. 
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Preglednica 22:  Velikost podjetja – primerjava povprečnih ocen dejavnikov izbire 

  N Povprečje Std. odklon 

Obseg in pogostost 

0–10 4 1,1008081 ,62590586 

11–50 6 ,1531364 ,96997307 

51–250 32 –,1478008 ,80259908 

Več kot 251 31 –,0302436 ,90871453 

Skupaj 73 –,0047278 ,88455171 

Zanesljivost in varnost 

0–10 4 –,5385711 ,77443718 

11–50 6 ,1407042 ,69115276 

51–250 32 –,0417722 ,85843427 

Več kot 251 31 ,1293006 ,81806795 

Skupaj 73 ,0186513 ,82442495 

Rezultati prve dodatne primerjave razkrivajo, da prihaja med različno velikimi podjetji do kar 

precejšnjih razlik. Pri faktorju obseg in pogostost je najvišja povprečna ocena v skupini 

najmanjših podjetij, najnižja pa v skupini podjetij, kjer je 51–250 zaposlenih. Pri faktorju 

zanesljivost in varnost pa je povprečna ocena ravno v skupini najmanjših podjetij najnižja, 

nadpovprečna pa je v podjetjih, ki imajo 11–50 zaposlenih, ter v največjih podjetjih, kjer je 

več kot 251 zaposlenih. 

Preglednica 23:  Velikost podjetja in dejavniki izbire transporta – rezultati enosmerne 

analize variance 

  

Vsota 

kvadratov df 

Povprečje 

kvadratov F p-vrednost 

Obseg in 

pogostost 

Med 

skupinami 
5,714 3 1,905 2,596 ,059 

V skupinah 50,621 69 ,734     

Skupaj 56,335 72       

Zanesljivost in 

varnost 

Med 

skupinami 
1,828 3 ,609 ,892 ,450 

V skupinah 47,109 69 ,683     

Skupaj 48,937 72       
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Vrednost F-statistike in vrednost signifikance, ki sta rezultat testiranja razlik med skupinami z 

enosmerno analizo variance, nam pri nobenem faktorju ne omogočata, da bi s sprejemljivim 

tveganjem govorili o statistično značilnih razlikah glede na velikost podjetja (p > 0,05).  

Pri testiranju razlik v povprečnih ocenah smo podjetja glede na dejavnost razvrstili v dva 

razreda, in sicer smo obdržali skupino proizvodnih podjetij, ki proizvajajo končne izdelke, vse 

preostale pa smo združili v skupni razred drugo. 

Preglednica 24:  Glavna dejavnost podjetja – primerjava povprečnih ocen dejavnikov 

izbire 

  N Povprečje Std. odklon 

Obseg in pogostost 

Proizvodno podjetje – 

končni izdelki 
63 ,0084534 ,90928445 

Proizvodno podjetje – 

surovine ali drugo 
10 –,0877694 ,74488551 

Zanesljivost in varnost 

Proizvodno podjetje – 

končni izdelki 
63 ,0336706 ,84232744 

Proizvodno podjetje – 

surovine ali drugo 
10 –,0759702 ,73356067 

Primerjava povprečnih ocen faktorjev pokaže, da so med podjetji, ki proizvajajo končne 

izdelke, pri izbiri načina transporta bolj pomembni dejavniki, ki so se združili v faktor »obseg 

in pogostost«. Prav tako ugotovimo, da so tem podjetjem nadpovprečno pomembni dejavniki 

izbire, ki jih predstavlja faktor »zanesljivost in varnost«. 



 

48 

Preglednica 25:  Glavna dejavnost podjetja in dejavniki izbire transporta – rezultati 

t-testa 

  

Levenov test enakosti 

varianc t-test enakosti povprečij 

F p-vrednost t df 

p-

vrednost 

Obseg in pogostost 

Varianci med 

skupinama sta enaki 
,143 ,707 ,318 71 ,752 

Varianci med 

skupinama sta različni 
    ,367 13,650 ,719 

Zanesljivost in 

varnost 

Varianci med 

skupinama sta enaki 
,525 ,471 ,388 71 ,699 

Varianci med 

skupinama sta različni 
    ,430 13,078 ,674 

Levenov test homogenosti varianc kaže, da lahko pri obeh faktorjih uporabljamo običajni 

t-test, saj sprejmemo predpostavko o homogenosti varianc (p > 0,05). 

Rezultati t-testa oz. vrednost signifikance nam pri nobenem faktorju ne omogočajo, da bi o 

opisanih razlikah v povprečnih ocenah med obema podvzorcema govorili kot o statistično 

značilnih (p  0,05). Torej se naša končna ugotovitev glasi, da glede na dejavnost podjetja ni 

pomembnih razlik v ocenah dejavnikov izbire oblike transporta.  

Preglednica 26:  Obseg izvoza podjetja – primerjava povprečnih ocen dejavnikov izbire 

  N Povprečje Std. odklon 

Obseg in pogostost 

Do 500 ton 30 ,1160639 ,77118697 

500–5000 ton 9 –,2213098 ,94362961 

Več kot 5000 ton 32 ,0267811 ,87547588 

Skupaj 71 ,0330581 ,83598642 

Zanesljivost in varnost 

Do 500 ton 30 –,0120094 ,79532208 

500–5000 ton 9 ,1419139 ,82721128 

Več kot 5000 ton 32 ,0922829 ,83217678 

Skupaj 71 ,0545070 ,80651834 
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Primerjava povprečnih ocen faktorjev pokaže, da je med podjetji, ki na letni ravni izvozijo 

najmanj (do 500 ton), pri izbiri načina transporta bolj pomemben faktor »obseg in pogostost«; 

pri podjetjih, ki izvozijo več (med 500 in 5000 ton ter več kot 5000 ton), pa so nadpovprečno 

pomembni dejavniki izbire, ki jih predstavlja faktor »zanesljivost in varnost«. 

Preglednica 27:  Obseg izvoza podjetja in dejavniki izbire transporta – rezultati 

enosmerne analize variance 

  

Vsota 

kvadratov df 

Povprečje 

kvadratov F p-vrednost 

Obseg in 

pogostost 

Med 

skupinami 
,790 2 ,395 ,558 ,575 

V skupinah 48,131 68 ,708     

Skupaj 48,921 70       

Zanesljivost in 

varnost 

Med 

skupinami 
,247 2 ,124 ,186 ,831 

V skupinah 45,286 68 ,666     

Skupaj 45,533 70       

Vrednost F-statistike in vrednost signifikance, ki sta rezultat testiranja razlik med skupinami z 

enosmerno analizo variance, nam pri nobenem faktorju ne omogočata, da bi s sprejemljivim 

tveganjem govorili o statistično značilnih razlikah glede na obseg izvoza podjetja (p > 0,05).  

Pri nobeni izmed dodatnih primerjav (velikost podjetja, dejavnost, obseg izvoza) nismo uspeli 

dokazati, da med podjetji obstajajo statistično značilne razlike glede povprečnih ocen 

dejavnikov izbire oblike transporta. 

Nadaljujemo s preverjanjem tretje in hkrati zadnje hipoteze, ki smo si jo postavili v raziskavi. 

H3: Podjetja, ki nastopajo na svetovnem trgu, se v večji meri poslužujejo letalskega transporta 

za dostavo izdelkov odjemalcem in bolje ocenjujejo vse dejavnike izbire za to obliko 

transporta (angl. service criteria of air cargo logistics providers).  

Za preverjanje prvega dela tretje hipoteze smo uporabili hi-kvadrat statistiko, kjer smo želeli 

dokazati, da so podjetja, ki nastopajo na svetovnem trgu, v primerjavi z vsemi ostalimi 

podjetji v vzorcu bolj naklonjena uporabi letalskega transporta, ki pa ni nujno prevladujoč 

način transporta. Pred izračunom statistike hi-kvadrat smo podatke pripravili tako, da je 

rezultat testa dovolj zanesljiv, kar dosežemo z združevanjem razredov.  
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Za namen preverjanja tretje hipoteze smo rekodirali spremenljivko, s katero smo zabeležili 

podatek o tem, ali podjetje z dobavitelji posluje globalno (»C2 – Od kod so pretežno vaši 

dobavitelji?«). Dobili smo spremenljivko z dvema razredoma, v prvem so vsi tisti, ki so 

navedli, da imajo do 60 % globalnih dobaviteljev, v drugem pa vsi tisti, za katere vemo, da so 

njihovi dobavitelji pretežno globalni (in je ta odstotek nad 60 %). Druga uporabljena 

spremenljivka C6_d Letalski transport – Katere oblike transporta izkorišča vaše podjetje pri 

dostavi surovin in izdelkov odjemalcem? je bila prav tako rekodirana, način združevanja smo 

predstavili pri preverjanju prve hipoteze.  

Preglednica 28:  Testiranje povezanosti med spremenljivkama »izvor dobaviteljev« in 

»uporaba letalskega transporta« – test hi-kvadrat 

 

Ali so dobavitelji podjetja 

pretežno globalni 

Skupaj 

Ne (do 

60 %) 

Da (nad 

60 %) 

C6_d Uporaba 

letalskega 

transporta pri 

dostavi surovin 

in izdelkov 

odjemalcem 

Do 20 % 

Frekvenca 31 6 37 

Delež v %: Ali so 

dobavitelji podjetja pretežno 

globalni 

57,4 50,0 56,1 

21–50 % 

Frekvenca 17 0 17 

Delež v %: Ali so 

dobavitelji podjetja pretežno 

globalni 

31,5 0,0 25,8 

Več kot 50 % 

Frekvenca 6 6 12 

Delež v %: Ali so 

dobavitelji podjetja pretežno 

globalni 

11,1 50,0 18,2 

Skupaj 

Frekvenca 54 12 66 

Delež v %: Ali so 

dobavitelji podjetja pretežno 

globalni 

100,0 100,0 100,0 

Statistika hi-kvadrat = 12,041; p-vrednost = 0,002 

V obeh skupinah podjetij je podoben delež takšnih, ki letalski transport uporabljajo v 

minimalni meri (do 20 %), razlike se pojavijo v preostalih dveh razredih. Med tistimi, ki 

nastopajo na svetovnem trgu, je nadpovprečen delež takšnih, ki letalski prevoz pri dostavi 

surovin in izdelkov odjemalcem uporabljajo v manj kot 20 % in več kot 50 % transportnih 
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poti izdelkov in surovin. Med tistimi, ki ne delujejo pretežno na globalnem trgu, pa je 

nadpovprečen delež podjetij, ki letalski transport uporabljajo v manjši meri (med 21 in 50 %).  

Rezultati testa hi-kvadrat potrdijo statistično značilno povezanost med spremenljivkama 

(p = 0,002 < 0,05), smer povezanosti je pričakovana. To pomeni, da hipotezo 3 v tem delu 

potrdimo. Predpostavljali smo namreč, da se bodo podjetja, ki v večini nastopajo na 

svetovnem trgu, v večji meri posluževala letalskega transporta za dostavo izdelkov in surovin 

odjemalcem. 

 

Slika 7: Uporaba letalskega transporta glede na izvor dobaviteljev 

Rezultate smo tudi grafično ponazorili (slika 7), razvidna je bistvena razlika med podjetji 

glede na izvor dobaviteljev, in sicer tisti, ki imajo pretežno globalne dobavitelje, pogosteje 

uporabljajo letalski transport v več kot 50 % primerov, tisti s pretežno lokalnimi dobavitelji 

pa pogosteje v manjši meri (21–50 %). 

Za preverjanje drugega dela tretje hipoteze bomo uporabili t-test za dva neodvisna vzorca 

(podjetja, ki pretežno nastopajo na svetovnem trgu, v primerjavi z vsemi ostalimi podjetji v 

vzorcu) in primerjali povprečne ocene ključnih dejavnikov izbire letalskih prevozov, ki smo 

jih predhodno združili s pomočjo faktorske analize.  
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Preglednica 29:  Ali so dobavitelji podjetja pretežno globalni – primerjava povprečnih 

ocen dejavnikov izbire 

  N Povprečje Std. odklon 

Obseg in pogostost 

Ne (do 60 %) 51 –,0180274 ,87153645 

Da (nad 60 %) 12 ,0803227 ,91560088 

Zanesljivost in varnost 

Ne (do 60 %) 51 ,0285393 ,79758271 

Da (nad 60 %) 12 ,3702557 ,82651231 

Primerjava povprečnih ocen faktorjev pokaže, da je med podjetji, ki imajo pretežno globalne 

dobavitelje, pri izbiri načina transporta bolj pomemben faktor »obseg in pogostost«. Prav tako 

velja, da so pri teh podjetjih nadpovprečno ocenili dejavnike izbire, ki jih predstavlja faktor 

»zanesljivost in varnost«. 

Preglednica 30:  Primerjava povprečnih ocen dejavnikov izbire glede na lokacijo 

delovanja podjetja – rezultati t-testa 

  

Levenov test 

enakosti 

varianc t-test enakosti povprečij 

F 

p-

vrednost t df 

p-

vrednost 

Obseg in pogostost 

Varianci med 

skupinama sta enaki 
,038 ,845 –,348 61 ,729 

Varianci med 

skupinama sta različni 
    –,338 16,030 ,740 

Zanesljivost in 

varnost 

Varianci med 

skupinama sta enaki 
,144 ,706 

–

1,327 
61 ,190 

Varianci med 

skupinama sta različni 
    

–

1,297 
16,178 ,213 

Levenov test homogenosti varianc kaže, da pri faktorju »obseg in pogostost« varianci med 

skupinama nista homogeni (p < 0,05), in uporabimo izid t-testa za nehomogene variance. 

Rezultati t-testa nam povedo, da med obema povprečnima ocenama ni statistično značilnih 

razlik (p = 0,740 > 0,05). 
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Pri t-testu za faktor »zanesljivost in varnost« uporabimo izid t-testa za homogene variance. 

Rezultati t-testa nam povedo, da med obema povprečnima ocenama ni statistično značilnih 

razlik (p = 0,190 > 0,05). 

Tretje hipoteze v drugem delu ne potrdimo, saj nismo uspeli dokazati, da se podjetja, ki 

nastopajo na svetovnem trgu, v večji meri poslužujejo letalskega transporta za dostavo 

izdelkov odjemalcem, bolje ocenjujejo vse dejavnike izbire za to obliko transporta. 
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6 UGOTOVITVE RAZISKAVE IN PRIPOROČILA ZA PRAKSO 

V tem poglavju bomo predstavili glavne ugotovitve empiričnega dela magistrske naloge in v 

zaključku podali priporočila za prakso. 

Spletna anketa je bila izvedena anonimno med slovenskimi podjetji v različnih panogah 

predelovalnih dejavnosti. V bazi logističnega podjetja, iz katerega smo črpali podatke, je bilo 

305 podjetij, ki so v letu 2016 opravljala letalski transport, na 180 naslovov teh podjetij pa je 

bila posredovana anketa. Končno število rešenih in v vzorec zbranih anket je 91, kar 

predstavlja 50,56-odstotno odzivnost, kar je dovolj za nadaljnjo statistično obdelavo.  

6.1 Povzetek ugotovitev 

Za anketirana podjetja so evropski in globalni dobavitelji bolj pomembni kot slovenski, saj jih 

večji delež podjetij uporablja v večji meri. Tri četrtine anketiranih (74,6 %) navaja, da so 

prodajni kanali v manjšem delu locirani v Sloveniji (1–30 %), da so pretežno v Sloveniji 

(31–60 %) pa še dodatnih 15 %. Glede evropskih prodajnih poti so rezultati sledeči: največ 

anketiranih je navedlo, da so njihovi odjemalci pretežno (31–60 %) ali v večini (61–90 %) iz 

Evrope, le desetina je navedla, da so njihovi dobavitelji evropski v manjšem delu. Za globalne 

prodajne poti smo ugotovili, da je največ anketirancev (34,6 %) navajalo, da so njihove 

prodajne poti v manjšem delu locirane po svetu (1–30 %), sledijo tisti, ki prodajajo globalno v 

nekoliko večji meri (31–60 %). Da so njihovi prodajni kanali pretežno (61–90 %) ali v večini 

(91–100 %) razpršeni globalno, pa je v obeh primerih navedlo nekaj manj kot petina 

vprašanih. Med tistimi, ki so nam zaupali, kakšne obsege na letni ravni dosegajo v izvozu 

surovin oz. izdelkov, prevladujejo podjetja, ki izvozijo več kot 5000 ton (41,3 %). Dejavniki, 

ki vplivajo na izbiro pri vrsti transporta, ki se ga podjetje poslužuje pri dostavi surovin in 

izdelkov odjemalcem, so v povprečju kot najbolj pomembni ocenjeni zanesljivost dobave 

(M = 4,73), točnost dobave (M = 4,60) in stroški dobave (M = 4,59). Takoj za njimi sta kot 

precej pomembna še varnost dobave (M = 4,45) in hitrost dobave (M = 4,39). Kot najmanj 

pomembni dejavnik je bil ocenjen dejavnik ekološke obremenitve dobave 

(M = 3,17), vsi preostali pa so na ravni povprečne ocene. Kot način transporta je pri 

anketiranih podjetjih v največji meri uporabljan cestni promet, sledi ladijski transport in nato 

letalski. Letalski transport dobra polovica podjetij uporablja redko (1–20 %), dodatnih 28,9 % 

pa pogosteje (za 21–50 % transportnih poti). Le nekaj anketiranih je navedlo, da ga 

uporabljajo pretežno ali v celoti. Železniški transport uporablja najmanjši delež podjetij. Med 

prednostmi letalskega transporta so anketiranci v povprečju kot največjo prednost izpostavili 

hitrost dobave (M = 1,43), sledi točnost dobave (M = 1,68) in nato zanesljivost dobave 

(M = 1,85). Takoj za prvimi tremi dejavniki, ki jih anketirani vidijo kot največje prednosti 

letalskega prevoza, sledijo varnost dobave (M = 2,09), frekventnost dobave (M = 2,19) in 

geografska dostopnost (M = 2,30). Vsi preostali dejavniki so ocenjeni podobno in se gibljejo 
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okrog povprečne ocene 3 oz. tik nad njo. Kot najmanj prepoznana prednost so za anketirane 

stroški dobave letalskega transporta (M = 3,33).  

V nalogi smo postavili tri hipoteze. Pri prvi smo predvidevali, da se podjetja z večjim 

izvoznim potencialom (obseg na letni ravni v izvozu surovin/izdelkov) v večji meri 

poslužujejo letalskega transporta. Ugotovili smo, da je med tistimi, ki na letni ravni dosegajo 

izvoz do 500 ton, nadpovprečen delež takšnih, ki letalski prevoz pri dostavi surovin in 

izdelkov odjemalcem uporabljajo do 20 % in med 21 in 50 %. Med tistimi, ki izvozijo med 

501 in 5000 ton surovin oz. izdelkov, so rezultati malce drugačni, in sicer jih dobra polovica 

letalski izvoz uporablja le v manjši meri (do 20 %), je pa vseeno nadpovprečen delež takšnih, 

ki pri dostavi surovin oz. izdelkov odjemalcem uporabljajo letalski prevoz v več kot 50 % 

primerov. Nasprotno je med tistimi, ki na letni ravni izvozijo največ, nadpovprečen delež 

takšnih, ki uporabljajo le minimalen delež letalskega prevoza (do 20 %). To pomeni, da naše 

prve hipoteze dejansko ne moremo potrditi in med spremenljivkama obstaja povezanost v 

smeri, da se letalskega transporta v večji meri poslužujejo podjetja z nižjim obsegom izvoza 

na letni ravni. 

Z drugo hipotezo smo predvidevali, da so v podjetjih, kjer letalski transport predstavlja več 

kot 50-odstotni delež pri izvozu surovin/izdelkov, dejavniki izbire za to obliko transporta 

drugačni kot pri ostalih podjetjih. Ugotovili smo, da so med podjetji, kjer letalski transport 

predstavlja več kot 50-odstotni delež pri izvozu surovin/izdelkov, pri izbiri načina transporta 

nadpovprečno pomembni dejavniki, ki so se združili v faktor »obseg in pogostost« 

(geografska dostopnost, frekventnost dobave, obseg, količina dobave). Prav tako ugotovimo, 

da so tem podjetjem nadpovprečno pomembni tudi dejavniki izbire, ki jih predstavlja faktor 

»zanesljivost in varnost« (zanesljivost, točnost in varnost dobave). Podjetja, ki v večji meri 

uporabljajo letalski transport, le-tega uporabljajo zaradi njegove globalne geografske 

dostopnosti, zaradi izbire med več letalskimi linijami, ki letijo na določeno destinacijo, je 

frekventnost letov večja, prav tako pa je to ugodno za večje količine dobav. Zanesljivost, 

točnost in varnost dajejo dodatno dodano vrednost letalskemu transportu in višjemu strošku 

izbire slednjega.  

Glede na opravljene analize smo ugotovili, da na obseg uporabe letalskega transporta ni 

pomembnih razlik v ocenah dejavnikov izbire. Torej lahko sklepamo, da glede na obseg 

uporabe letalskega transporta ni pomembnih razlik v ocenah dejavnikov izbire. Druge 

hipoteze ne moremo potrditi, saj smo predpostavili, da so v podjetjih, kjer letalski transport 

predstavlja več kot 50-odstotni delež pri izvozu surovin/izdelkov, dejavniki izbire za to obliko 

transporta drugačni kot pri ostalih podjetjih.  

Prav tako smo si kot nalogo pri drugi hipotezi zadali, da bomo preverili, ali prihaja do 

statistično značilnih razlik med posameznimi drugimi značilnostmi podjetij (velikost, 

dejavnost, obseg izvoza). Primerjava povprečnih ocen faktorjev pokaže, da so med podjetji, ki 

proizvajajo končne izdelke, pri izbiri načina transporta bolj pomembni dejavniki, ki so se 



 

56 

združili v faktor »obseg in pogostost«. Prav tako ugotovimo, da so tem podjetjem 

nadpovprečno pomembni dejavniki izbire, ki jih predstavlja faktor »zanesljivost in varnost«. 

Letalski tovorni transport je geografsko dostopen na vseh celinah in otokih, odpreme so lahko 

vsak dan, saj poleg odpreme z letališča Ljubljana lahko uporabimo tudi bližnja letališča 

(Dunaj, Frankfurt, Zagreb), s katerimi podjetjem zagotovimo večjo frekvenco dobav, krajše 

tranzitne čase in večje obsege dobav.  

Naša končna ugotovitev je, da glede na dejavnost podjetja ni pomembnih razlik v ocenah 

dejavnikov izbire oblike transporta. Pri nobeni izmed dodatnih primerjav (velikost podjetja, 

dejavnost, obseg izvoza) nismo uspeli dokazati, da med podjetji obstajajo statistično značilne 

razlike glede povprečnih ocen dejavnikov izbire oblike transporta. 

Hipoteza 3 pravi, da se podjetja, ki nastopajo na svetovnem trgu, v večji meri poslužujejo 

letalskega transporta za dostavo izdelkov odjemalcem in bolje ocenjujejo vse dejavnike izbire 

za to obliko transporta. Med tistimi, ki nastopajo na svetovnem trgu, je nadpovprečen delež 

takšnih, ki letalski prevoz pri dostavi surovin in izdelkov odjemalcem uporabljajo v manj kot 

20 % in več kot 50 % transportnih poti izdelkov in surovin. Med tistimi, ki ne delujejo 

pretežno na globalnem trgu, pa je nadpovprečen delež podjetij, ki letalski transport 

uporabljajo v manjši meri (med 21 in 50 %). To pomeni, da lahko našo hipotezo v tem delu 

potrdimo. Predpostavljali smo namreč, da se bodo podjetja, ki v večini nastopajo na 

svetovnem trgu, v večji meri posluževala letalskega transporta za dostavo izdelkov in surovin 

odjemalcem. Primerjava povprečnih ocen faktorjev pokaže, da je med podjetji, ki imajo 

pretežno globalne dobavitelje, pri izbiri načina transporta bolj pomemben faktor »obseg in 

pogostost«. Prav tako velja, da so pri teh podjetjih nadpovprečno ocenili dejavnike izbire, ki 

jih predstavlja faktor »zanesljivost in varnost«. Tretje hipoteze v drugem delu ne potrdimo, saj 

nismo uspeli dokazati, da se podjetja, ki nastopajo na svetovnem trgu, v večji meri 

poslužujejo letalskega transporta za dostavo izdelkov odjemalcem. Bolje ocenjujejo vse 

dejavnike izbire za to obliko transporta. 

6.2 Priporočila 

Glede na teoretične predpostavke in rezultate empiričnega dela podajamo naslednja 

priporočila: za podjetja je pomembno, da se zavedajo globalne konkurenčnosti, ki je potrebna 

za obstanek na trgu. Treba se je odpirati in iskati nove trge ne samo znotraj Evrope, temveč 

poskusiti razširiti oskrbno verigo tudi globalno. Na globalni ravni je treba poiskati dobavitelje 

in poslovne partnerje, ki bodo konkurenčni in zanesljivi, ter tako ponuditi izdelke z dodano 

vrednostjo po stroškovno učinkoviti ceni. Z napredkom informatizacije imamo svet na dlani 

in z vzpostavitvijo globalne oskrbne verige lahko pridobimo na kakovosti in nižjih stroških, ki 

jih potem namenimo za samo distribucijo izdelkov do končnega kupca. Dobava izdelkov 

končnim kupcem naj bo hitra, varna in zanesljiva, saj podjetja preusmerjajo proizvodnjo na 
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način brez zalog, v tem primeru pa morajo biti dobave točne, da se proizvodni obrat ne ustavi. 

Bolj ko se bodo podjetja odpirala globalno, bolj bo v ospredje prihajal letalski transport.  

Z globalnim poslovanjem lahko dosežemo stroškovno bolj učinkovite izdelke, ki imajo v očeh 

kupca še vedno visoko dodano vrednost. Svetujemo, da podjetja dajo v zunanje izvajanje 

logistične oddelke ali vsaj del oddelka, saj je na voljo veliko špediterjev, ki so specializirani in 

lahko ponudijo kakovostne logistične rešitve po bistveno boljših cenah. Prav tako pa lahko 

ponudijo zbirne prevoze in intermodalne transporte za doseganje najbolj optimalnih pogojev, 

hitrosti, zanesljivosti in točnosti dobav.  

Večina podjetij, zajetih v anketo (73,2 %), porabi za transportne stroške do 20 % glede na 

celotne stroške, ki jih podjetje ima. Zato je izbira načina prevoza za prevoz tovora med 

lokacijami v oskrbni verigi pomembna in je odvisna od številnih dejavnikov, kot so narava 

blaga, razpoložljiva infrastruktura, izvor in namembni kraj, tehnologija in zlasti njihove 

razdalje. Skupaj določajo prevozne stroške. Za samo optimizacijo transportnih stroškov 

priporočamo izbiro enega špediterja, s katerim bi se opravljali vsi prevozi, ki jih ima podjetje 

(cestni, letalski in pomorski transport). V tem primeru bi lahko s pogajanji dosegli boljše cene 

transportnih poti na kratke in daljše razdalje, določitev fiksnih cen za neko časovno obdobje 

(šest mesecev ali eno leto) pa bi podjetjem lahko omogočala predvidljive stroške za namen 

transporta. 

Podjetja lahko transportne stroške znižajo tudi z izbiro zanje bolj ugodnih incotermsov (angl. 

International Commerce Terms), ki med drugim določajo, kdo je plačnik transportnih 

stroškov. Mednarodni trgovinski pogoji vsebujejo tri črke, ki se nanašajo na skupne 

pogodbene prodajne prakse. So pravila, namenjena predvsem jasnemu sporočanju nalog, 

stroškov in tveganj, povezanih z mednarodnim prevozom in dobavo blaga. Paritete incotermsi 

se uporabljajo v vseh oblikah transporta. 

Pri tveganih poslih, zamujanju pri dobavi in pošiljanju manjših količin vzorcev v 

mednarodnih oskrbnih verigah priporočamo izbiro zanesljive in hitre transportne poti, in sicer 

letalski transport. Z izbiro slednjega se izognemo morebitnim plačilom stroškov kazni za 

zamujanje dobave blaga, potencialnim novim kupcem pa se tako lahko pokažemo kot 

zanesljiv in prilagodljiv partner.  

Z uporabo hitrih, varnih in zanesljivih dobav z uporabo letalskega transporta se podjetje lažje 

in hitreje prilagodi razmeram v oskrbni verigi ter odzove na morebitne zastoje v dobavi, nova 

naročila, specifične prilagoditve za določeno dobavo ter hitrim spremembam na trgu. 
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7 SKLEP 

V današnjem globalnem gospodarstvu so oskrbne verige, ki povezujejo proizvajalce, 

dobavitelje, distributerje in same trgovce, postale daljše in predvsem bolj zapletene, kot so 

bile prej. Del oskrbnih verig je logistika, ki vključuje gibanje blaga, storitev, informacij in 

kapitala neposredno od pridobivanja surovin, dokler ne doseže svojega končnega potrošnika. 

Cilj tega postopka je zagotoviti pravo kakovost ob pravem času na pravem mestu po pravi 

ceni. Glavni dejavnik gospodarstva in konkurenčne sile v poslovanju je tovorni transport, saj 

danes različne svetovne trge povezuje v enega globalnega. Vrste prevoza so bistveni sestavni 

del prometnih sistemov, saj so to možnosti, s katerimi je omogočena mobilnost.  

Raziskava med slovenskimi podjetji je pokazala, da so za anketirana podjetja evropski in 

globalni dobavitelji bolj pomembni kot slovenski, saj jih večji delež podjetij uporablja v večji 

meri. To ugotovitev lahko potrdimo tudi z ugotovitvami teorije, da oskrbne verige postajajo 

globalne, industrijska okolja pa so tako pod vse večjim vplivom globalnih in nepričakovanih 

motenj.  

Glavni dejavniki, ki najmočneje vplivajo na izbiro vrste transporta v anketiranih podjetjih, so 

zanesljivost in točnost dobave ter sami stroški dobave in varnost. Značilnost današnjega trga 

je krajši življenjski cikel izdelka, hiter razvoj in obrat izdelkov ter s tem povezana 

konkurenčnost med izdelki in nihanje povpraševanj, ta pa so vse bolj negotova in jih težko 

predvidimo oz. napovemo. Varen, hiter in stroškovno učinkovit transport dobrin in blaga po 

oskrbni verigi do končnega cilja je ključna komponenta gospodarskega razvoja in 

mednarodnega gospodarstva. 

Odgovori glede pogostosti uporabe različnih oblik transporta kažejo zanimive rezultate. Kot 

način transporta je pri anketiranih podjetjih v največji meri uporabljan cestni promet, sledi 

ladijski transport in nato letalski. Železniški transport uporablja najmanjši delež podjetij, 

lahko predvidevamo, da zaradi slabših povezav. Glede na to, da slovenska podjetja še vedno v 

večji meri poslujejo znotraj EU in ne na globalni ravni, bi lahko sklepali, da je najugodnejša, 

hitra in dostopna oblika transporta cestni transport. Letalski in ladijski transport pa se 

predvsem uporabljata za poslovanje globalno med celinami. Na tem mestu je treba omeniti 

dve bistveni razliki med ladijskim in letalskim transportom, ki sta čas in strošek. Na eni strani 

imamo ladijski transport, ki zagotavlja ugodno dostavo, ki pa se odraža v dolgem tranzitnem 

času. Na drugi strani pa je konkurenca letalski transport s hitrimi dostavnimi časi, vendar 

nekoliko višjimi stroški samega transporta.  

Letalski transport velja za varen način transporta, ima visoko hitrost in visoko raven storitev 

za stranke, vendar je njegova razpoložljivost omejena. Zaradi relativno višjih stroškov je ta 

oblika transporta še posebej primerna za prevoz izdelkov z visokimi vrednostmi na dolge 

razdalje. V tem primeru so višji stroški sprejemljivi glede na zahtevo po hitrosti in 

zanesljivosti dostavljenih pošiljk. Rezultati ankete kažejo, da so anketiranci v povprečju kot 
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največjo prednost izpostavili hitrost dobave, sledi točnost dobave in nato zanesljivost dobave. 

Takoj za prvimi tremi dejavniki, ki jih anketirani vidijo kot največje prednosti letalskega 

prevoza, sledijo varnost dobave, frekventnost dobave in geografska dostopnost. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Anketni vprašalnik 

Priloga 2 Empirični del naloge 
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Anketni vprašalnik 

Spoštovani, 

Sem Ilona Kne, študentka podiplomskega študija na Fakulteti za Management Koper in 

pripravljam magistrsko delo z naslovom Letalski tovorni transport v oskrbnih verigah 

slovenskih podjetij. Namen magistrskega dela je identificirati priložnosti in potenciale, ki jih 

slovenskim podjetjem na področju njihove nabavne funkcije ponuja letalski tovorni transport. 

Ključni del magistrskega dela je tudi anketna raziskava, ki jo izvajam med slovenskimi 

podjetji in s katero želim oblikovati pregled obstoječih praks in aktualnega stanja v nabavnih 

procesih. V namen doseganja namena magistrskega dela vas zato vljudno prosim za 

sodelovanje v anketni raziskavi. Sodelovanje je prostovoljno in anonimno, vsi podatki pa 

bodo uporabljeni izključno za doseganje ciljev magistrskega dela. Za reševanje anketnega 

vprašalnika je potrebnih pet minut. 

Za sodelovanje in vaš čas se vam že vnaprej najlepše zahvaljujem 

 

A) PODATKI O PODJETJU 

 

A1) Povprečno število zaposlenih: 

a) 0–10 

b) 11–50 

c) 51–250 

d) Več kot 251 

A2) Glavna dejavnost podjetja: 

a) Proizvodno podjetje: končni izdelki 

b) Proizvodno podjetje surovine 

c) Proizvodno podjetje: farmacija 

d) Drugo 

A3) Število let poslovanja: 

a) Manj kot 5 let 

b) med 5 in 10 let 

c) Več kot 10 let. 



Priloga 1 

 

B) PODATKI O ANKETIRANCU 

 

B1) Delovno mesto v podjetju:  

a) Prodajni oddelek 

b) Logistični oddelek 

c) Nabavni oddelek 

d) Drugo 

 

C) ODLOČITVENI PROCESI IN IZIDI  

 

C1) Kolikšen del celotnih stroškov podjetja predstavljajo transportni stroški v vašem 

podjetju? 

a) Do 20 %. 

b) Med 21 in 40 %. 

c) Med 41 in 60 %. 

d) Med 61 in 80 % 

e) Več kot 81 %. 

 

C2) Od kod so pretežno vaši dobavitelji? 

 0 % 1–30 % 31–60 % 61–90 % 91–100 % 

Slovenski dobavitelji      

Evropski dobavitelji      

Globalni dobavitelji      

 

C3) Kje so locirani prodajni kanali oz. odjemalci vašega podjetja? 

 0 % 1–30 % 31–60 % 61–90 % 91–100 % 

Slovenija      

Evropa       

Svet      
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C4) Kakšne obsege na letni ravni dosegate v izvozu surovin/izdelkov? 

a) Do 1 tone. 

b) 1–50 ton. 

c) 51–500 ton. 

d) 500–5.000 ton. 

e) Več kot 5.000 ton. 

 

C5) Kateri dejavniki najmočneje vplivajo na vašo izbiro pri vrsti transporta, ki se je 

vaše podjetje poslužuje pri dostavi surovin in izdelkov odjemalcem? 

 

 Sploh ne 

vpliva 

Ne vpliva Niti-niti Vpliva Zelo 

vpliva 

Hitrost dobave      

Točnost dobave      

Zanesljivost dobave      

Varnost v prevozu      

Frekventnost dostave      

Geografska dostopnost      

Stroški dobave      

Količina dobave      

Ekološke obremenitve 

dobave 

     

Obseg (nosilnost, gabariti)      

Vaše podjetje poslužuje pri dostavi surovin in izdelkov odjemalcem? 
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C6) Katere oblike transporta izkorišča vaše podjetje pri dostavi surovin in izdelkov 

odjemalcem? 

 

 0 % 1–20 % 21–50 % 51–70 % 71–99 % 100 % 

Cestni transport       

Železniški transport       

Ladijski transport       

Letalski transport       

 

C7) Katere so po vašem mnenju ključne prednosti letalskega transporta pri dostavi 

surovin in izdelkov odjemalcem? 

 

 Velika 

prednost 

Prednost Niti prednost – 

niti 

pomanjkljivost 

Pomanjkljivost Velika 

pomanjkljivost 

Hitrost dobave      

Točnost dobave      

Zanesljivost dobave      

Varnost v prevozu      

Frekventnost 

dostave 

     

Geografska 

dostopnost 

     

Stroški dobave      

Količina dobave      

Ekološke 

obremenitve dobave 

     

Obseg (nosilnost, 

gabariti) 

     

 

Hvala za sodelovanje. 
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A. Velike frekvenčne tabele 

 

C5) Kateri dejavniki najmočneje vplivajo na vašo izbiro pri vrsti transporta, ki se je 

vaše podjetje poslužuje pri dostavi surovin in izdelkov odjemalcem? 

  Sploh ne vpliva Ne vpliva Niti - niti Vpliva Zelo vpliva Skupaj 

n % n % n % n % n % n % 

Hitrost 

dobave 

0 0,0 0 0,0 4 5,3 38 50,0 34 44,7 76 100,0 

Točnost 

dobave 

0 0,0 0 0,0 1 1,3 29 37,7 47 61,0 77 100,0 

Zanesljivost 

dobave 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 21 27,3 56 72,7 77 100,0 

Varnost 

dobave 

0 0,0 0 0,0 6 7,8 30 39,0 41 53,2 77 100,0 

Frekventnost 

dobave 

0 0,0 3 3,9 18 23,7 40 52,6 15 19,7 76 100,0 

Geografska 

dostopnost 

0 0,0 3 4,0 17 22,7 43 57,3 12 16,0 75 100,0 

Stroški 

dobave 

0 0,0 0 0,0 1 1,3 29 38,2 46 60,5 76 100,0 

Količina 

dobave 

1 1,3 4 5,3 14 18,7 39 52,0 17 22,7 75 100,0 

Ekološke 

obremenitve 

dobave 

5 6,6 10 13,2 30 39,5 29 38,2 2 2,6 76 100,0 

Obseg 

(nosilnost) 

1 1,3 7 9,3 20 26,7 36 48,0 11 14,7 75 100,0 
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C7) Katere so po vašem mnenju ključne prednosti letalskega transporta pri dostavi 

surovin in izdelkov odjemalcem? 

  Velika prednost Prednost Niti prednost - niti 

pomanjkljivost 

Pomanjkljivost Velika pomanjkljivost Skupaj 

n % n % n % n % n % n % 

Hitrost 

dobave 

59 77,6 11 14,5 1 1,3 0 0,0 5 6,6 76 100,0 

Točnost 

dobave 

44 57,9 21 27,6 6 7,9 1 1,3 4 5,3 76 100,0 

Zanesljivost 

dobave 

34 45,3 27 36,0 9 12,0 1 1,3 4 5,3 75 100,0 

Varnost 

dobave 

23 31,1 28 37,8 19 25,7 1 1,4 3 4,1 74 100,0 

Frekventnost 

dobave 

17 23,0 32 43,2 21 28,4 2 2,7 2 2,7 74 100,0 

Geografska 

dostopnost 

16 21,9 26 35,6 26 35,6 3 4,1 2 2,7 73 100,0 

Stroški 

dobave 

10 13,3 10 13,3 13 17,3 29 38,7 13 17,3 75 100,0 

Količina 

dobave 

4 5,6 16 22,2 25 34,7 25 34,7 2 2,8 72 100,0 

Ekološke 

obremenitve 

dobave 

3 4,0 12 16,0 44 58,7 13 17,3 3 4,0 75 100,0 

Obseg 

(nosilnost) 

3 4,1 12 16,2 35 47,3 21 28,4 3 4,1 74 100,0 
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B. Porazdelitve spremenljivk z Likertovo lestvico 

 

C5) Kateri dejavniki najmočneje vplivajo na vašo izbiro pri vrsti transporta, ki se je 

vaše podjetje poslužuje pri dostavi surovin in izdelkov odjemalcem? 
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C7) Katere so po vašem mnenju ključne prednosti letalskega transporta pri dostavi 

surovin in izdelkov odjemalcem? 
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C. Rezultati faktorskih analiz za dejavnike izbire oblike transporta 

 

A) Prva izvedba - 8 indikatorjev 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,750 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 151,891 

df 28 

Sig. ,000 

 

Communalities 

  Initial Extraction 

Točnost dobave ,331 ,452 

Zanesljivost dobave ,397 ,547 

Varnost dobave ,441 ,428 

Frekventnost dobave ,381 ,446 

Geografska dostopnost ,421 ,630 

Količina dobave ,353 ,270 

Ekološke obremenitve dobave ,210 ,240 

Obseg (nosilnost) ,384 ,426 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

 

Total Variance Explained 

Factor 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

1 3,236 40,447 40,447 2,680 33,499 33,499 1,830 22,879 22,879 

2 1,258 15,728 56,175 ,759 9,491 42,990 1,609 20,111 42,990 

3 ,879 10,989 67,164             

4 ,761 9,506 76,670             

5 ,666 8,322 84,992             

6 ,473 5,917 90,909             

7 ,398 4,973 95,882             

8 ,329 4,118 100,000             

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
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Factor Matrixa 

  

Factor 

1 2 

Geografska dostopnost ,637 -,474 

Obseg (nosilnost) ,634 -,155 

Varnost dobave ,634 ,163 

Zanesljivost dobave ,616 ,409 

Frekventnost dobave ,604 -,284 

Količina dobave ,502 -,133 

Točnost dobave ,499 ,450 

Ekološke obremenitve dobave ,474 ,124 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

a. 2 factors extracted. 13 iterations required. 

Rotated Factor Matrixa 

  

Factor 

1 2 

Geografska dostopnost ,791 ,070 

Frekventnost dobave ,640 ,190 

Obseg (nosilnost) ,577 ,306 

Količina dobave ,464 ,234 

Zanesljivost dobave ,188 ,715 

Točnost dobave ,073 ,668 

Varnost dobave ,365 ,543 

Ekološke obremenitve dobave ,272 ,407 

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 3 iterations. 
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Factor Transformation Matrix 

Factor 1 2 

1 ,747 ,665 

2 -,665 ,747 

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

 

B) Druga izvedba - 8 indikatorjev 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,719 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 136,130 

df 21 

Sig. ,000 

 

 

Communalities 

  Initial Extraction 

Točnost dobave ,314 ,406 

Zanesljivost dobave ,393 ,618 

Varnost dobave ,439 ,424 

Frekventnost dobave ,370 ,440 

Geografska dostopnost ,420 ,650 

Količina dobave ,353 ,273 

Obseg (nosilnost) ,365 ,408 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
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Total Variance Explained 

Facto

r 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

1 2,992 42,745 42,745 2,464 35,197 35,197 1,793 25,621 25,621 

2 1,235 17,648 60,393 ,754 10,768 45,965 1,424 20,344 45,965 

3 ,876 12,520 72,913             

4 ,666 9,516 82,429             

5 ,501 7,153 89,582             

6 ,399 5,703 95,285             

7 ,330 4,715 100,000             

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

 

 

Factor Matrixa 

  

Factor 

1 2 

Geografska dostopnost ,666 -,454 

Zanesljivost dobave ,627 ,474 

Varnost dobave ,626 ,177 

Obseg (nosilnost) ,624 -,136 

Frekventnost dobave ,603 -,277 

Količina dobave ,510 -,111 

Točnost dobave ,471 ,429 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

a. 2 factors extracted. 16 iterations required. 
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Rotated Factor Matrixa 

  

Factor 

1 2 

Geografska dostopnost ,804 ,064 

Frekventnost dobave ,643 ,161 

Obseg (nosilnost) ,572 ,285 

Količina dobave ,467 ,233 

Zanesljivost dobave ,192 ,762 

Točnost dobave ,099 ,630 

Varnost dobave ,377 ,530 

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 3 iterations. 

Factor Transformation Matrix 

Factor 1 2 

1 ,780 ,626 

2 -,626 ,780 

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
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D. Preverjanje hipotez – dodatni grafični prikazi  

Primerjava povprečnih ocen dejavnikov izbire glede na obseg letalskega transporta – 

Obseg in pogostost 
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Primerjava povprečnih ocen dejavnikov izbire glede na obseg letalskega transporta - 

zanesljivost in varnost 

 

Primerjava povprečnih ocen dejavnikov izbire glede na velikost podjetja – obseg in 

pogostost 
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Primerjava povprečnih ocen dejavnikov izbire glede na velikost podjetja - zanesljivost 

in varnost 

 

Primerjava povprečnih ocen dejavnikov izbire glede na dejavnost podjetja – obseg in 

pogostost 
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Primerjava povprečnih ocen dejavnikov izbire glede na dejavnost podjetja – zanesljivost 

in varnost 

 

Primerjava povprečnih ocen dejavnikov izbire glede na obseg izvoza podjetja – obseg in 

pogostost 
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Primerjava povprečnih ocen dejavnikov izbire glede na obseg izvoza podjetja - 

zanesljivost in varnost 

 

Primerjava povprečnih ocen dejavnikov izbire glede na izvor dobaviteljev – obseg in 

pogostost  
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Primerjava povprečnih ocen dejavnikov izbire glede na izvor dobaviteljev - zanesljivost 

in varnost  

 


