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POVZETEK 

V magistrski nalogi obravnavamo aktualnost problematike zamud letalskega potniškega 

prometa skozi prizmo delovanja managementa zamud letalskega prevoznika, ki na strateškem 

in taktičnem nivoju delovanja zaznava in preprečuje zamude. Na zamude v letalskem prometu 

vplivajo različni dejavniki in naše osnovno raziskovalno vprašanje je proučiti vpliv rasti 

letalskega prometa, različnih zunanjih in notranjih dejavnikov ter poslovnega modela 

letalskega prevoznika na zamude. Iz navedenih dejavnikov smo oblikovali štiri hipoteze, ki 

jih v empiričnem delu raziskave opredeljujemo z uporabo opisne in inferenčne statistike. 

Vzorec, ki smo ga uporabili, predstavljajo podatki o letih za obdobje 2015–2017 slovenskega 

letalskega prevoznika ter podatki o letih evropskih letalskih prevoznikov, pridobljenih iz 

javno dostopnega statističnega portala. Na podlagi analiz smo vse hipoteze potrdili. Iz 

rezultatov raziskovanega dela ter skladno z namenom naloge smo oblikovali priporočila 

managementu prevoznika.  

Ključne besede: letalski prevoznik, letalski promet, management zamud, poslovni model, 

dejavniki zamud. 

 

SUMMARY 

The master’s thesis deals with the relevance of the air passenger transport delay issue from the 

perspective of delay management activities of the air carrier that strategically and tactically 

tackles delays. Air traffic delays are caused by different factors, and our main research field is 

to examine the influence of business growth, other external and internal factors, and airline 

business model on delays. We have formed four hypotheses, which we have examined in the 

empirical part of the master’s thesis with the help of descriptive and inferential statistics. Our 

sample consists of flight data for the period 2015-2017 of the Slovene air carrier, and flight 

data of European air carriers, which we got from the publicly available online database. Based 

on our analyses we have proved all four hypotheses. According to the intention of our 

master’s thesis, and based on our results we have prepared recommendations to the air carrier 

management. 

Key words: air carrier, air traffic, delay management,  business model, delay factors. 
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1 UVOD 

Letalska industrija predstavlja v nacionalnem in globalnem gospodarskem okviru dejavnik 

povezovanja, ki pripomore k povečanju razvoja gospodarskih panog, povečevanju investicij 

in pretoka človeškega kapitala. Glavni deležnik letalske industrije poleg letališč in 

proizvajalcev letal so letalski prevozniki (Cento 2009).  

Učinkovitost operacij letalskih prevoznikov je za deležnike izrednega pomena. Odstopanje od 

načrtovanega časa povezovanja predstavlja za uporabnike težave pri usklajevanju že 

dogovorjenih dogodkov in nastajanju nepredvidenih stroškov. Operacijo letalskega 

prevoznika razumemo kot izvedbo leta od poleta do pristanka, vključno z vsemi aktivnostmi 

oskrbe letala in potnikov na odhodnem in namembnem letališču. Leti so načrtovani skladno z 

voznim redom letalskega prevoznika. Nepričakovani dogodki in negotovosti vplivajo na 

operativno sposobnost letalskega prevoznika in ohranjanje voznega reda. Motnje, katerih 

rezultanta so zamude, povzročajo odstopanja od prvotnih optimalno načrtovanih voznih 

redov. Manjša odstopanja oziroma manjše zamude ne zahtevajo posegov v obstoječi vozni red 

prevoznika zaradi skrbno načrtovanega reda letenja in vgrajenih rezervnih mehanizmov v 

času in tehničnih in človeških virih. Večje zamude pa imajo za posledico spremembo načrta 

letenja. Točnost letalskih operacij predstavlja za prevoznika tudi enega od kazalnikov uspeha. 

V organizacijski strukturi letalskega prevoznika je management zamud tisti mehanizem, ki na 

strateškem nivoju načrtovanja voznega reda in taktičnem nivoju oziroma operativnem nivoju 

izvajanj poletov predvideva in zmanjšuje vpliv dejavnikov na zamude. Upravljanje z 

motnjami, kot bi lahko s sopomenko opredelili management zamud, obsega tako taktične kot 

strateške aktivnosti pri zaznavanju in odpravljanju oziroma zmanjševanju zamud. Na motnje 

oziroma zamude vplivajo dejavniki, ki jih Rapajic (2016) razdeli na notranje ovire in zunanje 

omejitve z vidika poslovnega okolja letalskega prevoznika.   

Poznavanje vpliva dejavnikov, tako notranjih kot zunanjih, je pomembna naloga 

managementa zamud. Na osnovi poznanih vplivov lahko management zamud na področju 

strateškega načrtovanja oblikuje vozni red ter predvidena odstopanja in spreminjanja 

parametrov (Zámková, Prokop in Stolín 2017). Na operativnem nivoju delovanja se 

management zamud osredotoča na ohranjanje in vzpostavljanje prvotnega optimalnega 

načrtovanega plana letenja (Cheng-Lung 2010). 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča   

Zamude v letalskem potniškem prometu so pogost in aktualen pojav in predstavljajo problem 

z gospodarskimi in okoljskimi posledicami. Letalski prevozniki problematiko zamud 

obvladujejo na strateških in taktičnih nivojih letalskih operacij, kjer ima management zamud 

ključno vlogo pri predvidevanju in preprečevanju zamud (Cheng-Lung 2010). Problematiko 



2 

zamud v organizaciji letalskega prevoznika obravnavamo celostno, saj je veliko operativnih 

vprašanj in problemov, ki so neločljivo povezani s strateškim načrtovanjem voznih redov. 

Vsesplošno sprejet ključni dejavnik uspeha za operativno odličnost je točnost letalskih 

operacij, ki označuje razliko v času med načrtovanim in dejansko izvedenim letom. Interes 

letalskih prevoznikov je, da lete opravijo v okviru načrtovanega voznega reda z dopustnim 

odstopanjem treh minut tako v odhodu in prihodu letala (Jetzki 2009). 

Zamude v letalskem prometnem sistemu so pogosto simptom neučinkovitosti ali pomanjkanja 

zmogljivosti. Eden glavnih izzivov, s katerimi se sooča letalski prometni sistem, je razvoj 

infrastrukture, da zadosti pogojem povečanja prometa tako na letališčih kot na nebu (Marsh 

2007).  

Avtorji Balakrishna, Ganesan in Sherry (2008) in Fleurquin et al. (2014) vplivom zamud na 

poslovanje letalskega prevoznika, letališča in gospodarstvo v celoti pripisujejo negativen 

predznak. Vpliv zamud na poslovanje letalskega prevoznika se odraža na tržnem deležu, 

finančni uspešnosti, povečanih stroških, zmanjšanju dobička in ne nazadnje vpliva tudi na 

zaposlene (Bhat 1995; Rapajic 2016). Zamude so dejavnik, ki vpliva tudi na zadovoljstvo 

potnikov in njihovo ponovno odločitev za potovanje z letalskim prevoznikom (Doganis 2002; 

Holloway 2008). Vplivajo tudi na možnost odločanja potnika glede izbire drugega prevoznika 

na osnovi točnosti (Sternberg et al. 2017). Z vidika trajnostnega razvoja imajo zamude 

negativen vpliv na okolje tudi z večjo porabo goriva in večjim izpustom CO2 emisij (Xu, 

Dalmau in Prats 2017). 

V študiji agencije Aviation Experts za leto 2015 so stroški zamud bremenili evropske letalske 

prevoznike v višini 3,3 milijarde USD, na globalni ravni so stroški znašali približno 22 

milijard USD (Walther 2015). Gershkoff (2016) ocenjuje, da so celotni stroški zamud na 

globalni ravni približno 60 milijard USD. V to oceno so vključeni tudi stroški izgubljenih 

delovnih ur, zmanjšana produktivnost potnikov zaradi zamud, izgube prihodkov hotelov in 

turizma. V ZDA je izguba letalskih prevoznikov v letu 2007 vplivala na zmanjšanje bruto 

domačega proizvoda (BDP) v višini 4 milijarde USD in celotne stroške za gospodarstvo in 

potnike zaradi zamud v višini 32,9 milijarde USD (Guy 2010).   

1.1.1 Opredelitev zamud  

Analitično zamude predstavljajo razliko med načrtovanim in dejanskim časom odhoda ter 

prihoda letala (Cheng-Lung 2010; Wieland 1997). Merska enota zamude je izražena v 

minutah v odstopanju od načrtovanega časa odhoda ali prihoda z odhodnega na namembno 

letališče. Krajše zamude označujemo do 15 minut in daljše več kot 15 minut razlike glede na 

načrtovani čas odhoda ali prihoda letala. Letalski prevozniki za označevanje razloga zamud 

uporabljajo enotno klasifikacijo mednarodnega združenja letalskih prevoznikov (angl. IATA – 
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International Air Transport Association).
1
 Razlog zamude letalski prevozniki beležijo že pri 

zamudi od 3 minut dalje.   

Oznake razlogov oziroma povzročiteljev zamud so razdeljene na osnovne ali primarne 

(oznaka zamude od 0 do 8) in sekundarne ali posledične (oznaka zamude 9) (Eurocontrol 

2011). V strokovni literaturi se za sekundarne ali posledične zamude uporablja tudi izraz 

reakcijske zamude (angl. reactionary delay) in pomeni zamude zaradi poznega prihoda letala 

ali posadke s predhodnega leta (Eurocontrol 2004). 

Klasifikacija zamud (Adria Airways 2017a):  

 zamude z oznako 0; oznaka za zamude, ki jih letalski prevoznik povzroči sam,  

 zamude z oznako 1; oznake zamud, povezanih s potniki in prtljago,  

 zamude z oznako 2; povezane s pošto in tovorom, 

 zamude z oznako 3; označujejo agenta za oskrbo letala in potniškega agenta,  

 zamude z oznako 4; predstavljajo neplovnost oziroma tehnične težave letala, 

 zamude z oznako 5; označujejo poškodbe ali izpad  IT sistemov, 

 zamude z oznako 6; povezane s posadko letala,  

 zamude z oznako 7; povezane z vremenom, 

 zamude z oznako 8; omejitve v sistemu kontrole letenja,  

 zamude z oznako 9; razno in posledične zamude – reakcijske zamude.  

 

Standardizirane oznake za označevanje vzroka zamud so pomembne pri merjenju, poročanju 

in analiziranju vrste zamud. Enotno poimenovanje in uporaba oznak z vidika poročanja in 

analiziranja pa podaja jasnejši vpogled v celotno problematiko zamud in njenih 

povzročiteljev.  

1.1.2 Merjenje in poročanje o zamudah 

Zamuda je merjena v minutah. Predstavlja razliko med načrtovanim in dejanskim časom 

odhoda in posledično tudi dejanskim časom prihoda. Dejanski čas odhoda (angl. off-block) 

predstavlja čas premika letala v odhodu z letališke ploščadi (angl. tarmac) in dejanski čas 

prihoda (angl. on-block) predstavlja čas, ko se letalo ustavi na letališki ploščadi na 

namembnem letališču. Kakovost poročil o zamudah v prometu je odvisna od točnosti pri 

evidentiranju, merjenju in obdelavi podatkov. Pomembnost natančnega poročanja o zamudah 

je podal regulator letalskega prometa v ZDA (angl. FAA – Federal Aviation Authority) in 

posamezni prevozniki, ki imajo zaradi nekonsistentnega poročanja nejasen pregled nad 

                                                 
1
 IATA – Mednarodno združenje letalskih prevoznikov, ustanovljeno na Kubi leta 1945. Danes       

vključuje 290 letalskih prevoznikov iz 120 držav (IATA  2019a). 



4 

resničnim vzrokom zamud. Razlog bi lahko iskali v pomanjkanju navodil, standardov, 

procedur in nadzora letalskih operacij (Wyman 2018).   

Problematika evidentiranja zamud se pojavlja zaradi posredovanja nasprotujočih si podatkov 

o zamudah različnih deležnikov, vključenih v oskrbo letala. Podatki o vzrokih zamud, ki jih 

agent oskrbe letal in potnikov na letališču posreduje letalskemu prevozniku, in vzroki zamud, 

ki jih zazna letalski prevoznik sam, so si velikokrat nasprotujoči. Ob primerjavi poročil o 

vzrokih zamud letalskega prevoznika Adria Airways v prvem četrtletju 2017 je bilo 

ugotovljeno, da kar 1/12 vseh podatkov o vzrokih zamud ni skladna s poročili letalskih 

posadk. To pomeni, da je treba vsakršno odstopanje podrobno preučiti in popraviti (Adria 

Airways 2017a). Problematika, na katero opozarja tudi Rapajic (2016), je izrednega pomena, 

rešitev te problematike pa je v nadzorovanju evidentiranja merjenja zamud in vključevanju 

različnih sistemov IKT.   

1.1.3 Dejavniki zamud 

Zamude so rezultanta različnih dejavnikov oziroma okoliščin, na katere letalski prevoznik ne 

more vplivati oziroma ima manjši vpliv. Rapajic (2016) opredeljuje dejavnike, ki vplivajo na 

zamude, na zunanje omejitve in notranje ovire glede na okolje poslovanja prevoznika. V 

nadaljevanju naloge uporabljamo izraza zunanji in notranji dejavniki.  

V notranjem in zunanjem okolju delovanja letalskega prevoznika obstajajo številni dejavniki, 

ki lahko vplivajo na točnost letalskih operacij. Zunanji dejavniki, ki predstavljajo potencialno 

tveganje, da bo let zamujen, so: velikost oziroma zasedenost letališča, letališče kot vozlišče 

letov (angl. hub & spoke), restriktivnost letališča glede na dodeljevanje časa za pristanek in 

polet letala ter časovno obdobje izvedbe letov oziroma sezona letov. Zunanji dejavniki zamud 

so tudi slabi vremenski pogoji (megla, neurje, veter, sneg) za poletanje in pristanek letala. V 

primeru slabih vremenskih pogojev med letom pa morajo letalski prevozniki izbrati daljšo in 

varnejšo zračno pot, katere rezultanta so zamude in zgoščenost letalskega prometa. Zunanji 

dejavnik zamud predstavlja tudi rast letalskega prometa, ki se odraža v prezasedenosti 

vzletno-pristajalne steze, razpoložljivosti letališke infrastrukture in preobremenjenosti zračnih 

poti. Posledično je to tudi vzrok za vse pogostejše stavke nadzornikov poletov, agentov 

oskrbe potnikov in letal in varnostnih organov na letališčih ter varnostne grožnje, kar je zopet 

razlog za večje zamude (Ball et al. 2007).  Rapajic (2016) navaja, da rast letalskega prometa 

značilno vpliva na obseg zamud v prometu. Obseg letalskega prometa letalski prevozniki 

izražajo v zmnožku razpoložljivega števila sedežev na letu in razdalj povezav, izraženih v 

kilometrih (angl. ASK – available seat kilometer). Primerjava ASK med določenimi 

časovnimi obdobji izraža rast ali upad obsega prometa. V EU28 se je v zadnjem desetletju 

letalski promet povečal za 2,9 odstotka in predvidena rast v naslednjih sedmih letih je 3,4-

odstotna. V poročilu evropske komisarke za transport (Bulc 2018) je promet v EU28 v letu 
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2018 beležil okoli 11 milijonov poletov oziroma nekaj več kot 30.000 letov dnevno. Več kot 

50.000 potnikov dnevno beleži zamudo več kot 2 uri in posledično izgubo povezav.   

Notranji dejavniki so tisti dejavniki, ki jih letalski prevoznik lahko spreminja glede na njihov 

vpliv na motnje. Notranji dejavniki, kot jih navaja Rapajic (2016), so: čas oskrbe letala na 

zemlji, struktura in tipi letal – flota (angl. fleet), povezave, zasedenost letal, urnik letenja, ki 

opredeljuje čas in dan odhoda, ter razpored letal in posadke. Med notranje dejavnike 

umeščamo tudi tehnično plovnost letal, pomanjkanje človeških virov za izvedbo operacije in 

nedelovanje oziroma napačno delovanje IT sistemov letalskega prevoznika (Ball et al. 2007).   

1.2 Namen in cilji raziskave in hipoteze naloge 

Namen naloge je na osnovi sekundarnih podatkov letalskega prevoznika Adria Airways 

analizirati, v kolikšni meri dejavniki zamud vplivajo na obseg zamud. Dejavnike, ki lahko 

vplivajo na zamude, naj bi prevoznik upošteval pri načrtovanju mreže poletov in skupaj z 

mehanizmom managementa zamud pripravil optimalen načrt letenja. V načrtu letenja naj bi 

bile poleg vpliva dejavnikov vključene tudi rezerve za premostitev nepredvidenih motenj v 

izvajanju letalskih operacij.   

Rast letalskega prometa, s katero se letalska industrija v evropskem zračnem prostoru sooča 

vsako leto, predstavlja enega glavnih izzivov, kako zagotoviti zadostne zmogljivosti 

infrastrukture letališč in nadzora prometa, da se izognejo zamudam. Zanimalo nas je, v 

kolikšni meri rast letalskega prometa statistično značilno vpliva na obseg zamud. Rast 

oziroma upad prometa letalskega prevoznika sta razvidna iz sprememb obsega prometa, 

izraženega v zmnožku števila razpoložljivih sedežev in razdalj, izraženih v kilometri v 

določenem časovnem obdobju. Na osnovi sekundarnih podatkov o letih letalskega prevoznika 

Adria Airways za časovno obdobje 2015–2017 smo v empiričnem delu naloge izračunali 

ASK. 

V nalogi smo analizirali notranje in zunanje dejavnike, ki vplivajo na zamude: 

– zunanji dejavniki: velikost letališča, koordiniranost letališča z vidika dodeljevanja časa za 

pristanek, opremljenost letališča za pristanek, sezona, vreme in stavke, 

– notranji dejavniki: dan v tednu, čas odhoda, tip letala, relacija, število potnikov na letu ter 

dejavnik zasedenosti letala (angl. load factor). 

Na trgu ponudnikov storitev letalskih prevozov so prisotni letalski prevozniki z različnim 

poslovnim modelom. Na osnovi sekundarnih podatkov smo skušali ugotoviti, ali obstajajo 

statistično značilne razlike v zamudah med prevozniki z različnimi poslovnimi modeli. V 

analizo so bili tako vključeni linijski letalski prevozniki, nizkocenovni in regionalni letalski 

prevozniki, ki imajo svoje operativno dovoljenje izdano v EU.  
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Cilji raziskave so poleg teoretičnih in empiričnih spoznanj tudi:  

 na osnovi relevantne literature managementa zamud s teoretičnega vidika opredeliti 

kompleksnost letalske industrije in poslovanja letalskega prevoznika,  

 proučiti spreminjanje poslovnih modelov letalskih prevoznikov, 

 opredeliti vlogo in pomen managementa zamud, 

 proučiti stanje zamud letalskega potniškega prometa za leto 2017 na področju EU28, 

 analizirati stanje zamud letalskega prevoznika Adria Airways v obdobju 2015–2017,  

 analizirati sekundarne podatke o zamudah iz internih virov letalskega prevoznika in 

izpostaviti dejavnike, ki vplivajo na zamude, 

 na podlagi empiričnih raziskav ugotoviti, v kolikšni meri dejavniki vplivajo na zamude 

letalskih operacij,  

 pripraviti priporočila managementu za učinkovito zaznavanje in obvladovanje zamud. 

 

Skladno z namenom in pričakovanimi cilji raziskovalne naloge smo oblikovali in preizkušali 

naslednje hipoteze. 

H1: Rast letalskega potniškega prometa statistično značilno vpliva na obseg zamujenih letov 

v prihodu na namembno letališče. 

H2: Obstaja statistično značilen vpliv zunanjih dejavnikov (velikost letališča, koordiniranost 

letališča, kategorija letališča ter sezona, vreme in stavke) na število zamujenih letov oziroma 

minut zamude v prihodu. 

H3: Obstaja statistično značilen vpliv notranjih dejavnikov (dan odhoda, čas odhoda, tip 

letala, relacija in število potnikov) na število zamujenih letov oziroma minut zamude v 

prihodu. 

H4: Obstaja statistično značilna razlika v zamudah letalskih prevoznikov glede na njihov 

poslovni model (linijski, regionalni in nizkocenovni letalski prevozniki). 

1.3 Metodologija raziskovanja 

V teoretičnem delu magistrske naloge smo proučili strokovno literaturo s področja delovanja 

managementa zamud, dejavnikov zamud in različnih poslovnih modelov letalskih 

prevoznikov.  

Za empirični del raziskave je bila izvedena kvantitativna raziskava na osnovi sekundarnih 

podatkov. Sekundarne podatke smo zbrali in analizirali iz javno dostopnega vira podatkov 

Flightstat in internih virov letalskega prevoznika Adria Airways. Analiza je potekala na dveh 

sklopih podatkov:  
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 interni sekundarni podatki letalskega prevoznika o vseh letih v obdobju 2015–2017. Let 

vsebuje podatek o relaciji, tipu letala, številu potnikov, datum, načrtovani in dejanski čas 

odhoda in prihoda, razlog zamude in čas zamude, izražen v minutah. Vzorec prevoznika 

predstavljajo podatki o približno 57.000 letih za celotno obdobje 2015–2017; 

 sekundarni podatki o letih evropskih letalskih prevoznikov za obdobje avgust 2017 do 

avgust 2018 so pridobljeni iz javno dostopnega statističnega portala Flightstat. Podatki so 

razdeljeni na poslovni model letalskih prevoznikov (linijski letalski prevozniki, regionalni 

letalski prevozniki in nizkocenovni letalski prevozniki) in vsebujejo število opravljenih in 

zamujenih letov v opazovanem obdobju. Sekundarni podatki vključujejo 24 rednih 

linijskih prevoznikov, 45 regionalnih letalskih prevoznikov in 12 nizkocenovnih 

prevoznikov. Sekundarni podatki so zbrani na nivoju posameznega prevoznika 

kumulativno za vsak mesec v raziskovalnem obdobju. V celoti ti podatki predstavljajo 

približno 6,8 milijona vseh letov v EU. 

Hipoteze 1, 2 in 3 smo preverjali na osnovi sekundarnih podatkov iz internih virov letalskega 

prevoznika Adria Airways za leta 2015, 2016 in 2017 (Adria Airways 2018a). Hipotezo 4 pa 

smo preverjali iz sekundarnih podatkov iz javno dostopnega statističnega portala Flightstat za 

časovno obdobje od avgusta 2017 do avgusta 2018.  

Podatke smo analizirali in obdelali s statističnim programom SPSS. 

Uporabljene so bile osnovne statistične obdelave:  

 deskriptivna statistika: frekvenčna porazdelitev, srednje vrednosti in mere variabilnosti. 

Deskriptivno statistiko smo uporabili za prikaz značilnosti in kakovosti opazovanih 

podatkov in različne zveze med njimi.  

 inferenčna statistika: Anova – analiza variance, izračun korelacij, 

 multivariatna statistika: multipla regresijska analiza. 

Zamude, izražene v minutah, oziroma zamujene lete z vidika statističnih raziskav smo 

opredelili kot odvisno spremenljivko in neodvisne spremenljivke kot različne dejavnike leta: 

 z vidika letališča: velikost letališča glede na število prepeljanih potnikov in število 

letalskih operacij, letališče kot vozlišče, stopnja koordiniranosti letališča glede na 

zahtevani čas poleta in pristanka, 

 z ekonomskega vidika: donos na relacijo oziroma povezavo, faktor zasedenosti letal, tržni 

delež, 

 z vidika logistike: čas odhoda, dan odhoda, sezona/mesec, tip in starost letala. 

S kvantitativno raziskavo smo želeli ugotoviti, v kolikšni meri notranji in zunanji dejavniki 

zamud (izraženo kot neodvisna spremenljivka) vplivajo na zamude (izraženo kot odvisna 

spremenljivka) v letalskem prometu. Ugotavljali smo torej vpliv neodvisnih spremenljivk na 

odvisno spremenljivko.  
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1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

V raziskavi smo analizirali zamude evropskih letalskih prevoznikov z različnimi poslovnimi 

modeli na osnovi pridobljenih sekundarnih podatkov javno dostopnega statističnega portala 

Flightstat za obdobje avgust 2017–avgust 2018. V vzorec so bili vključeni samo tisti letalski 

prevozniki, ki prostovoljno posredujejo podatke o letih. Vsi obsežnejši in historični podatki so 

namreč plačljivi. Ob prenosu podatkov smo po temeljitem pregledu zasledili nekaj vsebinskih 

napak, ki smo jih izločili iz analize (npr. letalski prevoznik se je pojavil istočasno v kategoriji 

regionalnih prevoznikov in nizkocenovnih prevoznikov).   

Sekundarne podatke letalskega prevoznika Adria Airways smo pridobili iz internih virov in 

vključujejo podatke za leta 2015–2017. Podatkov o letih iz predhodnih obdobij ni bilo moč 

pridobiti zaradi spreminjanja IKT in problematike sistemskega urejanja podatkov in njihove 

dostopnosti. Podatki so zaupne narave, saj jih tudi prevoznik ne posreduje v celoti vsem 

agencijam za obdelovanje podatkov o točnosti letov. Pri obdelovanju podatkov smo naleteli 

na cca 350 nepopolnih ali nerazumnih podatkov, ki smo jih kasneje s preverjanjem v bazi 

podatkov tudi dopolnili. Osnovne podatke smo za namen raziskave indeksirali in razvrstili v 

range.  

1.5 Pregled literature managementa zamud  

V strokovni literaturi, ki je v večini v angleškem jeziku, se prepletata pojma management 

zamud (angl. delay management) in management motenj (angl. disruption management).  

Veliko je avtorjev, ki isto problematiko opredeljujejo z različnim izrazom. Dejstvo pa je, da je 

pojem management motenj širšega pomena, saj rezultanta motenj ni nujno zamuda, ampak 

samo neusklajenost deležnikov v procesih oziroma oskrbnih verigah. Slovar slovenskega 

knjižnega jezika zamudo označuje kot čas med predvideno, določeno in dejansko uresničitvijo 

časa. Motnja pa se nanaša na pojav, ki ni usklajen s pravilnim in normalnim delovanjem 

(SSKJ 2016). V poslovnem slovarju pa zamudo povezujejo tudi z učinki, ki jih lahko merimo 

v času, denarju ali kombinaciji obeh (Businessdictionary 2019). Rapajic nam je v osebni 

korespondenci potrdila, da se v literaturi in praksi ta dva pojma pogosto menjata in jih 

prevozniki uporabljajo za isti problem. V nalogi smo uporabljali terminologijo management 

zamud, saj se tematika in problematika nanašata izključno na vpliv dejavnikov zamud in 

njihove posledice. 

Yu in Qi (2004) management zamud opredeljujeta kot proces in pripravo novega optimalnega 

operativnega načrta letenja z vsemi omejitvami in tako zmanjšanje negativnih učinkov zamud. 

V procesu izvajanja načrta letenja se pojavijo številni nepredvidljivi dogodki (okvare letala, 

slabo vreme, pomanjkanje posadke ipd.), ki popolnoma spremenijo operativni načrt in obseg 

načrtovanih prihodkov. Osnovni operativni načrt tako ne postane več optimalen in v celoti 
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izvedljiv. Treba je dinamično preoblikovati prvotni načrt. Z motnjami v projektu še posebej v 

operativni izvedbeni fazi se srečujejo nemalo vse panoge, še posebej v oskrbnih verigah ter 

železniškem in cestnem prometu. Clausen, Larsen in Larsen (2005) poudarijo, da letalski 

prevozniki porabijo ogromno časa in sredstev pri optimiziranju operativnih načrtov letenja. 

Problematiko omejevanja sredstev in časa pri operativnem reševanju načrta letenja izpostavijo 

Zhu, Bard in Yu (2005) ter poudarjajo, da to zmanjšuje učinek končnega cilja, ki se odraža v 

vzpostavitvi prvotnega načrta letenja. 

V zvezi z reševanjem motenj se avtorji osredotočajo na naslednja področja težav in način 

reševanja (Castro, Rocha in Oliveira 2014): 

 motnje oziroma težave z letalom (letalo, ki ne more opraviti svoje načrtovane poti); 

reševanje: dodelitev drugega letala na let,  

 motnje oziroma težave s posadkami letal (posadka, ki ne more opraviti svojega 

načrtovanega leta); reševanje: razporeditev posadk na mesto prejšnjih,  

 motnje oziroma težave s poletom (let, ki zaradi nepričakovanih motenj ne more biti 

izveden tako, kot je bil načrtovan); reševanje: zamuda, odpoved ali preusmeritev,  

 motnje oziroma težave s potniki (potniki, ki zaradi nepričakovanih težav ne morejo izvesti 

načrtovane poti); reševanje: proces iskanja novih povezav potnikom.  

Clarke in Dudley (1998) predstavljata pregled praks reševanja težav v operativnih centrih 

letalskih prevoznikov v primeru zamud. Pregled temelji na študijah primerov različnih 

letalskih prevoznikov. Avtorja predstavljata obsežno literaturo o upravljanju zamud letalskih 

prevoznikov in predlagata okvir odločanja za vzpostavitev ponovnega prvotnega načrta 

letenja. Yu in Qi (2004) obravnavata management zamud z vidika vključevanja načrtovanja 

letov in posadk v reševanje operativne problematike ter druge aplikacije za koordinacijo 

oskrbnih verig, medtem ko Filar, Manyem in White (2001) management zamud opredeljujejo 

tudi z vidika motenj oziroma nerednosti v smislu obratovanja letališča in ne samo letalskega 

prevoznika. Ball et al. (2007) so se osredotočili na infrastrukturo in ovire v smislu delovanja 

operativnosti letalskega prevoznika. Način reševanja problematike zamud številni avtorji 

opredeljujejo na osnovi hierarhične strukture reševanja problematike. Najprej predvidevajo 

reševanje problema z letalom, še preden se lotijo reševanja posadk (Wei, Yu in Song 1997; 

Song, Wei in Yu 1998; Stojkovic, Soumis in Desrosiers 1998; Nissen in Haase 2006). Drugi 

avtorji, kot so Johnson et al. (1994) in Lettovsky, Johnson in Nemhauser (2000), pa 

nadgrajujejo načrtovanje reševanja problematike z dodajanjem spremenljivk (npr. omejitve v 

zračnem prostoru, neugodne vremenske napovedi), ki vodijo oziroma predvidevajo odpoved 

poletov.   

Načrti reševanja motenj in zmanjšanja posledic zamud so se kronološko in skozi različne 

avtorje spreminjali in jih razvrščamo v skupine, kot je prikazano na sliki 1 (Castro, Rocha in 

Oliveira 2014): 
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 zmanjševanje posledic zamud z vključevanjem rešitev v zvezi z letalom (angl. AR – 

aircraft recovery), 

 zmanjševanje posledic zamud z vključevanjem rešitev v zvezi s posadkami (angl. CR –

crew recovery), 

 delno zmanjševanje posledic zamud s parcialnim načinom reševanja, kjer je problem rešen 

delno in ne v celoti (angl. PIR – partial integrated recovery), 

 integrirano zmanjševanje posledic zamud, kjer je problem rešen delno in ne sočasno (angl. 

IR – integrated recovery), 

 sočasno zmanjševanje posledic zamud, problem rešen v celoti in sočasno (angl. SIR – 

simultaneously integrated recovery). 

 

Slika 1: Kronološki pregled objavljenih študij reševanja posledic zamud 

Vir: Castro, Rocha in Oliveira 2014. 

Prikaz na sliki 1 nam predstavlja kronološki pregled objavljenih raziskav glede reševanja 

motenj in posledic zamud. Najpogostejši način reševanja je bilo zmanjševanje posledic zamud 

z vključevanjem rešitev z nadomestnimi letali in šele nato posadkami letal. Ta dva načina sta 

še vedno v praksi, vendar se je povečal način parcialnega reševanja z vključevanjem letal in 

nato posadk ali obratno in reševanje problema sočasno in v celoti.  
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2 ZNAČILNOST LETALSKE INDUSTRIJE  

Tehnološki napredek proizvodnje letal in opremljenost letališč, deregulacija in liberalizacija, 

vzpostavitev novih poslovnih modelov, gneča na letališčih in v zraku so le nekateri dejavniki, 

ki označujejo dinamičen pojav spreminjanja zračnega prometa.  

Wittmer in Bieger (2011) letalsko industrijo kronološko razdeljujeta na obdobja:  

 tehnološkega in tehničnega razvoja (od 1783 do 1929); 

 političnega razvoja (od 1929 do 1944); 

 razvoja na področju kakovosti storitev in obvladovanja stroškov (od 1945 do 1973); 

 razvoja na področju združevanja prevoznikov, kreiranja mreže poletov in nastanka 

nizkocenovnih prevoznikov (od 1974 do 1990); 

 nastanka nove perspektive, ki se osredotoča na zadovoljstvo potnika (od 1991 do 2010). 

Današnji čas je rezultanta vseh obdobij. Letalski prevozniki so se in se še soočajo s 

spremembami na področju ponudbe in povpraševanja, spremembami potovalnih navad 

potnikov, poslovnimi in kulturnimi razlikami. Spremembe s pravnega in institucionalnega 

aspekta pa so jasno spremenile strukture trga, ki vplivajo na mobilnost. Danes beležimo 

tehnično-tehnološki razvoj, osredotočanje na kakovost storitev in obvladovanje stroškov, 

letalska povezovanja in na prvem mestu osredotočanje na zadovoljstvo potnikov.  

Letalski promet je tako bistvena komponenta svetovnega ekonomskega povezovanja in 

osrednja komponenta turizma in potovanja (Chan 2000; Wittmer in Bieger 2011). Na globalni 

ravni vrednost letalske industrije presega 2.700 milijard USD, zaposluje več kot 62,7 milijona 

ljudi posredno in več kot 9,9 milijona ljudi neposredno ter prepelje približno 4,8 milijarde 

potnikov v letu 2018 (Statista 2018).  

2.1 Tehnološki napredek letal in letališč 

Letalsko industrijo označuje izreden tehnološki napredek na vseh področjih. Izpostavili bi 

samo dve področji, in sicer:  

 tehnološki napredek pri izdelavi letal, 

 tehnološki napredek pri avtomatizaciji infrastrukture na letališčih. 

Proizvajalec letal Airbus danes izdeluje letala, ki lahko prepeljejo do 800 potnikov (Airbus 

380), in letala, ki preletijo razdaljo 15.000 km v 17 urah in pol s 100 potniki na krovu (Airbus 

350, razdalja Singapore–New York) (Airbus 2019). Skladno s tehnološkim razvojem leta se 

morajo tudi letališča avtomatizirati in tehnološko nadgraditi svojo infrastrukturo, ki je 

primerna za sprejem teh letal in povečanje obsega prometa. Button (2001) poudarja, da so 

letališča s povečanjem prometa pomemben omejitveni dejavnik razvoja letalskega prometa. 

Na osnovi poročil Agencije za analizo zamud evropskih letalskih prevoznikov in letališč 
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(angl. CODA – Central Office for Delay Analysis) so se zaradi povečanja prometa povečale 

tudi zamude na letališčih (CODA 2012). Letališča omejujejo promet z dodeljevanjem časa za 

pristanek in polet. Restrikcije oziroma omejitve pa ne veljajo samo na letališčih. Pogosto se 

pojavljajo tudi zaradi gneče na nebu oziroma koridorjih in slabega vremena (npr. nevihte na 

poti). V angleškem jeziku omejitev imenujemo »slot« (angl. slot). Omejitev oziroma 

restrikcija predstavlja časovno okno, v katerem je letalu dovoljeno pristati oziroma poleteti. V 

slovarju letalskega izrazoslovja »slot« pomeni časovno režo ali špranjo v katerem letalo 

pristane in poleti (Kukovec 1994). Restriktivnost je odraz zmanjšane kapacitete vzletno-

pristajalne steze, razpoložljivosti parkirnih mest na letališki ploščadi, zmanjšanja obsega 

dejavnosti agenta za oskrbo letala in potnikov ter predvidene omejitve glede hrupa. Letalski 

prevozniki zaprosijo letališke oblasti za obnovitev uveljavljenih in dodeljenih terminov za 

pristanek in polet na osnovi predhodnih sezon za vsako nadaljnjo sezono posebej. Poleg 

zgodovinskega ohranjanja in dodeljevanja terminov oziroma časa za pristanek in polet, 

omenjenega v poglavju 2.3, je za dodeljevanje terminov uveljavljeno tudi drugo načelo, ki 

vključuje velikost letala, čas odhoda in potrebo po tovrstni povezavi. Ta način je, kot pravi 

Castles (2000), intelektualno omejen, ker v dodeljevanju časa ni jasen, saj so pravila 

neučinkovita in diskriminatorna.  

Koncept letališča z vidika povezav, kot ga omenjajo in opredeljujejo številni avtorji in 

opredeljujejo letalski prevozniki, so vozlišča (angl. hub & spoke) in koncept, ko letalski 

prevozniki nimajo povezovalnih letov (angl. point-to-point). Tako je npr. letališče Frankfurt 

za letalskega prevoznika Lufthansa vozlišče, za letalskega prevoznika EasyJet na istem 

letališču pa samo koncept povezav od točke do točke. Namen uporabe letališča je odvisen od 

poslovnega modela letalskega prevoznika in načina povezovanja letov.  

2.2 Poslovni model  

Drucker (1973) pravi, da se posel ne določi z imenom in statusom, ampak s poslovno misijo. 

Jasna opredelitev poslanstva in namen organizacije omogočata realne poslovne cilje. Termin 

poslovni model se pogosto nanaša na opredeljevanje ključnih komponent poslovanja v 

povezavi z ustvarjanjem vrednosti za svoje odjemalce in način, kako podjetje ustvarja dobiček 

in kako konkurira na trgu (Hedman in Kalling 2003). Vsako poslovanje ima poslovni model, 

čeprav ni jasno opredeljeno (Chesbrough 2007). Koncept poslovnega modela je sestavljen iz 

dveh delov, in sicer: izbire vodstva o načinu, kako naj podjetje deluje, in rezultatov tega 

načina delovanja (Casadesus-Masanell in Ricart 2011). Poslovni model vključuje tudi 

razvijanje donosne ponudbe in zagotavljanje cilja in zadovoljstva strank (Sinfield et al. 2012). 

V koncept poslovnega modela Yip (2004) vključuje tudi ciljno stranko, naravo poslovanja in 

način ustvarjanja prihodkov. Konkurenca med posameznimi modeli se vedno odraža v 

prilagoditvi svojega poslovnega modela glede na konkurenčne prednosti. Z vidika poslovanja 

letalskih prevoznikov so razviti trije vidni poslovni modeli (Cento 2009): 
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 redni oziroma linijski letalski prevozniki (angl. FSC – full service carrier),  

 regionalni letalski prevozniki (angl. regional carrier),  

 nizkocenovni letalski prevozniki (angl. LCC – low cost carrier).  

V načinu posredovanja storitev obstaja veliko razlik med posameznimi oblikami poslovnega 

modela prevoznikov. Razlike so v strukturi flote, konceptu povezovanja in uporabi letališč ter 

nivoju storitev (Doganis 2006; Mazumdar 2008). Poslovni model poslovanja letalskega 

prevoznika ima potencialni vpliv na točnost letalskih operacij. Dejavniki, ki opredeljujejo 

poslovni model in kompleksnost poslovanja, so si različni po svoji vsebini. Način 

povezovanja, struktura flote, mreža poletov in različen nivo storitev so le nekateri notranji 

dejavniki letalskega prevoznika, ki imajo lahko potencialni vpliv na zamude (Rapajic 2016). 

V kolikšni meri ti dejavniki določajo konkurenčno prednost, je temeljno vprašanje na 

področju strateškega managementa (Teece, Pisano in Shuen 1997). Prilagajanje potrebam trga 

je narekovalo oblikovanje različnih poslovnih modelov, ki so se izoblikovali v koncept 

linijskega, nizkocenovnega in regionalnega letalskega prevoznika.   

2.2.1 Redni oziroma linijski letalski prevoznik 

Redni letalski prevozniki se osredotočajo na zagotavljanje širokega obsega storitev pred 

poletom in med poletom, vključno z različnimi storitvenimi razredi in povezovalnimi leti. 

Večina rednih letalskih prevoznikov, ki uveljavljajo tudi status nacionalnega prevoznika v 

EU, je v celoti ali vsaj v veliki meri privatizirana (Grunewald 2008). 

Glavne značilnost linijskih letalskih prevoznikov so (Grunewald 2008): 

 osnovni produkt je prevoz potnikov, prtljage in tovora, 

 mreža poletov preko vozlišča,  

 delovanje na širšem geografskem območju in časovnih pasovih, 

 članice globalnih letalskih združenj (npr. Star Alliance), 

 razlikovanje nivoja storitev glede na razred potovanja, 

 različna sestava flote (različni tipi letal z različnim številom sedežev), 

 visoka frekvenca poletov,  

 širok razpon povezav. 

V EU prostoru prevladujeta dva poslovna koncepta linijskih letalskih prevoznikov. Prvi so 

čisti linijski prevozniki (npr. Alitalia, SAS, Finnair, Austrian Airlines) in linijski prevozniki s 

t. i. dvojnim konceptom (angl. dual brand strategy). Vidnejši letalski prevozniki so: 

Lufthansa in Eurowings, KLM in Transavia, Air France in Hop! (Boccardelli, Corbo in 

Marques 2015).  

Pomemben dejavnik uspeha linijskih prevoznikov je učinkovito povezovanje oziroma 

vzpostavitev široke mreže poletov tudi z manjših letališč oziroma regij. V ta namen večji 
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linijski letalski prevozniki na osnovi povezovalnih letov (angl. feeder/de-feeder flighs), z 

manjšimi letali in regionalnimi letalskimi prevozniki ustvarjajo široko mrežo poletov. 

Prevoznike, ki opravljajo tovrstne prevoze za večje linijske prevoznike ali samostojno, 

uvrščamo med regionalne prevoznike.  

2.2.2 Regionalni letalski prevoznik  

Regionalni letalski prevozniki uporabljajo letala s sedeži od 20 do 100 in opravljajo polete na 

geografsko omejenem področju. Nekateri prevozniki letijo samostojno, drugi pa na konceptu 

povezovalnih letov za linijske prevoznike (Grunewald 2008). Sama definicija regionalnega 

letalskega prevoznika se je v zadnjem desetletju nekoliko spremenila in se tako oddaljuje od 

tradicionalnega koncepta kratkih letov večinoma z letali s turbopropelerskimi motorji. 

Največji del potovanj še vedno ostaja na kratkih razdaljah. 50 odstotkov vseh letalskih 

potnikov po svetu leti na razdaljah do 900 km oziroma 30 odstotkov letov je do 300 km (ERA 

2015). Regionalni letalski prevozniki izvajajo lete samostojno oziroma v svojem imenu (npr.     

Flybe, Loganair, Luxair, Wideroe) ali za večje letalske prevoznike v njihovem imenu. Primer 

evropskih regionalnih letalskih prevoznikov, ki v celoti opravljajo lete za večjega prevoznika, 

so npr. (ERA 2015): 

 Lufthansa Regional v imenu Lufthansa Airline, 

 HOP! v imenu Air France, 

 KLM Cityhopper v imenu KLM Dutch Airline. 

Povprečno število sedežev na letalu regionalnih prevoznikov je bilo 77 v letu 2016 in 79 v 

letu 2017. Povprečno trajanje leta v letu 2017 je bilo 1,24 ure in povprečna razdalja 513 km. 

Slovenski letalski prevoznik Adria Airways je član združenja evropskih regionalnih letalskih 

prevoznikov (angl. ERAA – European Regions Airline Association). Združenje povezuje 

preko 45 regionalnih letalskih prevoznikov (ERA 2018). Regionalni prevozniki povezujejo 

manjša sekundarna letališča z večjimi ali pa manjša med seboj. Koncept uporabe sekundarnih 

letališč, vendar z večjimi kapacitetami (letali), uporabljajo nizkocenovni letalski prevozniki, 

katerih poslovni model se v večini parametrov razlikuje od linijskih oziroma regionalnih 

prevoznikov.  

2.2.3 Nizkocenovni letalski prevoznik 

Glavna značilnost nizkocenovnih letalskih prevoznikov je uporaba enega tipa letala, kar vodi 

v manjše vzdrževalne stroške, poenotenje procesov in navodil, ob velikih naročilih letal pa 

tudi diskontno ceno naročil. Večja gostota sedežev na letalu (angl. high density seating) vodi 

k zmanjševanju vseh fiksnih stroškov na enoto. Polete opravljajo z manjših letališč, brez 

povezovalnih letov in z visoko izkoriščenostjo letal. Doganis (2006) je predstavil izračun 

stroškov v primerjavi med nizkocenovnim in linijskim prevoznikom, kjer je imel 
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nizkocenovni prevoznik v povprečju 49 odstotkov nižje stroške. Največje prihranke beleži 

nizkocenovni prevoznik v višini 16,84 odstotka zaradi večje ponudbe sedežev na letalu. 

Avtorja Bieger in Wittmer (2006) sta predstavila in primerjala dejavnike uspeha in druge 

gonilne dejavnike različnih poslovnih modelov letalskih prevoznikov. Prikaz dejavnikov je v 

preglednici 1.  

Preglednica 1: Dejavniki uspeha poslovnih modelov letalskih prevoznikov 

Poslovni model Redni prevoznik Regionalni letalski  

prevoznik 

Nizkocenovni prevoznik 

Dejavnik uspeha Velik tržni delež in 

rast 

Združenja 

Nišni trgi 

Povezave z rednimi 

prevozniki 

Stroškovna učinkovitost 

Domači trg 

Enostaven proces 

Stroškovna učinkovitost 

Velika izkoriščenost 

 

Vir: Bieger in Wittmer 2006. 

Največji nizkocenovni letalski prevozniki v EU28 so Ryanair, EasyJet in Wizz air in 

predvidevajo, da bodo vsi skupaj do leta 2027 dosegli polovico obsega vsega letalskega 

prometa v EU. Danes ponujajo 500 milijonov letalskih sedežev in v 9 državah EU zavzemajo 

skoraj 50-odstotni tržni delež. V Sloveniji je ta delež 15,4 odstotka, največji pa na Slovaškem 

– 62,3 odstotka (AnaAero 2018).  

Linijski letalski prevozniki so z namenom zmanjšati visoko konkurenco na trgu 

nizkocenovnih prevoznikov v svoj portfolio storitev vključili tudi koncept nizkocenovnega 

prevoznika s povezavami od točke do točke. Tako je Lufthansa ustanovila svojo 

nizkocenovno različico – Eurowings; Air France – Hop!; KLM – Transavia; in British 

Airways – Level (Chandrasekhar 2017). 

2.3 Deregulacija in liberalizacija 

Na začetku leta 1990, ko so v evropskem zračnem prostoru prevladovali nacionalni letalski 

prevozniki, katerih poslovni model opredelimo kot linijsko povezovanje med državami 

članicami, je bila na trgu izredna monopolizacija povezav na osnovi bilateralnih sporazumov 

med posameznimi članicami. Tak režim ni bil v skladu z EU načeli odprtega trga in proste 

konkurence (Burghouwt, Mendes De Leon in De Wit 2015). Potrebne so bile spremembe na 

pravnem in institucionalnem področju, kar jasno spremeni strukturo trga (Cento 2009). Glavni 

dejavnik sprememb na pravnem in institucionalnem področju sta deregulacija in liberalizacija. 
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Letalski prevozniki po vsem svetu so v zadnjih 50 letih delovanja v svoje poslovanje vpeljali 

številne regulative tako na domačem kot na mednarodnem področju. Številne organizacije, 

nacionalne in mednarodne agencije, imenovane tudi regulatorji, nacionalna in mednarodna 

združenja v letalski industriji igrajo pomembno vlogo pri nadzorovanju in upravljanju 

prometa na različnih področjih, kot so varnost, ekonomija in celotna nacionalna varnost 

(Barnhart, Belobaba in Odoni 2009). Do leta 1986 je bilo v evropskem prostoru v veljavi več 

kot 200 bilateralnih sporazumov, ki so zagotavljali nemoten promet skladno s pravicami 

oziroma svoboščinami letenja med državami v EU. Nemogoče pa je bilo doseči multilateralni 

sporazum, ker je bil sistem rigiden in je zagovarjal interese nacionalnih prevoznikov (Button 

2001).  

Od leta 1993 je bila vzpostavljena svoboščina oziroma pravica do letenja znotraj evropskega 

zračnega prostora, kar pomeni, da so lahko tudi drugi prevozniki leteli znotraj države članice 

in med drugimi državami članicami. Z letom 1997 pa je bil vzpostavljen enoten evropski 

zračni prostor in tako zaključen proces deregulacije letalskega prometa v EU. Zamudo v 

implementaciji deregulacije razumemo zaradi heterogene strukture EU, ki ni dovoljevala 

enake implementacije, kot je bila v ZDA (Wittmer in Bieger 2011). Kljub postopnemu 

odstranjevanju ovir in omejitev v postopkih in poslovanju pa evropski trg še ni v celoti 

liberaliziran. Po začetku liberalizacije je bilo najprej opaziti nadpovprečno rast letalskega 

prometa, izraženo v številu novih povezav in novonastalih letalskih prevoznikov. Učinke 

liberalizacije je težko oceniti, vendar je bilo opaziti, da so bile na linijah, na katerih je bila 

konkurenca, cene vozovnic nižje (Scharpenseel 2001). S povečanjem števila letov je bilo 

zaznati povečanje zamujenih in odpovedanih letov kot tudi regulacijo na področju hrupa in 

varnosti (O’Reilly in Stone Sweet 1998). Učinki liberalizacije so na prvi pogled očitni, vendar 

je težko oceniti natančen vpliv liberalizacije na evropski trg. Pojav novih prevoznikov je 

spodbudil in spremenil način razmišljanja o zračnem prometu ter istočasno ponudil nižji nivo 

cen in več povezav (ECAC 2003). 

Še vedno obstaja veliko regulativ, ki imajo učinek na letalsko industrijo, med katerimi je 

najpomembnejša ureditev dostopa do razpoložljivih letaliških terminov (angl. slot) prileta in 

odleta leta (Heitmann 2005). Največja ovira pri liberalizaciji je preobremenjenost letališč, kar 

predstavlja glavno oviro za vstop novih konkurentov. Nacionalni prevozniki imajo dodeljene 

termine za pristanek in polet, ki ustrezajo svoji mreži poletov, in dostop do letaliških 

zmogljivosti. Uredba Sveta Evropskih skupnosti o skupnih pravilih dodeljevanja prostih 

terminov na letališčih Skupnosti št. 95/93 (95/93, UL EU, št. L14/1) ohranja zgodovinske 

pravice prevoznikov pri dodeljenih terminih. Letalski prevoznik ohrani dodeljene termine, če 

opravi vsaj 80 odstotkov vseh načrtovanih letov. V nasprotnem primeru izgubi pravice 

opravljati lete v dogovorjenem časovnem okviru. Rešitev, ki jo ponuja regulator letalskega 

prometa v ZDA, je prodaja terminov. Na osnovi tega se lahko pridobijo termini, ki so 

zanimivi tudi za novonastale prevoznike. Scharpenssel (2001) poudarja, da so regulativne 

pristranskosti in prezasedenost letališč strukturne ovire za celovito liberalizacijo letalskega 
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trga. Kljub dejstvu, da je letalski sektor izrazito reguliran v smislu pravil, navodil in priporočil 

in da zahteva veliko mero usklajevanja, pa še vedno prihaja do gneče na nebu in letališčih.  

2.4 Gneča na letališčih in nebu 

Do zastoja pri poletih z vidika letališča prihaja zaradi neskladja med povpraševanjem letalskih 

prevoznikov in razpoložljivo zmogljivostjo letališča. Problem zmogljivosti letališč se je po 

uvedbi sporazuma o odprtem nebu poslabšal in posledično z večjim prometom prihaja do 

večjih zamud. Roosens (2008) in Goold (2005) ugotavljata, da letališča prispevajo k drugemu 

največjemu razlogu zamud in da bo prezasedenost letališč do leta 2020 še slabša. Nujnost je v 

osredotočanju na zadovoljivo zmogljivost in čim učinkovitejšo uporabo razpoložljivih 

kapacitet. Na letališčih je še vedno zadostna kapaciteta, če bi se leti (prileti in odleti) 

enakomerno porazdelili v času operativne odprtosti letališč. Povprečna izraba vzletno-

pristajalne steze (angl. runway) je 30–50 premikov na uro. Zmogljivost letališč in vzletno-

pristajalnih stez pa pogosto zmanjšujejo operativne in pravne omejitve (npr. hrup, prepoved 

letenja ponoči, omejitev vzleta v določeno smer itd.) (Turner 2007). Obremenitev letališč pa 

ni vedno enaka in se razlikuje glede na čas dneva, dan v tednu in sezono, v kateri se leti 

izvajajo. Najpogostejše so težave ob prometnih konicah (angl. traffic waves). Zamude pri 

jutranjih odhodih lahko posledično povzročijo zamude tudi na vseh nadaljnjih letih (Murillo 

in Carlier 2006).  

Upravljavci letališč (ni enako kot agenti za oskrbo potnikov in letal) skupaj s strokovnimi 

službami letalskih oblasti – regulatorji iščejo rešitve za zmanjšanje prezasedenosti. Ena od teh 

je tudi reševanje prezasedenosti z optimizacijo izkoriščanja vzletno-pristajalne steze (angl. 

ROT – Runway Occupancy Time), ki predstavlja čas, ko je vzletno-pristajalna steza zasedena 

in ni uporabna za polet oziroma pristanek drugega letala. Če bi letalo hitreje zapustilo stezo, 

bi lahko pričakovali od 5 do 15 odstotkov večji izkoristek. Povprečni reakcijski čas za vzletno 

razdaljo je 11 sekund. Če bi to zmanjšali na 7 sekund, bi se ta izkoristek povečal (Eurocontrol 

2003).  

Preobremenjenost zračnega prostora predstavlja 11 odstotkov vseh zamud (Murillo in Carlier 

2006). Storitve kontrole letenja (angl. ANSP – Air Navigation Service Providers) naj bi bile 

bolj homogene z namenom izboljšanja kapacitete zračnega prometa. Poleg gneče na nebu pa 

zastoje v upravljanju zračnega prometa povzročajo tudi pogoste stavke uslužbencev kontrole 

zračnega prometa in tako povečujejo delež zamud in odpovedi letov. Poleti 2018 se bile ob 

koncih tedna omejitve v zračnem prostoru Francije, kar je povzročilo samo pri letalski družbi 

Ryanair odpoved približno 100 letov tedensko preko vikenda celo poletje (Euronews 2018). 

Nizkocenovni letalski prevoznik EasyJet pa je zato vložil tožbo pri Evropski komisiji zaradi 

stavk v zračnem prometu Francije v višini 28 milijonov EUR. Več kot 2600 letov je bilo 

odpovedanih v mesecu aprilu, maju in juniju 2018. Cene delnic EasyJeta so se znižale za 3 

odstotne točke na vrednost 19,00 EUR (Eurocontrol 2018a).  
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Zaradi številnih spreminjajočih se zunanjih in notranjih dejavnikov v poslovnem okolju je 

prihodnost letalskih prevoznikov nepredvidljiva.   

2.5 Perspektiva letalskih prevoznikov 

Steele (2018) v svoji študiji »Future of the airline industry by 2035« opredeljuje dejavnike 

sprememb, ki bodo vplivali na vlogo letalske industrije. Gonilniki, ki bodo imeli večji vpliv, 

so:  

 uporaba alternativnih goriv in virov energije, 

 izredni vremenski dogodki, 

 geopolitična nestabilnost, 

 mednarodno reguliranje emisij CO2 in hrupa, 

 stopnja vključenosti oskrbnih verig v letalski industriji, 

 cena pogonskih goriv,  

 stabilnost gospodarstva, 

 terorizem.  

Prav tako je pomemben dejavnik razvoj železniške infrastrukture in tehnološki razvoj hitrih 

vlakov, ki bodo prevzeli letalski promet na srednjih progah. Primer Frankfurt–Köln, Pariz–

Nica in še veliko drugih povezav, kjer je železniški promet bolj konkurenčen od letalskega 

prometa, predvsem z vidika cen vozovnic in skupnega časa potovanja. Prav tako je 

pričakovati spremembo v konceptu potovanja od točke do točke, kjer bodo lahko 

pomembnejšo vlogo pridobila regionalna letališča v primerjavi z gnečo na velikih letališčih 

kot vozliščih. Predvidena rast do leta 2036 je 2,3 odstotka v EU in tako dodatno 550 

milijonov potnikov letno. Celoten trg bo tako predstavljal 1,4 milijarde potnikov (IATA 

2018c).  

Letalski sektor v EU28 neposredno zaposluje med 1,41 milijona in 2,2 milijona ljudi ter na 

splošno vzdržuje med 4,83 milijona in 5,54 milijona delovnih mest. Neposredni prispevek 

letalstva k bruto domačemu proizvodu (BDP) EU znaša 110 milijard EUR, medtem ko skupni 

učinek, vključno s turizmom, zaradi multiplikacijskega učinka že dosega 510 milijard EUR. 

Razpoložljivi neposredni medcelinski leti so dejansko odločilni dejavnik pri izbiri lokacije 

sedežev velikih podjetij v Evropi: 10-odstotno povečanje razpoložljivih medcelinskih letov 

pomeni 4-odstotno povečanje števila sedežev velikih podjetij. Ob 10-odstotnem povečanju 

števila odhajajočih potnikov na velemestnem območju se število lokalnih zaposlitev v 

storitvenem sektorju poveča za 1 odstotek (EC 2015). 

Kljub obetavni rasti pa je prihodnost nejasna. Zaznavanje štirih stebrov nejasnosti lahko 

pomaga letalskim prevoznikom razviti alternative in se pripraviti na scenarije za postavitev 

vodilne vloge na trgu (Dichter, Hahn in Maxwell 2016): 
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 Brexit (spremembe v pravicah in svoboščinah letenja, predvideno zmanjšanje BDP v 

Veliki Britaniji za 2,5–3,5 odstotka), 

 konsolidacija letalskih prevoznikov-vprašanje obstoja malih regionalnih letalskih 

prevoznikov, 

 spreminjanje poslovnega modela glede na zahteve trga in tržne trende in zadržati in 

povečati tržni delež, 

 dodeljevanje pravic in svoboščin evropskim in ameriškim letalskim prevoznikom na 

konceptu Open Sky in dodeljevanje pravic z vidika lastništva letalskega podjetja (primer: 

Alitalia in Etihad). 

Varnost in varovanje sta osnovna pogoja za konkurenčen letalski sektor. Ker naj bi letalski 

promet v Evropi leta 2035 dosegel 14,4 milijona letov, kar je 50 odstotkov več kot leta 2012, 

je prvi cilj ohraniti sedanje visoke varnostne standarde ob naraščajočem zračnem prometu. To 

bo letalskemu sektorju EU omogočilo, da se bo tudi v prihodnosti varno razvijal. Zato mora 

biti regulatorni sistem bolje opremljen za hitrejše in učinkovitejše odkrivanje in zmanjševanje 

varnostnih tveganj (EC 2015). Letališča in letalski prevozniki se pogosto srečujejo tudi s tem 

problemom. 14. januarja 2019 je bilo zaradi stavke varnostnih organov na letališču Frankfurt 

odpovedanih 400 letov letalskega prevoznika Lufthansa (Wilkes 2019).  

Z vidika finančnega poslovanja in interesa vlagateljev so ponudniki kapitala zadovoljni z 

vložkom v letalski industriji. V povprečju so letalski prevozniki ustvarili dovolj prihodkov za 

plačilo dobaviteljev in odplačilo dolgov, čeprav do leta 2015 lastniki kapitala niso bili dovolj 

nagrajeni za vlaganje svojega kapitala. Za leto 2018 je bila napoved ustvarjanja donosnosti 

kapitala (angl. ROIC – return on invested capital) letalskih prevoznikov v višini 8,5 odstotka. 

Ob vloženem kapitalu več kot 600 milijard USD bo industrija ustvarila 5,9 milijarde dobička. 

Zabeležen je padec letalskih marž in ROIC zaradi faktorjev obremenitve, saj se zmogljivost 

upočasni več kot rast po povpraševanju.  

 

Slika 2: Donosnost in stroški kapitala letalskih prevoznikov 

      Vir: IATA 2018b. 
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Na sliki 2 je predstavljeno razmerje ROIC in stroškov kapitala (angl. WACC – weighted 

average cost of capital) v obdobju od leta 2000 do 2018. Očiten je izrazit padec ROIC v letu 

2008, v katerem je nastopila tudi svetovna gospodarska kriza. Šele v letu 2014 so se WACC 

in ROIC izenačili in je stopnja donosnosti kapitala sedaj višja, kot so stroški kapitala. Letalska 

industrija je zopet postala zanimiva za vlagatelje (IATA 2018b). 

Pomembna komponenta v prihodnjem delovanju letalskih prevoznikov je letalsko pogonsko 

gorivo (JET A-1). IATA ocenjuje, da se bo v letu 2019 vrednost porabe pogonskega 

letalskega goriva povečala na 200 milijard USD, kar bo predstavljalo 24,2 odstotka vseh 

operativnih stroškov letalskih prevoznikov.
2
 Negativni učinek nihanja cen nafte je bil 

povzročen v letu 2017 in se je nadaljeval še leta 2018. Zaradi visoke cene goriva je letalska 

industrija osredotočena na zmanjševanje porabe goriva z uvedbo novih letal z učinkovitejšimi 

in ekonomičnimi pogonskimi motorji. Alternativo fosilnemu gorivu predstavlja bio gorivo, 

kjer je razvoj zaradi trenutnih zadostnih količin in visokih razvojnih stroškov upočasnjen 

(IATA 2018b). Obsežen globalni razvoj letalskega prometa narekuje tudi povečano potrebo 

po strokovnih kadrih, predvsem letalskih posadk in inženirjev vzdrževanja letal. IATA 

(2018b) ocenjuje, da bo v letu 2019 povečanje 2,2-odstotno v primerjavi z letom 2018. 

Strošek delovne sile naj bi se povečal za 2,1-odstotni točki v letu 2019. Poleg cen goriva je to 

glavni povzročitelj povečanja stroškov na enoto in zmanjšanja pričakovanih dobičkov (IATA 

2018c). Občutljivost na spremembe okolja poslovanja letalske prevoznike postavlja v vedno 

slabši konkurenčni položaj. Pomanjkljivosti v izvajanju storitev bodo novi ponudniki na trgu 

izkoristili in si pridobili konkurenčno prednost. Naloga današnjih managerjev je, da se morajo 

zavedati globalnih sprememb ter odločneje iskati in vključiti rešitve znotraj strukture samega 

letalskega prevoznika.  

 

 

                                                 
2
 Operativni stroški letalskega prevoznika v smislu operacije predstavljajo stroške letališč in agentov 

oskrbe letal in potnikov, gorivo, preletne pristojbine, vzdrževanje letal in direktne stroške posadk 

letala. 
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3 MANAGEMENT ZAMUD 

Nenehno spremljanje in nadzor točnosti letalskih operacij zahtevata od letalskih prevoznikov 

strateški in taktičen pristop pri načrtovanju in izvajanju načrta letov. Mehanizem, ki ga 

letalski prevozniki vključijo v strateški fazi načrtovanja in operativni oziroma taktični fazi, je 

management zamud, ki poleg preprečevanja in reševanja problematike analizira tudi razloge 

zamud (Cheng-Lung 2010). Strateški pristop v fazi načrtovanja letov pomeni vključevanje 

dejavnikov zamud v načrt letenja, v taktični fazi pa operativno načrtovanje ter reševanje 

problematike in posledic zamud. Cilj managementa zamud v strateški fazi načrtovanja je 

vključiti kar se da veliko dejavnikov zamud in pri tem pripraviti najbolj optimalen načrt 

letenja. Rapajic (2016) poudarja pomembnost načrtovanja konkurenčnega razporeda letov, 

optimalen izkoristek letal in učinkovit razpored posadke. Cilj upravljanja z zamudami v 

operativni fazi je obnoviti načrt letov s prerazporeditvijo letal in posadk.  

 

Delovanje managementa zamud Clarke in Dudley (1998) opredeljujeta kot postopke in 

procese, pridobljene na osnovi praktičnih izkušenj letalskih prevoznikov, Yu in Qi (2004) se 

osredotočata na reševanje problematike z letali in posadkami, medtem ko Ball et al. (2007) 

celoviteje analizirajo infrastrukturo, metode in ukrepe upravljanja letalskih operacij. 

Jhunjhunwala, Lee in Ponce de León (2016) opredeljujejo delovanje managementa zamud z 

vidika preprečevanja zamud in vzpostavljanja urnika letov po zamudah. Preprečevanje zamud 

poteka na treh različnih nivojih:  

 izboljšati izvedbo letalskih operacij,  

 zmanjševanje kompleksnosti, 

 ustvarjanje rezerv v času in resursih.  

Vzpostavljanje ponovnega urnika letenja pomeni izvajanje prednostnih aktivnosti na osnovi 

navodil, procesov in fleksibilnosti v operativnem modelu. Oblikujejo se tudi simulacije 

predvidevanja zamud in ponovne vzpostavitve letalskih operacij in analiziranje zamud. 

Pogosto se dogaja, da je treba razpored letov v primeru zamud zaradi različnih zunanjih in 

notranjih dejavnikov prilagoditi nastali situaciji. Poznavanje vplivov dejavnikov omogoča 

managementu zamud na osnovi dinamičnega odločanja predstaviti optimalne rešitve na 

strateškem in taktičnem pristopu pri predvidevanju in preprečevanju zamud. Eden od najtežjih 

izzivov, s katerimi se soočajo letalske družbe, je negotovost vsakodnevnih operacij. Letalske 

motnje se lahko pojavijo kadar koli in so si v osnovi različne, kar zahteva različen pristop k 

reševanju. Za doseganje najboljših rešitev morajo letalski prevozniki skrbno pripraviti vse 

možne scenarije (Filson 2018).  

Management zamud v operativni fazi vključuje odločitve glede načina reševanja povezav 

potnikov, posadk in letal v nepredvidenih situacijah, ki povzročajo motnje v obstoječem 

voznem redu. Cilj je v čim krajšem času vzpostaviti prvotni vozni red z prerazporeditvijo 

https://www.bcg.com/about/people/experts/jean-lee.aspx
https://www.bcg.com/about/people/experts/luis-ponce-de-leon.aspx


22 

posadk in letal. Poudarek je pri razvijanju ukrepov, ki so enostavni, hitri in fleksibilni (Loeve 

in Sorense 2001).  

Sposobnost letalskih prevoznikov, da učinkovito rešujejo problematiko zamud, je ključna 

konkurenčna prednost in operativno reševanje je postalo ključno orodje za vzpostavitev 

prvotnega optimalnega načrta letenja.  

Konkurenčna prednost letalskega prevoznika se izraža tudi v sposobnosti učinkovitega 

izkoriščanja človeških in tehnično-tehnoloških virov. Upravljanje z letali in posadkami je 

kompleksno, saj morajo biti viri povezani in optimalno izkoriščeni. Kompleksnost operacij 

letalskih prevoznikov izhaja iz:  

 velikega števila pravil, regulacij, zahtev sindikatov, preferenc pri posadkah in voznih 

redih letal, 

 izvajanja poletov v različnih časovnih pasovih, kulturah in kontinentih. 

Upoštevajoč navedene faktorje, morajo letalski prevozniki ustvariti natančen načrt uporabe 

virov, ki ne dovoljuje ohlapnosti. Pomanjkanje ohlapnosti v letalskih operacijah pogosto 

privede do nerednosti, ki imajo za posledico zamude na nadaljnjih letih (Loeve in Sorense 

2001). Na drugi strani pa prevelika rezerva pomeni, da je celotno število letov v načrtu letenja 

zmanjšano in tako zmanjšana uporaba (angl. utilisation) letal in posadk, kar posledično 

predstavlja manjši prihodek. Sposobnost letalskega prevoznika je načrtovati plan letenja, ki 

zagotavlja dovolj ohlapnosti za zmanjševanje posledičnih zamud in kljub temu v celoti 

izkoristi letala in posadke (Cook, Tanner in Enaud 2010). 

3.1 Načrtovanje kot del managementa zamud  

Načrtovanje voznega reda letenja poteka v različnih časovnih okvirih, ki se med seboj 

razlikujejo glede na področje načrtovanja. V daljšem časovnem obdobju (12 mesecev in več) 

sta vključena načrtovanje mreže poletov in načrtovanje flote. Krajše časovno obdobje (120–

30 dni pred začetkom leta) pa zajema razporejanje letal glede na povezavo in načrtovanje 

posadke. Barnhart, Belobaba in Odoni (2009) opredeljujejo proces načrtovanja voznega reda 

kot najpomembnejši del odločitev, s katerimi se srečuje management, in se razmeji na:  

 načrtovanje mreže poletov, kjer je treba določiti tip letala, pogostost letov in čas odhoda 

ter upoštevati operativne in komercialne omejitve in zahteve,  

 načrtovanje flote (letal), kateri tip letala uvesti v floto, koliko in kdaj, 

 načrtovanje razporeda letalskih posadk, 

 načrtovanje povezave (poti), na katerih povezavah leteti z določenim tipom letala glede na 

omejitve pri razpoložljivosti letal. 

Pomembno je načrtovati konkurenčen razpored letov, optimalno izkoristiti letala in 

razporediti posadke. Vse prepogosto se dogaja, da je treba razpored letov zaradi različnih 
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zunanjih in notranjih dejavnikov zamud prilagoditi nastali situaciji. Poznavanje vplivov 

dejavnikov managementu zamud omogoča na osnovi dinamičnega odločanja predstaviti 

optimalne rešitve na strateškem in taktičnem pristopu pri predvidevanju in preprečevanju 

zamud. Predvidevanje zamud lahko poveča sposobnost odločanja na operativnem nivoju in 

pripomore k lažjemu upravljanju z zamudami v prometu (Sternberg et al. 2017).  

3.1.1 Načrtovanje mreže poletov 

Erdmann et al. (2001), Ghobrial in Kanafani (1995) se pri načrtovanju mreže poletov 

osredotočajo predvsem na obliko mreže povezav, povpraševanje po letih, pogostost letov in 

določitev tipa letala. S perspektive načrtovanja je ta pristop nujno potreben, kajti ravno 

napoved povpraševanja, pogostost letov in tip letala so tisti elementi, ki močno vplivajo na 

načrtovanje (Cook in Goodwin 2008). Model povezovanja je odvisen tudi od poslovnega 

modela poslovanja prevoznika. Povezovanje preko vozlišča je v domeni rednih letalskih 

prevoznikov, medtem ko je povezovanje od točke do točke značilno za nizkocenovne letalske 

prevoznike.  

Povezovanje preko vozlišča je za letalskega prevoznika dobičkonosnejše. V uporabi je manj 

letal in ustvari se več povezav. Poleti preko vozlišča imajo za letalskega prevoznika 

operativne in stroškovne prednosti. Letalski prevoznik bo potreboval manj vzdrževalnih baz 

in izhodiščnih baz posadk, kar se odraža v zmanjšanju stroškov vzdrževanja in posadk. Večje 

število letov preko vozlišča vodi v zmanjšanje stroškov iz naslova ekonomije obsega 

vzdrževanja letal in zemeljske oskrbe letal (Morrison in Winston 1986). Prednost načrtovanja 

letenja v vozlišča je tudi menjava letal na osnovi spremembe povpraševanja za različne 

povezave. Povezave preko vozlišč vodijo v zmanjšanje fleksibilnosti v voznem redu in 

rotacijo letala zaradi zagotavljanja veznih letov. Čas oskrbe letala v vozliščih je daljši iz 

naslova povezovanja potnikov in prtljage. Kakršno koli odstopanje od načrtovanega reda 

letenja pomeni zamudo prihoda letala oziroma leta v vozlišče, kar povzroči, da bodo vsi 

nadaljnji leti in povezave zamujeni. Potovalni čas potnikov, ki nadaljujejo svoje potovanje, pa 

je zato daljši (Berge in Hopperstad 1993).  

Prednost povezav od točke do točke je ravno potovalni čas potnikov, ki je v primerjavi s 

posrednimi leti oziroma leti preko vozlišča krajši. Čas oskrbe letala na namembnem letališču 

je tudi krajši, kar se posredno odraža na večji uporabi letala. Prednost je v povezovanju 

manjših letališč z manj pogostimi omejitvami v času prihodov in odhodov letal (McDermott 

2017).  

Slika 3 nam prikazuje enostaven primer povezovanja od točke do točke in povezovanja preko 

vozlišča. V primeru povezovanja preko vozlišča prevoznik ponuja večje število povezav z 

enakim številom letal.  
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Slika 3: Primer povezav od točke do točke in vozlišča 

Vir: Barnhart, Belobaba in Odoni 2009. 

Vloga mehanizma managementa zamud v tej fazi načrtovanja je poznati vpliv zunanjih 

dejavnikov zamud z vidika velikosti letališča, opremljenosti letališča in restriktivnost letališča 

pri dodeljevanju prostih terminov za lete, na točnost letalskih operacij. Vključevanje vpliva 

dejavnikov v strateški fazi načrtovanja voznega reda lahko letalskim prevoznikom prihrani 

nemalo težav v operativni izvedbi letov. Pomemben element načrtovanja je tudi sestava flote, 

ki mora biti usklajena z načrtom mreže poletov in povezavami. Pomembna je odločitev, s 

katerimi letali oziroma kolikšno kapaciteto bomo načrtovali za določeno relacijo oziroma 

povezavo. 

3.1.2 Načrtovanje flote 

Sestava flote je dolgoročna strateška odločitev letalskega prevoznika. Načrtovanje nakupa ali 

najema predstavlja strateško kapitalsko naložbo. Negotovost trgov in narava pogojev 

načrtovanja 10–15 let v prihodnost omejujeta razvoj in uporabo podrobnih optimizacijskih 

kriterijev za načrtovanje flote. Vsako letalo ima tipične tehnično-tehnološke značilnosti, 

povezane z zmogljivostjo, ki določajo število potniških sedežev, količino prevoza tovora, 

razdaljo, porabo goriva ipd. Odločitve o vrsti letala, imajo neposreden finančni učinek, 

operativne stroške in sposobnost za dobičkonosnost določenih linij letalskega prevoznika 

(Barnhart, Belobaba in Odoni 2009). Načrt mora prepoznati omejitve dobaviteljev ali leasing 

podjetij, tehnične omejitve letala ter program vzdrževanja flote. Pomemben kriterij pri 

načrtovanju je tudi upoštevanje uveljavljenih okoljevarstvenih standardov in meril glede 

izpusta emisij CO2 in povzročanja hrupa. Merila za izbiro letala oziroma določanje strukture 

flote (Harasani 2006): 

 število sedežev in razdalja povezave, 

 poslovni model letalskega prevoznika, 

 trg, na katerem deluje letalski prevoznik.  

Model načrtovanja flote, kot ga opisujeta Dožić in Kalić (2015), je sestavljen iz treh stopenj: 

določitev osnovne sestave flote, določitev obsega flote in določitev tipa letala. Model 

načrtovanja letal v osnovi opredeljuje, kolikšno je povpraševanje po letih, karakteristike 
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letala, nakup ali najem letala in kolikšen je predvideni delež dobička glede na operativne 

stroške. V prvi stonji načrtovanja flote se letalski prevozniki odločajo o osnovni sestavi flote, 

ki opredeljeuje velikost letala glede na razpoložljivo število sedežev in dolet. kar pa je 

povezano s predhodnim načrtovanjem povezav. Načrtovano število razpoložljivih letal v floti 

je odvisno od obsega načrtovanega letenja in uporabe letal.  Odločitev glede tipa letala, pa je 

odvisna od povpraševanja po določenih povezavah in modelu povezovanja. Model je zaradi 

kompleksnosti načrtovanja izziv za letalske prevoznike z dveh vidikov: prihodek letalskih 

prevoznikov je nezanesljiv, čeprav so stroški znani, in drugič – integrirani model, ki vključuje 

tržne dejavnike, je običajno preobsežen brez pomoči in razvoja ad-hoc rešitev v smislu 

prilagajanja načrta letenja potrebam trga (Klabjan et al. 2001; Klabjan 2005; Sherali, Bish in 

Zhu 2006). Ageeva (2000) pri načrtovanju flote predvideva tudi model, ki v osnovi omogoča 

možnost zamenjave letal. Koncept je osnovan na dejstvu, da je menjava mogoča, če se dve 

letali »srečata« na istem letališču. S tega vidika je možna večja fleksibilnost in zagotavlja 

manjše stroške. V nadaljnji fazi načrtovanja letal, ki je neposredno povezana z načrtovanjem 

poti sledi razporeditev letal na relacijo oziroma trg. Abara (1989) in Hane et al. (1995) za 

razporeditev letal na lete uporabljajo matematično formulacijo modela načrtovanja letala 

(angl. fleet assignment model). 

Letala predstavljajo pomemben dejavnik, ki vpliva na točnost letalskih operacij. Tip letala in 

starost letala, z vidika vzdrževanja in pogostosti tehničnih okvar sta dejavnika, ki lahko 

povzročata zamude. Poznavanje vpliva teh dejavnikov na strateškem nivoju načrtovanja lahko 

omogoča optimalno razporeditev letal in povezav. Poleg načrtovanja mreže povezav in vrste 

letal pa je načrtovanje posadke letala časovno in strokovno izredno zahtevno. Letalski 

prevozniki vlagajo veliko sredstev in časa za temeljito načrtovanje posadk letala, ki so poleg 

same tehnične opremljenosti letala ključni dejavnik varnosti poleta.  

3.1.3 Načrtovanje posadke 

Cilj načrtovanja posadk je dodeljevanje posadk na razpored letal in poletov. Upoštevati je 

treba omejitve letalskih prevoznikov skladno z veljavno zakonodajo glede delovnega časa in 

počitka posadk ter primernost oziroma usposobljenost posadk za določen let. Časovni 

razpored posadk določajo letalski prevozniki s svojimi pravili in kolektivnimi pogodbami ter 

skladno z veljavno evropsko zakonodajo (Dunbar, Froyland in Wu 2014; Saddoune et al. 

2012). Število zahtevanih posadk za operativno izvedbo letov pa je načrtovano glede na obseg 

prometa. Agencija Evropske unije za varnost v letalskem prometu (angl. EASA – European 

Union Aviation Safety Agency) je odgovorna za varnost civilnega letalstva v EU ter uveljavlja 

in izpolnjuje zakonodajo EU, vezano na varnost letenja. Delovanje agencije vključuje tudi 

izvajanje regulativ glede usposabljanja, delovnega časa in počitka letalskih posadk (EASA 

2018). Pri načrtovanju posadk je treba upoštevati razporeditev letov in letal in šele nato 

razporediti posadke. Osnovni razpored posadk je lahko občasno tudi manj optimalen in ga je 

treba nato prilagajati tudi glede na čas odhoda in prihoda letov (Janic 2009; Kohl et al. 2007).  
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Vsled izboljšanja načrtovanja posadk so se Cordeau et al. (2001) osredotočali na problematiko 

skupnega združevanja letov in posadk. Prikazali so, da so kratki povezovalni časi značilno 

vplivali na načrtovanje posadke v letalski operaciji. Avtorji so predlagali integrirani pristop k 

povezovanju načrtovanja relacij in načrtovanja posadk z dodatnimi omejitvami, pri čemer je 

problem rešen na osnovi Bendersove metode razgradnje problema (angl. Benders 

decomposition),
3
 ki omogoča rešitev velikih linearnih programskih problemov, ki imajo 

posebno blokovno strukturo. Problem z letalom je bil označen kot glavna rešitev in problem s 

posadko rešen kot podproblem. Mercier, Cordeau in Soumis (2005) so nadgradili model 

Cordeaua et al. (2001) z uporabo dovoljenih povezav, kjer ima posadka zadosten počitek, ki 

pa je krajši od maksimalno dovoljenega. Ko se pri načrtovanju posadke uporabi ta model, se 

pri uporabi nedovoljenih povezav pri načrtovanju povezav in planiranju posadk pojavi 

opozorilo, ki odsvetuje tovrstne povezave. Model je tako izboljšal hitrost zbliževanja in z 

obrnjenim vrstnim redom so bile tako težave s posadko rešene kot glavni problem in težave z 

letalom kot podproblem. Mercier, Cordeau in Soumis (2005) so nadgradili ta isti model z 

vključitvijo možnosti opcije spremembe odhodnih časov za vsak let v načrtu letenja. Z 

odmrznitvijo omejitve časovnice za 5 minut se je število potencialnih povezav, vključno s 

kratkimi povezavami, v povprečju povečalo za 58,4 odstotka. Sprememba je povzročila 

dodaten prihodek in prihranek pri stroških v Mercier modelu.  

Zaradi nenehnega spreminjanja zunanjih dejavnikov, kot so vreme, stavke, omejitve na 

letališčih, se načrt letov na operativni ravni spreminja. Skladno s spremembami je treba 

spremeniti tudi razpored posadk, ki ni več optimalen in povzroča možnost zamud ali celo 

odpoved letov. Namen reševanja problematike, povezane z razporejanjem posadke, je vrniti 

celoten načrt letenja na osnovni z najmanjšimi stroški in v najkrajšem možnem času (Gao, 

Johnson in Smith 2009). 

3.1.4 Načrtovanje poti 

Pričakovana donosnost povezave oziroma poti (angl. route) je glavni motiv za letalske 

prevoznike. Ocene dobičkonosnosti poti oziroma povezave zahtevajo napovedi povpraševanja 

in prihodkov za določeno obdobje. Postopek ocenjevanja poti, vključno z uporabo modela 

dobičkonosnosti poti, se začne s temeljno ekonomiko omrežnih struktur vozlišča in pomena 

glede odločitve o načrtovanju (Barnhart, Belobaba in Odoni 2009). 

Osnovni ekonomski kriterij za vrednotenje povezave je ustvarjanje potencialnega dobička. Pri 

vpeljavi nove povezave, ki je plod temeljitih tržnih raziskav, je treba upoštevati tip letala 

glede na doseg in zmogljivost, omejitve v času prihoda in odhoda letala z namembnega 

letališča, pogostost povezav itd. Kakršno koli odstopanje od predvidenih dejavnikov povezave 

                                                 
3
 Benders decomposition je tehnika matematičnega programiranja, ki omogoča rešitev zelo velikih 

problemov linearnega programiranja s posebno blokovsko strukturo. 
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(pogostost leta, predvidena zasedenost leta, cena vozovnic, tržni delež) pa ima v začetnem 

obdobju vpeljave lahko negativen učinek na dobičkonosnost nove relacije.  

Model načrtovanja povezave gre v smeri od spodaj navzgor. Upoštevati je treba 

povpraševanje trga, stroške obratovanja povezave, napovedi prihodkov in oceno tržnega 

deleža. Cilj modela je izbrati načine za maksimiziranje dobička letalskega prevoznika glede 

na celo vrsto omejitev in priložnosti. Ne nazadnje mora ocena dobičkonosnosti linije 

vključevati tudi prispevek k povečanju prihodkov v celotni mreži povezav (Tretheway 2004). 

Prispevek k mreži poletov tudi Baldanza (1999) ocenjuje kot najprimernejši pristop 

vrednotenja povezave, ki temelji na osnovi kratkoročnih in postopnih odločitev in ne le na 

dolgoročnih ocenah vozlišča ali dobičkonosnosti omrežja. 

Naslednji pomemben korak pri načrtovanju poti je določiti (Barnhart, Belobaba in Odoni 

2009): 

 pogostost poletov – pogostejši poleti zmanjšujejo neprijetnosti v nerednostih pri potnikih. 

Učinek je pomembnejši pri kratkih poletih kot dolgih poletih. Optimizacija pogostosti 

vključuje element konkurenčnosti, ki na osnovi predvidenega povpraševanja in tržnega 

deleža določi pogostost poletov, ki so še dobičkonosni za prevoznika. Odraža se v številu 

odhodov in številu ponujenih sedežev; 

 čas odhoda leta – glede na prometne konice. Cilj letalskega prevoznika je vzpostaviti 

časovnico, ki najbolj zadovoljuje potrebe potnikov na tej relaciji. Ne nazadnje ne morejo 

biti vsi odhodi ob istem času, ker posegamo v razpoložljivost flote in posadk ter kapacitete 

letališča. Poleg tega je potreben tudi kompromis za uporabo letala in čas odhoda, ki je 

zanimiv za potnike;  

 razporeditev letal – katera letala naj letijo na določenih povezavah in ob določenem času. 

Cilj razporeditve letal je zmanjšanje operativnih stroškov, vendar se pri tem letalski 

prevozniki ne morejo izogniti izgubi potencialnih prihodkov, če na relaciji leti manjše letalo, 

kot je povpraševanje. Izgubo potencialnega prihodka lahko preprečimo z večjim letalom, 

vendar na račun višjih operativnih stroškov. Pomembno je poudariti, da povpraševanje ni 

vedno enako v vsakem času dneva. Mnogi letalski prevozniki imajo model dodeljevanja, ki 

temelji na matematičnem načinu optimizacije. Ti računalniški modeli optimizirajo 

razporeditev letal glede na razlitje in operativne stroške, čas oskrbe letala na zemlji in čas za 

vzdrževanje (Subramanian et al. 1994; Hane et al. 1995). V načrtu letov oziroma mreži 

povezav izstopajo določene povezave, ki zaradi različnih dejavnikov (npr. gneča na letališču, 

velikost letališča, čas obračanja) povzročajo zamude in imajo tako domino efekt na druge 

povezave v mreži poletov. Z vidika managementa zamud je treba pri načrtovanju mreže 

poletov upoštevati dejavnik zamud in zagotoviti zadostno rezervo v času.  
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3.2 Optimizacija procesov načrtovanja 

Optimizacija (angl. optimisation) voznega reda letalskega prevoznika vključuje načrtovanje in 

razpored za letala in posadke s ciljem povečanja dobička, ki je skladen z operativnimi, tržnimi 

in strateškimi cilji. Letalski prevozniki opravljajo lete na osnovi zimskega in poletnega 

voznega reda. Poletni vozni red prične veljati zadnjo nedeljo v marcu in se konča zadnjo 

soboto v oktobru. V omenjenem obdobju v evropskem prostoru velja tudi poletni čas.  

Optimizacija načrta letenja  je kompleksna naloga in vključuje elemente (Barnhart, Belobaba 

in Odoni 2009):   

 različnih letališč z omejitvami v prihodih in odhodih, razpoložljivost kapacitet, 

upravljanje z resursi in opremo, 

 različnih vrst letal z različnimi obratovalnimi značilnostmi, stroški, zahtevami za posadko 

in predpisano vzdrževanje,  

 kompatibilnosti posadk oziroma določenost posadk za tip letala ter omejitve z delovnim 

časom in resursi, 

 raznolikosti povezav, ki se razlikujejo glede na povpraševanje ter demografijo kupcev. 

Rezultati optimizacije, kot jih v svoji študiji omenjata Ben-Tal in Nemirovski (2000), so 

izredno občutljivi na spreminjanje parametrov problema in v svoji nepopolni izvedbi lahko 

povzročijo domino učinek na druge lete. S tega vidika je pri optimizaciji treba poznati vse 

parametre. Izredno sinhronizirana mreža letov ima pogosto slabšo fleksibilnost. Kot omenjajo 

Lee, Lee in Tan (2007), je zato treba narediti mrežo, v kateri so resursi dobro usklajeni in 

omogočajo določeno stopnjo fleksibilnosti.  

Problematiko optimizacije glede na prakso lahko razdelimo na podprobleme (Kohl in Karisch 

2004):  

 oblikovanje voznega reda (časi, tip letala, pogostost letov), 

 dodeljevanje letal glede na povezavo,    

 načrtovanje vzdrževanja (glede na število preletenih ur in ciklov), 

 načrtovanje posadk glede na omejitve (delovni čas in faktor utrujenosti).
4
  

 

Uporaba (angl. utilisation) letal je eden ključnih kazalnikov uspešnosti letalskih prevoznikov 

in se razlikuje glede na poslovne modele. Učinkovita uporaba letala zahteva skrbno 

koordinacijo med načrtovanjem letal, načrtovanjem povezav, načrtovanjem razporeda posadk, 

oskrbo letala na zemlji in programom vzdrževanja. Vsako zmanjšanje načrtovanega časa 

oskrbe letala na zemlji lahko znatno poveča uporabo letala, večinoma pri letalskih 

                                                 
4
 Sistem za obvladovanje tveganja utrujenosti (angl. FRMS – Fatigue Risk Management System) je 

opredeljen kot podatkovno vodeno sredstvo za stalno spremljanje in vzdrževanje varnostnih tveganj, 

povezanih z utrujenostjo, ki temelji na znanstvenih načelih in znanju ter operativnih izkušnjah, katerih 

namen je zagotoviti, da ustrezno osebje deluje na ustrezne ravni budnosti (ICAO 2015). 
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prevoznikih na srednjih progah (Mansoor 2008). Povečana uporaba letala pomaga pri 

razpršitvi fiksnih stroškov lastništva in poveča število poti, zmanjša stroške na sedež 

kilometer (ASK) in na relacijo. Razpoložljivost letala razumemo kot število dni v določenem 

obdobju, ko je letalo na voljo za letenje, zmanjšano za zahtevani čas vzdrževanja. Starost 

letala znatno poveča potrebo po zahtevanih vzdrževalnih procesih in tako zmanjšuje 

razpoložljivost letala.  

Uporaba letal pri letalskem prevozniku Adria Airways je odvisna glede na sezono in tip letala. 

Parametri, ki jih prevoznik uporablja pri merjenju uporabe letala, so (Adria Airways 2018b):   

 ura letenja (angl. FH – flight hour), 

 cikel leta (angl. FC – flight cycle), (celotna letalska operacija od poleta do pristanka), 

 razmerje FH/FC (razmerje glede na skupen čas leta in število ciklov). 

Na sliki 4 prikazujemo uporabo vseh letal v floti v času od julija 2017 do junija 2018 

letalskega prevoznika Adria Airways. Iz prikaza je razviden vpliv sezone. V zimski sezoni so 

letala manj izkoriščena, kar je posledica manjšega povpraševanja po rednih povezavah in 

čarter letih. Drug dejavnik, ki vpliva na manjše povprečje ur naleta letal, je načrt vzdrževanja 

letal, ki so v tem času izvzeta iz operativnega letenja. Povprečni nalet letal A319 je v zimskih 

mesecih 5,66 ure dnevno, nalet letal CR9 v zimskih mesecih 5,61 ure dnevno in nalet letal 

CR7 3,46 ure dnevno. V poletnih mesecih se uporaba povprečno poveča, in sicer letala A319 

na 7,82 ure dnevno, letala CR9 na 6,82 ure dnevno in letala CR7 na 6,73 ure dnevno (Adria 

Airways 2018b).  

 

Slika 4: Dnevna uporaba letal Adrie Airways 

Vir: Adria Airways 2018b. 

Uporaba letal je odvisna tudi od poslovnega modela prevoznika, tako je uporaba na tipu letala 

A319 za leto 2007 pri British Midland 6,09 ure dnevno, pri Air France 6,46 ure dnevno, pri 

KLM 7,07 ure dnevno, pri Lufthansi 8,26 ure dnevno, pri EasyJetu 9,24 ure dnevno in 

Ryanairu 9,71 ure dnevno (Reichmuth 2008). 
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Optimizacija letalskih operacij zahteva usklajeno delovanje vseh deležnikov, vključenih pri 

operativni izvedbi leta. Ključno nalogo pri optimizaciji v operativnem obdobju štirih dni pred 

začetkom leta ima operativni nadzorni center.  

3.3 Operativno delovanje in nadzor 

Letalske družbe imajo v svoji organizacijski strukturi delujoč operativno nadzorni center, ki 

izvaja vsakodnevno usklajevanje voznega reda glede na situacijo. Glavna naloga in funkcija 

operativnih centrov (angl. OCC – Operation Control Center) je poleg usklajevanja ukrepov za 

optimalno delovanje in zmanjševanje dodatnih stroškov tudi nadzor vsakodnevnih operacij. 

Operativni center na operativni ravni izvaja nadzor in upravljanje z zamudami in zagotavlja 

vzpostavitev prvotnega načrta letenja (Clarke, Lettovsky in Smith 2000). Nadzor zajema 

spremljanje poteka operacij, zaznavanje potencialnih težav in sprejemanje korektivnih 

ukrepov kot odziv na nepričakovane dogodke. S politiko optimizacije letalski prevoznik 

doseže kompromisno rešitev med okrnjenostjo operacije in poslovnim ciljem (Cheng-Lung 

2010). Najpogostejše naloge so (Kohl in Karisch 2004):  

 usklajevanje razporeditev letal na dnevni osnovi, 

 nadzor poteka letenja in posadk,  

 spremljanje plovnosti letala (angl. airworthy). 

 

Ob pojavu nerednosti v prometu imajo operativni centri izdelane aktivnosti za povrnitev 

načrta letenja v prvotno stanje. Aktivnosti so vezane na faze leta in jih lahko razvrstimo v 

skupine (Cheng-Lung 2010): 

 odpoved ali zamuda letal, 

 uporaba rezervnega letala ali rezervne posadke, 

 prestavitev termina vzdrževanja,  

 preusmeritev na druga letališča, 

 spremembe, potrebne pri posadki in potnikih. 

Mreža poletov letalskega prevoznika predstavlja občutljivo sinhronizacijo potnikovih 

potovalnih načrtov, rotacij letal in posadke letal. Ukrepi za blažitev motenj se ne morejo 

izogniti posledicam vseh nadaljnjih letov v mreži poletov in načrt reševanja mora vključevati 

tudi vse nadaljnje polete (Chang et al. 2001). Glede na obseg zamud obstajajo različni 

operativni načrti za obnovitev operacij. Manjše motnje so tiste, ki povzročajo začetne zamude, 

ki so krajše kot eno uro, medtem ko v kategorijo večjih motenj uvrščamo tiste zamude, ki so 

daljše od ene ure. Na osnovi empiričnih dokazov v letalski industriji in opazovanja letalskih 

operacij predstavlja ena ura zamude tisti prag, pri katerem je treba globlje poseči v osnovni 

načrt poletov. Letalski prevozniki sami določajo prag, ki je odvisen od poslovnega modela 

letalskega prevoznika (Cheng-Lung 2010). Glavne naloge upravljanja z zamudami v letalskih 

operacijah na operativnem nivoju so nadzor razporeda letenja, skrb za potnike in urejanje 
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njihovih novih potovalnih načrtov ter izpeljava operativnih načrtov za razpored letal in 

posadk letala (Cook in Billig 2017).  

 

Najpogostejše taktike, ki jih operativno nadzorni centri letalskih prevoznikov z mehanizmi 

managementa zamud uporabljajo za vzpostavitev operativnih planov za letala in posadke:  

Prva taktika  

Prva taktika je pravzaprav – ne narediti nič. Razlog za uporabo te taktike je predvidevanje 

prevoznika, da zaradi operativne prožnosti (rezerve v času) v časovnem intervalu ne ukrepajo. 

Rezerve so v času oskrbe letala na zemlji, potovalni ruti in predvidenem času letenja. V 

sistemu vozlišča je čas med povezavami praviloma daljši kot v primeru od točke do točke 

(Huang 1998). V raziskavi AhmadBeygi et al. (2008) se je izkazalo, da se manjše zamude 

zlahka prenesejo v rezervni vgrajeni čas med vmesnimi leti. Negativne posledice so lahko 

nejevolja potnikov in dodatni stroški za letalske prevoznike.   

Druga taktika 

Druga taktika so menjave, ki se nanašajo na menjavo enakega ali različnega tipa letal ali 

menjavo rotacij posadke, vse s ciljem zmanjševanja zamude. Seveda je to enostavneje pri 

letalskih prevoznikih z enotno floto. Menjava povzroči zmanjšanje zamude in je dobra taktika 

nadzorovanja manjših zamud. V primeru manjših zamud se potem menjava vrne nazaj na 

osnovni načrt letenja. Poleg menjav je taktika zmanjševanja zamud tudi sprememba in 

pospešitev operativnih postopkov operacij na zemlji in sprememb v načrtu letenja. Operativni 

postopki na zemlji so vključevanje večjega števila zaposlenih in večjega števila opreme ter 

operativnih odločitev, kot npr. vkrcanje tovora na kasnejši let. Režim letenja lahko ublaži 

manjše zamude, čeprav so zaradi večje porabe goriva (hitrost in višina leta) stroški leta večji 

(Cheng-Lung 2010). Odpoved leta je v primeru manjših motenj izjema, saj je zaradi visokih 

stroškov odškodnin in nadomestnih vozovnic potnikov nesprejemljiva.  

Tretja taktika 

Tretja taktika je odpoved letov. V primeru velikih motenj so letalski prevozniki s sistemom 

vozlišč pogosto primorani odpovedati lete. V primeru zamude priključnih letov so tudi vsi 

nadaljnji leti zamujeni zaradi priključnih potnikov in prtljage. V veliko primerih letalski 

prevozniki zadržijo lete, dokler se vsi potniki ne vkrcajo. Ti primeri so pogostejši za linijske 

letalske prevoznike. Barnhart, Kniker in Lohatepanont (2002) predlagajo koncept spremembe 

potovalnega načrta potnikov. Bratu in Barnhart (2006) prav tako predlagata odpoved letov kot 

ustrezno rešitev za vzpostavitev normalnega reda letenja za letala in posadke. Avtorji Jarrah et 
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al. (1993), Teodorovic in Stojkovic (1990) se v zgodnjih delih pri reševanju motenj 

osredotočajo predvsem na odpoved letov.  

V modelu reševanja motenj, kot ga predstavljajo Arguello, Bard in Yu (1998), je potrebno 

vključevanje menjave posadk in letala ter spreminjanje potovalnih načrtov potnikov in tako v 

najkrajšem času vzpostavitev prvotnega načrta letenja. Pri reševanju motenj je treba 

predvideti tudi razpoložljivost terminov za pristanek in polet na letališču in razpoložljivosti 

resursov agentov oskrbe potnikov in letal (Rosenberger, Johnson in Nemhauser 2003). Vsako 

operativno delovanje oziroma reševanje nastale situacije pa je stroškovno občutljivo. Pri 

reševanju situacij morajo biti poleg vodila zadovoljstvo potnikov skrbno pod nadzorom tudi 

povzročeni novonastali stroški, povezani z nerednostmi.  

Z vsako spremembo so povezani stroški, ki jih Ramle (2014) razdeli na realne glede na vrsto 

spremembe in »umetne«, ki izhajajo iz nadomestil oziroma kompenzacij potnikom v primeru 

nerednosti.    

3.4 Stroškovni vidik 

Letalski prevozniki imajo pogosto možnosti in načine za upravljanje in blaženje stroškov, 

povezanih z zamudami v fazi načrtovanja voznega reda in operativni fazi izvedbe poleta. 

Stroške, povezane z zamudami, povzročenimi na dan letenja, imenujemo taktični stroški. V 

fazi načrtovanja pa so stroški strateški in so praviloma nižji od taktičnih stroškov. Strateški 

stroški predstavljajo stroške dodatnih resursov, kot sta posadka ali letalo, ki izhaja iz načrta 

letenja, medtem ko taktični stroški nastanejo kot posledica sprememb v nepredvidenih 

situacijah oziroma okoliščinah, ki so povezane z zamudami. Taktični stroški so odvisni od 

sposobnosti letalske družbe, da zmanjša časovni razpon oziroma uporabi rezervo, ki mora biti 

načeloma dovolj velika, da vsrka zamude. Nasprotno pa prevelike rezerve onemogočajo 

zadostno število operacij in tako zmanjšujejo prihodke (Cook, Tanner in Enaud 2010). 

Letalski prevozniki se morajo zavedati, da je uspešno operativno delovanje odvisno od 

uspešnega in usklajenega načrtovanja voznega reda. Vključevanje mehanizmov managementa 

zamud že v fazi načrtovanja povezav, poudari možnost zamud z vidika različnih notranjih in 

zunanjih dejavnikov. Glavni izziv tako predstavlja integracija taktik za upravljanje z 

motnjami v centraliziran proces optimizacije, ki združuje različne stroškovne koncepte 

letalskega prevoznika (Kohl et al. 2007). Velik del stroškov letalski prevozniki namenjajo za 

kritje odškodnin iz naslova Uredbe 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi 

skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi 

ali velike zamude letov, ki opredeljuje varstvo pravic letalskih potnikov zaradi nerednosti v 

letalskem prometu (ES 261/2004, UL EU, št. 46/1, po University of Westminster 2015). 
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3.5 Varstvo pravic potrošnikov 

Letalski prevozniki v EU so skladno z Uredbo 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta 

dolžni plačati odškodnino potnikom v primeru daljših zamud ali pa odpovedi leta za vzroke, 

na katere letalski prevoznik lahko vpliva. Zunanji dejavniki zamud so pri tem izključeni 

(vreme, stavke) (ES 261/2004). Za potnike predstavljajo motnje v prometu težave, povezane s 

spremembo rezervacij in počitniških paketov, izgubo delovnih dni, odpovedi sestankov, vse to 

pa je povezano z dodatnimi stroški, neprijetnostmi in slabo voljo (Britto, Dresner in Voltes 

2012). 

Cook in Tanner (2009) trdita, da je z zamudo povezana potencialna možnost, da se potnik 

odloči za drugega prevoznika. Potniki izberejo vrsto prevoza in ponudnika, ki se osredotoča 

na parametre: točnost, funkcionalnost, kakovost in cena. Za letalske prevoznike to pomeni 

kombinacijo že omenjenih dejavnikov: poleg voznega reda, ki mora biti prilagojen potnikom, 

učinkovita prijava na let, nivo storitev in cenovno ugodna vozovnica. Med letalskimi 

prevozniki pa vsi ti dejavniki niso enakovredno zastopani in se med seboj dopolnjujejo v 

okviru zmožnosti in resursov letalskega podjetja. V študiji, ki jo je izvedel Asinovski (2016), 

se vrednost potnika ne meri, koliko je plačal za vozovnico, ampak kolikšna je njegova 

pripravljenost nadaljnjega potovanja z letalskim prevoznikom oziroma kolikokrat potnik kupi 

vozovnico pri prevozniku kljub njegovim operativnim problemom. Kot omenjajo Britto, 

Dresner in Voltes (2012) in Zou in Hansen (2012), zamude letalskih prevoznikov vodijo k 

povečanju cen vozovnic, da pokrijejo stroške, ki nastanejo z zamudami, kot npr. odškodnine, 

spremembe rezervacij ipd. Cook in Tanner (2011) opredeljujeta stroške za potnike, povezane 

z zamudami, na: 

 trde stroške, ki jih nosi letalski prevoznik (ti stroški so merljivi, kot npr. kompenzacije, 

spremembe rezervacij, hotelska namestitev), 

 mehke stroške, ki jih prav tako nosi prevoznik (niso direktno merljivi, vendar so skozi 

raziskavo lahko opredeljivi) in predstavljajo zmanjšan tržni delež zaradi nezadovoljstva 

potnikov, 

 interne stroške, ki jih nosi potnik in se ne prestavijo na prevoznika (izguba delovnega dne, 

sestanki, delna izguba časa). 

Reševanje problematike zamud, povezanih s potniki, morajo letalski prevozniki dvigniti na 

osebni nivo. Kot to omenjajo Boutin et al. (2016), je osebni pristop močno orodje, ki letalskim 

prevoznikom pomaga graditi pripadnost. S tem pristopom letalski prevozniki razumejo vsako 

potrebo, ki izhaja iz profila potnika. Serrano in Kazda (2017) pa opredeljujeta, da načrt 

reševanja poteka na osnovi:  

 seznaniti se s potnikovim namenom potovanja, 

 določitev časovnic za novo potovanje,  

 razumeti potrebe potnika v času nerednosti, 
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 določiti in ponuditi nadomestne možnosti (hotelska namestitev in nadaljevanje potovanja 

naslednji dan). 

Število pritožb potnikov letalskim prevoznikom se s povečanjem zamud povečuje in 

zmanjšuje v primeru točnosti letov. Prav tako je bila značilna korelacija med pritožbami in 

storitvami zaznana v analizi Air Travel Consumer Report med letoma 1998 in 2000 (Forbes 

2008). Točnost izvajanja letalskih operacij je za letalske prevoznike izredno marketinško 

orodje.  
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4 ZAMUDE EVROPSKIH LETALSKIH PREVOZNIKOV 

Evropski letalski promet skozi prizmo zamud analizira in opredeljuje Agencija za analizo 

zamud evropskih letalskih prevoznikov in letališč (angl. CODA – Central Office for Delay 

Analysis) pri Eurocontrolu, ki managementu Evropske konference civilnega letalstva (angl. 

ECAC–European civil aviation conference) zagotavlja zanesljive in razumljive podatke o 

zamudah v EU.
5
 Glavne naloge delovanja so (CODA 2012):  

 zbiranje podatkov od različnih letalskih prevoznikov in letališč, 

 verificiranje podatkov,  

 zagotavljanje sistemskih rešitev, 

 zagotavljanje internetnega dostopa do podatkov in analiz. 

Podatke o letih letalski prevozniki posredujejo prostovoljno.    

4.1 Obseg letalskega potniškega prometa in zamud v EU28 

Na osnovi podatkov Eurostata (2017) je bilo v letu 2016 v EU prepeljanih 973 milijonov 

potnikov, kar predstavlja 5,9-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2015. Največji porast 

prometa je bilo zaznati v Bolgariji, skoraj 22,5 odstotka, in upad prometa v Belgiji za 2,5-

odstotni točki. V letu 2016 je bilo v EU28 v povprečju opravljenih 27.800 letov dnevno, od 

katerih je bilo 20,2 odstotka vseh letov zamujenih več kot 15 minut. V letu 2016 sta največjo 

rast letalskega prometa dosegli nazadnje sprejeti članici EU, Bolgarija in Romunija, negativno 

rast prometa pa sta imeli Slovenija in Belgija. Povprečna rast v EU v letu 2016 je bila 5,93 

odstotka v primerjavi s predhodnim letom 2015 (Eurostat 2017). V letu 2017 pa je bila 

povprečna rast 7,25 odstotka glede na predhodno leto 2016. V letu 2017 je Slovenija beležila 

19,8-odstotno porast prometa (Eurostat 2018).  

Na osnovi podatkov letalskih prevoznikov, ki so jih prostovoljno posredovali Eurocontrolu – 

CODA, je bila raven točnosti v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 slabša. Vsak zamujeni let 

je v juniju 2016 v povprečju zamujal 15,7 minute. Najvišja povprečna zamuda je bila 

beležena v juliju 2016 – 16 minut, kar je predstavljalo povprečno 11,3 minute na let, 

upoštevajoč vse vrste zamud. Od 11,3 minute zamud je bilo 5,1 minute na račun reakcijskih 

zamud. Reakcijske oziroma posledične zamude označujejo prihod letala ali posadke s 

predhodno zamujenega leta. 45-odstotni delež zamud pomeni, da je za vsako 1 minuto 

primarne zamude povzročenih 50 sekund reakcijskih zamud. V povprečju je bilo več 

                                                 
5
 ECAC – European Civil Aviation Conference, ustanovljen 1955 in danes vključuje 44 držav. Vloga, 

ki jo predstavlja, je podpirati države članice v naslavljanju in reševanju problematike evropskega 

letalskega sistema, povezane z varnostjo, varovanjem, okoljevarstvenimi zahtevami, izobraževanjem 

in usposabljanjem ter ekonomskimi in pravnimi zadevami (ECAC 2019). 
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reakcijskih oziroma posledičnih zamud kot zamud, ki so jih letalski prevozniki povzročili 

sami (EC 2017). 

Na sliki 5 CODA (2017) prikazuje vrste zamud glede na povzročitelja. Razvidno je, da so 

imele največji delež zamude, ki so bile posledice predhodno zamujenega leta. Drugi največji 

povzročitelj primarnih zamud pa so bili letalski prevozniki sami. V ta sklop zamud smo 

uvrstili vse notranje dejavnike načrtovanja prevoznika, kot npr. nezadosten čas obračanja 

letala, neprimeren tip letala za določeno relacijo, slabo delovanje agenta za oskrbo letala in 

potnikov na letališčih, okvare letala in manko letalskih posadk. Razvidna je primerjava deleža 

zamud glede na povzročitelja. V obdobju januar–marec 2016 je bila povprečna celotna 

zamuda 9,78 minute. Od tega je bilo 4,25 minute posledičnih zamud in 2,73 minute zamud, ki 

jih je povzročil prevoznik sam. Tretji sklop zamud predstavljajo zamude, povzročene s strani 

regulatorjev in nadzornikov letalskega prometa (angl. ATFM – Air Traffic Flow Management) 

pri Eurocontrolu
6
 zaradi gneče na nebu in letališčih ter slabih vremenskih pogojev. Tako 

predstavlja 0,66 minute zamuda zaradi omejitev oziroma restrikcij na letališčih, omejitve na 

zračnih poteh predstavljajo 0,57 minute zamude, 0,19 minute zamude pa je zaradi omejitev, 

povzročenih zaradi vremena. Letališča zaradi svojega slabega delovanja predstavljajo 0,32 

minute zamude, 0,21 minute je opredeljene kot razno in 0,27 minute zaradi stavk. Zamude za 

enako obdobje v letu 2017 so bile 6 odstotkov večje. Primerjava glede na povzročitelja pa 

ostaja podobna.  

 

 

Slika 5: Vrste zamud glede na povzročitelja 

Vir: CODA 2017. 

                                                 
6
 Naloga ATFM je upravljanje s pretokom zračnega prometa in preprečitev prekoračitve zmogljivosti 

letališč ter zagotavljanje učinkovite uporabe razpoložljivih zmogljivosti. 
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4.2 Zamude evropskih letalskih prevoznikov   

Na osnovi poročila CODA (Central Office for Delay Analysis) je bila v letu 2018 najtočnejša 

letalska družba AirBaltic – več kot 90,1 odstotka točnih letov (CODA 2018). Med letalskimi 

prevozniki združenja Star Alliance je imel največji,
7
 90,16-odstotni delež točnih letov, 

prevoznik COPA. Adria Airways je bila žal na zadnjem mestu z 71,19-odstotnim deležem 

točnih letov. Znani letalski prevozniki v združenju Star Alliance, kot so Austrian Airlines, 

Swiss International Airlines, Lufthansa, Turkish Airlines, so dosegli delež točnih letov od 74 

do 77 odstotkov (Statista 2018). Če bi želeli podrobneje analizirati omenjene podatke, bi 

morali opredeliti poslovni model, analizirati mrežo poletov, floto ipd. Dobra tretjina vseh 

zamud je bila povzročenih s strani regulatorjev in nadzornikov letalskega prometa. Na osnovi 

podatkov Eurocontrola za leto 2108 so se zamude iz naslova omejitev v zračnem prostoru 

povečale za 61 odstotkov v primerjavi z letom 2017 (Eurocontrol 2018b). Večina teh zamud 

je bila povzročena s pomanjkanjem osebja in zmanjšano kapaciteto, slabšimi vremenskimi 

pogoji in pogostimi stavkami v nadzoru zračnega prometa. Porast v povečanju zamud je bilo 

zaznati ravno zaradi povečanja prometa letalskih prevoznikov. Rezultat povečanja prometa je 

bil tudi več pobranih preletnih taks. Tako so kontrole letenja (angl. ANSP – Air Navigation 

Service Providers) ustvarile 9,6 odstotka večji dobčiek iz poslovanja (angl. EBIT – earnings 

before interest and taxes) kot predhodno leto 2017. Kljub povečanju prihodkov pa niso 

investirali v poslovanje in tehnologijo, vendar so raje ustvarjali dodaten dobiček (Eurocontrol 

2018b).  

IATA (2018a) je pozvala Evropsko komisijo, države članice EU in ANSP, da nemudoma: 

 modernizirajo infrastrukturo in implementirajo evropski enotni zračni prostor (angl. Single 

European Sky) na osnovi raziskav SESAR (angl. Single European Sky ATM Research), za 

katere letalski prevozniki že plačujejo pristojbine,  

 reformirajo delovno prakso za nadzornike poletov,  

 vzpostavijo način plačevanja preletnih taks, ki omogoča zavrnitev plačila storitev nadzora 

poletov, če ti ne opravljajo kakovostne storitve. 

 

Tako kot pravi De Junaic (2018), je povečanje zamud ATFM popolnoma nesprejemljivo in 

nedopustno, saj letalski prevozniki plačujejo vse zahtevane preletne pristojbine in kljub 

nedelovanju sistema niso upravičeni do olajšav.  

Pomemben dejavnik zamud, ki jih povzročijo letalskim prevoznikom, so tudi letališča s 

svojimi infrastrukturnimi omejitvami bodisi v številu pristajalnih stez in parkirnih pozicij.  

                                                 
7
 Star Alliance – ustanovljeno leta 1997, danes združenje 28 svetovnih letalskih prevoznikov, ki 

dnevno opravijo več kot 18.800 letov. Adria Airways je članica združenja od leta 2004 (Star Alliance 

2018). 
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4.3 Najprometnejša letališča v EU28 

Najprometnejše letališče v EU28 v letu 2016 je bilo London Heathrow (LHR) s 75,1 milijona 

prepeljanih potnikov, sledili so Paris Charles de Gaule (CDG) s 65,9 milijona potnikov, 

Amsterdam Schiphol (AMS) s 63,1 milijona potnikov in Frankfurt (FRA) s 60,78 milijona 

potnikov (EC 2017). Evropsko letališče z najnižjim deležem točnih letov je bilo London 

Heathrow (LHR) (74,80 %), sledili so Frankfurt (FRA) (76,35 %), Amsterdam (AMS) (77,09 

%) in München (MUC) (78,36 %) (OAG 2018). 

Vsi udeleženci in sistemi, vključeni v letalske operacije (letalski prevozniki, agenti za oskrbo 

letal, potovalne agencije, IT sistemi), za označevanje letališč uporabljajo enotne oznake, 

skladne z IATA resolucijo 763, ki določa kombinacijo treh črk za označevanje letališča. 

Letališčem dodelijo oznako glede na prve tri črke kraja ali mesta, kot sta AMSterdam in 

FRAnkfurt, na osnovi kombinacije imena, npr. Paris – Charles De Gaule, kombinacije črk iz 

imena mesta, npr. WAW (Warsaw), in dodajanjem črke X, npr. LAX (Los Angeles) (IATA 

2010). V nadaljevanju naloge smo za imenovanje letališč uporabljali tričrkovne oznake. 

Gneča na letališčih ni največji povzročitelj zamud. Letalski prevozniki so sami največji 

»proizvajalci« zamud – okoli 50 odstotkov vseh zamud povzročijo letalski prevozniki, 

letališča sama povzročijo 19 odstotkov vseh zamud, sledi vreme ipd. (Roosens 2008). 

V nadaljevanju smo podrobneje opisali letalskega prevoznika Adria Airways, z vidika modela 

povezovanja, poslovnega modela in managementa zamud. Kot smo že predhodno omenili pa 

je trenutno prevoznik v združenju letalskih prevoznikov Star Alliance glede obsega in točnosti 

povezav žal v spodnjem delu lestvice.  
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5 LETALSKI PREVOZNIK ADRIA AIRWAYS 

V slovenskem letalskem prostoru in trgu je Adria Airways edini slovenski letalski prevoznik, 

ki je prisoten že več kot 50 let. V svoji dolgoletni zgodovini se je nemalokrat soočala s 

problemi na trgu in spreminjala model poslovanja glede na zahteve trga in ekonomsko- 

politično situacijo v regiji.  

5.1 Zgodovina Adrie Airways 

Adria Airways, slovenski letalski prevoznik, je prisotna na slovenskem trgu vse od leta 1964, 

ko je bilo zgrajeno letališče Ljubljana. Ustanovljena je bila sicer leta 1961, vendar je od 

začetka obratovala z zagrebškega letališča Pleso. Prvi tip letala v njeni floti je bil DC6 

(original je danes še vedno parkiran na ljubljanskem letališču z oznako YU-AFF). V letu 1968 

je Adria Airways postala del koncerna Inex Export in se tako preimenovala v Inex Adria 

Airways. V letu 1970 je Adria vstopila na trg z novim letalom DC9-30 s 115 sedeži. Poleg 

DC9 je imel prevoznik v svoji floti tudi letalo BAC 1-11 in DC8-55, s katerim je leta 1972 

opravljal tudi lete v ZDA. Trg, na katerem je delovala Inex Adria, so bile države Zahodne 

Evrope, ki jih je povezovala z jadransko obalo s čarter leti. Zavedajoč se pomena 

kakovostnega opravljanja letov, je Adria že leta 1970 prejela nagrado za najtočnejšega 

prevoznika v segmentu čarter letov od takratnega združenja nemških potovalnih agencij. V 

letih 1980 je Inex Adria vstopila v obdobje modernizacije s posodobljeno floto MD 82 in 

poleg čarter letov uvedla tudi t. i. delavske lete, ki so povezovali Jugoslavijo z večjimi 

nemškimi mesti. Poleg rednih linij na notranjem trgu je uvedla tudi prvo mednarodno 

povezavo za Larnako preko Beograda. V letu 1986 zapusti Inex in postane Adria Airways. 

Istega leta postane tudi članica združenja IATA. Prelomno leto za letalskega prevoznika je 

1989, ko postane prvi prevoznik z motorji IAE (angl. IAE–International Aero Engines) na 

letalu A320. Sledi obdobje preoblikovanja poslovnega modela in letalski prevoznik postane 

linijski letalski prevoznik. V svoji floti je v letu 1990 imel 13 jet letal. Sledilo je obdobje 

odkrivanja novih trgov in iskanje novih priložnosti, še posebej v povezovanju s tujimi 

letalskimi prevozniki (Lufthansa, Austrian Airlines). V obdobju svojega delovanja se je 

letalski prevoznik nemalokrat srečeval s poslovnimi problemi in strukturnimi preoblikovanji. 

Vse do leta 2015 je bil prevoznik v državni lasti, nato pa je bil prodan nemškemu lastniku – 

investicijski družbi 4K (Adria Airways 2016). 

Sledi obdobje spreminjanja oziroma dopolnjevanja poslovnega modela z donosnejšimi 

projekti, kot je oddaja letala v najem (angl. ACMI – Aircraft Crew Maintenance Insurance) in 

uvedba letal Saab 2000 v floto.
8
 V letu 2018 se je letalski prevoznik srečeval z nemalo 

problemi predvsem na operativnem področju pri izvedbi letov. Pogostost tehničnih težav, 

                                                 
8
 ACMI – oddaja letala v najem skupaj s posadko. Najem vključuje letalo, posadko, vzdrževanje letala 

in zavarovanje letala. Od tod tudi oznaka (Aircraft Crew Maintenance Insurance). 
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združevanje poletov, pomanjkanje posadk – vse to ga je pestilo in pustilo medijski vtis, da ne 

sledi svoji viziji in poslanstvu in da za doseganje svojih ciljev nima izdelane strategije (Gole 

2018). 

Na sliki 6 je nazorno prikazan model povezovanja letov letalskega prevoznika Adria Airways 

v poletni sezoni 2018. Leti so povezani preko vozlišča oziroma domicilnega letališča 

Ljubljana. Z vidika povezav ločimo tri vrste potovanj: 

 Neposredni – direktni leti npr.  LJU (Ljubljana)–AMS (Amsterdam),  

 Posredni – indirektni »interline« leti npr. LJU (Ljubljana)–FRA (Frankfurt)–AMS 

(Amsterdam),
9
 

 Posredni – indirektni »online« leti npr. SJJ (Sarajevo)–LJU (Ljubljana)–AMS 

(Amsterdam).
10

 

 

Slika 6: Sistem vozlišča Adrie Airways 

Vir: Adria Airways 2018b. 

Letališče LJU (Ljubljana) predstavlja vozlišče za potnike, ki potujejo iz SJJ (Sarajevo) v 

AMS (Amsterdam), medtem ko FRA (Frankfurt) predstavlja vozlišče za potnike, ki potujejo 

iz LJU (Ljubljana) za AMS. Povezovalni čas med leti je na letališču LJU, če potnik potuje v 

celoti z leti Adrie Airways, 35 minut (Adria Airways 2017a). V tem času letalski prevoznik 

zagotovi pravočasen transfer potnikov in prtljage. Verjetnost za nastanek zamud je precejšnja, 

saj sta v modelu povezovanja iz Zahodne/Severne Evrope na zahodni Balkan in obratno 

potrebna dodatno preverjanje potnikov zaradi potnih dokumentov in varnostni pregled.  

                                                 
9
 Interline povezave – vključevanje drugih letalskih prevoznikov – v primeru povezave LJU–FRA–

AMS sta to lahko Adria Airways, KLM ali Lufthansa. 
10

 Online povezave – povezave, v katerih je vključen samo en letalski prevoznik. 
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V prilogah 1, 2 in 3 prikazujemo delež poletov na različnih relacijah ter delež letov prihodnih 

in odhodnih letališč letalskega prevoznika na neposrednih rednih linijah in čarterskih linijah.  

 

 

Slika 7: Razpored letenja in povezave 

Vir: Adria Airways 2018b. 

S prikazane slike 7 je razviden model povezovanja oziroma mreža poletov iz LJU (Ljubljane). 

Koncept povezovanja je zasnovan na povezovanju Zahodne Evrope in destinacij na zahodnem 

Balkanu v drugem prometnem valu in v tretjem prometnem valu povezovanje destinacij 

zahodnega Balkana in prestolnic Zahodne Evrope.  

 

 

Slika 8: Prikaz načrta letenja 

Vir: Adria Airways 2018b. 

 

Na sliki 8 je prikazan izsek iz načrta letenja na dan 23. 7. 2017, kjer bi izpostavili dve časovno 

kratki povezavi med letom JP435 iz AMS in dalje na let JP704 za TIA (Tirano) ter let JP365 

iz ZRH (Züricha) za JP852 v TGD (Podgorico). 

Glede na podatke o zamudah za prvo četrtletje leta 2017 so prihodi letov iz AMS v 54 

odstotkih primerov zamujeni in povprečna zamuda leta je 20 minut v prihodu (Adria Airways 

2017b). Posledično so zamujeni tudi vsi nadaljnji leti, če se prevoznik odloči, da čaka potnike, 
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ki imajo povezovalne lete na zahodni Balkan. V nasprotnem primeru pa mora za potnike npr. 

iz AMS v TGD organizirati nov potovalni načrt. 

Avtorji, kot so Burghouwt in Veldhuis (2006) ter Dennis (1998), v svojih študijah proučujejo 

povezave z enega na drug let ob upoštevanju minimalnega dovoljenega časa za prestop in 

kakovost teh povezav. Minimalni povezovalni čas (angl. MCT – minimum connecting time) 

določajo letališča sama na osnovi infrastrukture letališča in vrsto potovanja, kot npr. 

potovanje iz Schengen letališča na Non-Schengen letališče. Primer povezave, ki je v mreži 

povezav, je povezovanje prestolnic Zahodne Evrope preko Ljubljane za zahodni Balkan 

(Priština, Skopje, Tirana in Sarajevo). Z vidika povezav je torej pomembno, da so zamude v 

prihodih minimalne. Letalski prevozniki v združenju Star Alliance za določanje prioritet 

prestopa potnikov, katerih leti so zamujeni, uporabljajo softwarski program,
11

 ki omogoča 

natančno načrtovanje prestopov potnikov in prtljage v primeru zamud (Hock 2015). 

5.2 Poslovni model Adrie Airways 

Adria Airways je skozi obdobje svojega delovanja spreminjala in dopolnjevala svoj poslovni 

model. Iz čistega čarterskega prevoznika postopoma preraste v rednega letalskega prevoznika 

z deležem rednih linij približno 85:15, kar zagotavlja optimalen model delovanja. V okviru 

svojega delovanja je vedno čutila vpliv sezone. V zimskem času, ko ni več tolikšnega 

povpraševanja po čarter letih, je ponudila svoja letala in posadke tujim družbam v upravljanje 

čez zimsko sezono. V letu 2018 pa je to intenzivirala tudi v poletni sezoni z oddajo letal v 

Lufthanso, Austrian Airlines, Swiss International Airlines in Luxair na osnovi t. i. ACMI 

poslovanja (Adria Airwys 2018b). Trend spreminjanja poslovnega modela letalskih 

prevoznikov je sledil potrebam trga in potovalnim zahtevam potnikov. Tako se je tudi Adria 

odzivala tržnim zahtevam oziroma zahtevam po večji konkurenčnosti in stroškovni 

učinkovitosti in je v nekaterih segmentih potovanja spreminjala nivo storitev (npr. plačilo 

pijače in hrane na letalu, doplačilo za dodaten kos prtljage) ter kljub temu zadržala storitve, ki 

so v domeni rednih letalskih prevoznikov (npr. program zvestobe potnikov, Miles&More). 

Model poslovanja, ki ga letalski prevoznik vključuje v svoj portfolio storitev, se spreminja s 

potrebami trga ter potovalnimi navadami in zahtevami potnikov. Model nadgradnje storitev 

(angl. ancillary services), ki je veliki meri prisoten tudi pri drugih linijskih letalskih 

prevoznikih, vključuje osnovno storitev prevoza in nadgradnja je plačilo prevoza prtljage, 

rezervacija sedeža, doplačilo za spremembo datuma potovanja ter nakup prigrizkov in 

napitkov na krovu letala. Steele (2018) predvideva, da bo povprečna vrednost nadgradnje 

storitev za leto 2018 v vrednosti 21,32 USD na potnika.  

                                                 
11

 TDT – Transfer Decision Tool spremlja vse čase prihodov in odhodov letal na letališču in glede na 

prioriteto potnikov določa, katere povezave čakajo priključne potnike. 
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Elementi poslovnega modela, v katerih se je letalski prevoznik prilagajal in približeval 

modelu nizkocenovnega prevoznika, so (Adria Airways 2018b): 

 struktura cen vozovnic, približevanje konceptu nizkocenovnega prevoznika z 

enostavnejšim in transparentnejšim prikazom cen,  

 način prodaje, spodbujanje neposrednih prodajnih kanalov, 

 poenotenje flote in povečati učinkovitost operativnosti v smislu zmanjšanja 

kompleksnosti. 

Ne glede na poslovni model poslovanja letalskega prevoznika, ki lahko vpliva na obseg 

zamud, pa je v strukturi vsakega letalskega prevoznika pomembno delovanje mehanizma 

managementa zamud, ki na osnovi strateškega in taktičnega nivoja delovanja predvideva in 

preprečuje nastajanje zamud.  

5.3 Management zamud Adrie Airways  

Letalski prevoznik Adria Airways (2018b) vključuje pomemben del svojih strateških in 

operativnih aktivnosti v analiziranje in obvladovanje zamud. Pomembnejši del pri strateškem 

načrtovanju je poznavanje notranjih in zunanjih dejavnikov, ki povzročajo zamude. Vpliv 

posameznih dejavnikov pa prevoznik podrobneje analizira in daje pomen na mrežo poletov. 

Trenutni ukrepi na strateški ravni:  

 prilagoditi mrežo poletov, da zagotovi zadosten čas obračanja letala na prometnih 

letališčih, pod pogojem, da so usklajeni časi za pristanek in polet in da s tem ne posegajo v 

model povezovalnih letov, 

 ne podaljševati potovalnega časa potnikov, 

 zadostiti pogojem agentov oskrbe potnikov in letal na letališčih, 

 podrobno proučiti dejavnike zamud, ki lahko vplivajo na mrežo poletov. 

 

Trenutni ukrepi na operativni ravni:  

 vzpostavitev nadzora nad delovanjem agentov oskrbe letal potnikov na velikih odhodnih 

letališčih, kot so FRA, MUC (Münich), CDG (Paris-Charles de Gaule), CPH 

(Copenhagen) in AMS, in se tako osredotočati na proces poteka operacij kot tudi 

zaznavanje težav ključnih deležnikov, 

 zagotoviti zadostno število rezervnih posadk (Adria Airways 2018b). 

Glede na pogostost zamud pa bi moral prevoznik natančneje analizirati vsak sklop zamud, 

predvideti pogoste dejavnike in s statističnimi metodami določiti vpliv oziroma povezanost 

dejavnikov zamud.  



44 

6 METODA RAZISKAVE 

Cilje in namen naloge, ki smo ga opredelili v uvodnem delu naloge, smo nadgradili z 

empirično raziskavo, ki temelji na analizi sekundarnih podatkov. Izvedli smo kvantitativno 

raziskavo, s katero smo želeli raziskati vpliv dejavnikov na zamude v letalskem potniškem 

prometu. Metode kvantitativne analize smo določili glede na vsebino in naravo izbranih 

podatkov. Problematika, ki smo jo zaznali pri zbiranju in obdelavi sekundarnih podatkov, je 

bila, da so bili nekateri podatki napačno evidentirani. Na osnovi podrobnejšega preverjanja 

smo te napačne podatke popravili in analizirali celoto. Empirični del naloge je sestavljen iz 

poglavja o zasnovi raziskave, opisu vzorca, raziskovalnih hipotezah, operacionalizaciji 

spremenljivk in uporabljenih statističnih metodah.  

6.1 Zasnova raziskave 

Izvedena je bila kvantitativna raziskava. Sekundarne podatke smo zbrali in analizirali iz javno 

dostopnih virov ter internih virov letalskega prevoznika. Hipoteze 1, 2 in 3 smo preverjali na 

osnovi sekundarnih podatkov iz internih virov letalskega prevoznika Adria Airways. Hipotezo 

4 pa smo preverjali iz sekundarnih podatkov iz javno dostopnega statističnega portala 

Flightstat.  

Podatke smo analizirali in obdelali s pomočjo statističnega programa SPSS. Uporabljene so 

bile osnovne statistične obdelave:  

 deskriptivna statistika: frekvenčna porazdelitev, srednje vrednosti in mere variabilnosti. 

Deskriptivno statistiko smo uporabili za prikaz značilnosti in kakovosti opazovanih 

podatkov ter različne zveze med njimi.  

 inferenčna statistika: multipla regresijska analiza, Anova – analiza variance. 

Zamude z vidika statističnih raziskav opredelimo kot odvisno spremenljivko in neodvisne 

spremenljivke kot različne dejavnike leta: 

 z vidika letališča: velikost letališča, letališče kot vozlišče, stopnja koordiniranosti letališča 

glede na zahtevani čas pristanka in poleta, 

 z ekonomskega vidika: faktor zasedenosti letal,  

 z vidika logistike: čas odhoda, dan odhoda, sezona/mesec, tip letala. 

S kvantitativno raziskavo smo želeli ugotoviti, v kolikšni meri dejavniki letov (izraženo kot 

neodvisna spremenljivka) vplivajo na zamude (izraženo kot odvisna spremenljivka) v 

letalskem prometu. Ugotavljali smo torej vpliv neodvisnih spremenljivk na odvisno 

spremenljivko.  
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6.2 Opis vzorca 

Vzorec, ki smo ga uporabili za preverjanje hipotez 1, 2 in 3, so interni podatki o letih 

letalskega prevoznika Adria Airways. V analizi je zajetih 57.713 letov za obdobje od 1. 1. 

2015 do 31. 12. 2017. Informacija o letu vsebuje podatek o številki poleta, relaciji, planiranem 

in aktualnem datumu in času leta, tipu letala, številu prepeljanih potnikov in oznaki zamude 

ter zamudi, izraženi v minutah. Vzorec smo za namen analize indeksirali, določili sezono, dan 

v tednu, prometno konico, rang velikosti letališča in razdaljo, označili osnovno konfiguracijo 

sedežev za posamezen tip letala ter izračunali odstotek zasedenosti letala.  

Vzorec, ki smo ga uporabili za obdelovanje hipoteze 4, smo vzeli z letalskega statističnega 

portala Flightstat. Podatki o zamudah evropskih letalskih prevoznikov so za obdobje od 

avgusta 2017 do avgusta 2018. Podatki so razdeljeni na poslovni model letalskih prevoznikov 

(linijski letalski prevozniki, regionalni letalski prevozniki in nizkocenovni letalski 

prevozniki). Sekundarni podatki vključujejo   24 rednih linijskih prevoznikov, 42 regionalnih 

prevoznikov in 12 nizkocenovnih prevoznikov. Skupno število letov, ki so jih prevozniki 

opravili v raziskovalnem obdobju, je 6,8 milijona letov. Za namen raziskave smo izpostavili 

trditve, ki se izražajo v hipotezah.  

6.3 Raziskovalne hipoteze 

Na osnovi aktualne problematike in prebranega strokovnega gradiva smo zasnovali naslednje 

hipoteze: 

 H1: Rast letalskega potniškega prometa statistično značilno vpliva na obseg zamujenih 

letov v prihodu na namembno letališče. 

 H2: Obstaja statistično značilen vpliv zunanjih dejavnikov (velikost letališča, 

koordiniranost letališča, kategorija letališča ter sezona, vreme in stavke) na število 

zamujenih letov oziroma minut zamude v prihodu. 

 H3: Obstaja statistično značilen vpliv notranjih dejavnikov (dan odhoda, čas odhoda, tip 

letala, relacija in število potnikov) na število zamujenih letov oziroma minut zamude v 

prihodu. 

Analize za hipoteze 1, 2 in 3 so opravljene na izbranih podatkih za redne polete. Najprej smo 

za vse hipoteze opravili bivariatne analize in preverili prisotnost statistično značilnih razlik 

glede na neodvisne spremenljivke, nato pa smo pripravili še skupne regresijske modele za 

posamezne analizirane sezone letenja ter preverili, katere neodvisne spremenljivke v največji 

meri pojasnijo odvisno spremenljivko, izraženo v številu minut zamude v prihodu letala. Za 

bivariatne analize smo ponekod uporabili tudi drugi način merjenja zamud, in sicer, ali je bila 

ta prisotna ali ne. Kot prisotnost zamude v prihodu smo pri vseh hipotezah upoštevali lete, ki 
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so na prihodno letališče prispeli z zamudo več kot 15 minut. Analize, ki vključujejo korelacije 

in analize z regresijskimi modeli, pa smo opravili na vseh zbranih podatkih, torej s poleti, ki 

so beležili zamudo, pravočasni ali predčasni prihod. 

 H4: Obstaja statistično značilna razlika v zamudah letalskih prevoznikov glede na njihov 

poslovni model (linijski letalski prevozniki, regionalni in nizkocenovni letalski 

prevozniki).  

Metoda: analiza variance zamujenih letov evropskih letalskih prevoznikov za obdobje od 

avgusta 2017 do avgusta 2018. 

6.4 Operacionalizacija spremenljivk 

Spremenljivke razumemo kot dejavnike, ki se osredotočajo na točno določeno problematiko. 

Spremenljivke, ki jih v nalogi analiziramo, so izražene v količinah, ki se med seboj razlikujejo 

in so merljive. Neodvisne spremenljivke, ki jih v raziskavi analiziramo, imajo določen vpliv 

na odvisno spremenljivko, na katero vpliva določena količina neodvisne spremenljivke. 

Operacionalizacija spremenljivk se nanaša na dejstvo, kako bomo določili in merili 

uporabljene spremenljivke v analizi. V raziskavi analiziramo vpliv neodvisnih spremenljivk 

na odvisno spremenljivko. 

V raziskavi smo opredelili samo eno odvisno spremenljivko, in sicer zamude poletov, 

izražene v minutah v prihodih na namembno letališče. Zamude so merjene glede na 

načrtovani čas pristanka letala in dejanski čas pristanka letala na letališču. Manjše zamude v 

prihodu kot v odhodu izkazujejo vključitev mehanizmov rezerv v času leta in režimu letenja. 

V raziskavi, ki je osnovana na štirih različnih trditvah, smo uporabili neodvisne 

spremenljivke, ki se razlikujejo glede na vsebino trditve oziroma hipoteze.  

6.4.1 Odvisna spremenljivka 

Odvisna spremenljivka v vseh prvih treh hipotezah predstavlja zamude, izražene v minutah 

letalskega prevoznika. Obseg zamud, izražen v minutah glede na načrtovani prihod letala na 

namembno letališče, smo iz baze podatkov o zamudah prevoznika analizirali za časovno 

obdobje za leta 2015, 2016 in 2017. Odvisna spremenljivka se zaradi vpliva neodvisnih 

spremenljivk spremeni.  

6.4.2 Neodvisne spremenljivke 

Neodvisni spremenljivki, ki se pojavljata v hipotezah 1, 2 in 3, sta:  

 tip leta (angl. leg type), čarter leti, ki so v celoti zakupljeni od turističnih agencij oziroma 

različnih končnih uporabnikov, in leti na rednih linijah, 
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 obdobje oziroma sezona, v kateri se leti izvršijo in jo delimo na poletno in zimsko. Poletna 

sezona je v dolžini trajanja daljša kot zimska v razmerju 60:40. 

Preglednica 2: Razpored sezon 

 Zimska sezona Poletna sezona Zimska sezona 

2015 1. 1. 15–26. 3. 15 27. 3. 15–29. 10. 15 30. 10. 15–31. 12. 15 

2016 1. 1. 16–26. 3. 16 27. 3. 16–29. 10. 16 30. 10. 16–31. 12. 16 

2017 1. 1. 17–25. 3. 17 26. 3. 17–28. 10. 17 29. 10. 17–31. 12. 17 

Vir: IATA 2000. 

Letalski prevozniki spreminjajo načrt poletov skladno s sezono – t. i. poletni vozni red in 

zimski vozni red. Poletni in zimski vozni red, ki veljata za severno hemisfero, se začneta ob 

uveljavitvi poletnega časa (angl. DST – daylight saving time) evropskih držav ter stopita v 

veljavo zadnjo nedeljo v marcu in se končata zadnjo soboto v oktobru. Razmejitev sezon v 

opazovanem obdobju je razviden v preglednici 2.  

Neodvisna spremenljivka v hipotezi 1 

Neodvisna spremenljivka, ki smo jo analizirali v hipotezi 1, je obseg prometa, izražena kot 

ASK (angl. available seat kilometer), ki smo ga izračunali za vsak posamezen let iz 

razpoložljivega števila sedežev na letalu in razdalje poti v kilometrih. ASK je spremenljivka, s 

katero lahko določamo rast oziroma upad prometa letalskega prevoznika, saj tudi načrtovana 

sprememba večjega ali manjšega tipa letala na obstoječi povezavi, uvajanje dodatnih povezav, 

pomeni spremembo obsega letalskega prometa.   

Neodvisne spremenljivke v hipotezi 2 

V hipotezi 2 smo ugotavljali vpliv neodvisnih spremenljivk na odvisno spremenljivko. 

Neodvisne spremenljivke predstavljajo zunanje dejavnike, odvisna spremenljivka pa zamude 

v prihodu na namembno letališče. 

Neodvisne spremenljivke so:  

 koordiniranost letališča glede na dovoljen čas pristanka (angl. slot) (IATA 2019a): 

 oznaka 1 – kapaciteta letališča zadovolji zahteve letalskih prevoznikov,   

 oznaka 2 – kapaciteta letališča je na robu zmogljivosti in obstaja potencialna nevarnost 

preobremenjenosti v določenem časovnem obdobju,  

 oznaka 3 – kategorija letališča, kjer potrebe presegajo zmogljivost letališča. Vsi 

prihodi in odhodi letal morajo biti usklajeni. 
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 kategorija letališča glede na tehnično opremljenost letališča v fazi pristanka (angl. ILS –

Instrument Landing System) in ločimo naslednje kategorije (Adria Airways 2018c): 

 CAT 0 – pravila vizualnega letenja (angl. VFR – Visual Flight Rules), 

 CAT I – odločitvena višina 60 m, vidnost na stezi 550 metrov,  

 CAT II – odločitvena višina 20–360 m, vidnost na stezi 350 metrov,  

 CAT III A – odločitvena višina 30 m, vidnost na stezi 200 metrov,  

 CAT III B – odločitvena višina 15 m, vidnost na stezi 75–200 metrov,  

 CAT III C – odločitvena višina 0 m, vidnost na stezi 0 metrov. 

Pilot letala se glede na vremenske pogoje ter opremljenost letališča in letala odloči 

glede pristanka.  

 kategorija letališča glede na težavnost (Adria Airways 2018c):  

 A kategorija letališča ima odobren ILS postopek z vsaj eno vzletno-pristajalno stezo in 

dovoljeno obratovanje ponoči (npr. FRA, VIE–Vienna, ZRH–Zurich),  

 B kategorija letališča z nestandardno priletno proceduro, neobičajni vremenski pogoji, 

omejitve v izvedbi kot tudi druge omejitve, npr. osvetlitev (npr. PRN–Priština, SKP–

Skopje, LJU–Ljubljana), 

 C kategorija letališča, ki ima poleg omejitev iz kategorije B še dodatne zahtevnosti pri 

pristajanju/vzletanju (npr. letališče INN–Innsbruck, JMK–Mykonos, FLR–Florence); 

 vreme kot neodvisno spremenljivko smo izdvojili iz celotnih podatkov o zamudah letal in 

jo predstavljajo oznake od 71 do 79 in 84 ter označujejo zamude zaradi vremena na 

začrtani poti letala (npr. nevihte na začrtani poti) in zamude zaradi slabih vremenskih 

pogojev na odhodnem ali namembnem letališču (npr. toča, močan veter, slaba vidnost) 

(Adria Airways 2018a); 

 stavko kot neodvisno spremenljivko smo izdvojili iz celotnih podatkov o zamudah letal in 

predstavljajo oznake od 82 do 83, 88, 89 in 97 ter označujejo zamude zaradi stavk 

preletnih kontrolorjev letenja, stavk osebja kontrole letenja in služb za oskrbo potnikov in 

letal na odhodnem in namembnem letališču (Adria Airways 2018a);  

 velikost letališča smo določili glede na celoten letni promet z vidika premikov letal in 

prepeljanih potnikov. Določili smo rang velikosti za posamezno letališče, kot je to 

nazorno prikazano v preglednici 3. Razmejitev rangov glede števila potnikov je sledeča: 

rang 1 vključuje število potnikov do vključno 1 milijon, rang 2 vključuje število potnikov 

od več kot 1 milijon do vključno 5 milijonov, rang 3 vključuje število potnikov od več kot 

5 milijonov do vključno 15 milijonov, rang 4 vključuje število potnikov od več kot 15 

milijonov do vključno 35 milijonov in rang 5 vključuje več kot 35 milijonov potnikov. 

Razmejitev rangov glede na število letalskih operacij je sledeča: rang 1 vključuje število 

premikov letala do vključno 10.000, rang 2 vključuje število premikov od več kot 10.000 

do vključno 20.000, rang 3 vključuje število premikov od več kot 20.000 do vključno 

40.000, rang 4 vključuje število premikov od več kot 40.000 do vključno 250.000 ter rang 

5 več kot 250.000 premikov letal (Adria Airways 2018a). 



49 

Preglednica 3: Rang velikosti letališč 

 Rang 1 Rang 2 Rang 3 Rang 4 Rang 5 

Potniki 1mio >1mio–5mio >5mio–15mio >15mio–35mio >35 mio 

Premiki letal 10 tisoč >10 tisoč–20 tisoč >20 tisoč–40 tisoč >40 tisoč–250 tisoč >250 tisoč 

Vir: Adria Airways 2018a. 

Neodvisne spremenljivke v hipotezi 3 

Neodvisne spremenljivke v hipotezi 3 predstavljajo notranje dejavnike v okolju poslovanja 

letalskega prevoznika, ki lahko vplivajo na zamude v prometu. Prevoznik lahko spreminja 

notranje dejavnike (npr. čas odhoda, tip letala na povezavi), v kolikor zazna, da imajo ti 

parametri vpliv na zamude. 

Neodvisne spremenljivke so (Adria Airways 2018a):  

 dan odhoda, označen s številkami od 1 do 7, kjer 1 pomeni ponedeljek, 2 pomeni torek itd. 

Omenjene oznake uporabljajo letalski prevozniki pri objavljanju voznih redov; 

 čas odhoda poletov letal združimo po prometnih konicah (angl. traffic wave): 

prometna konica  04.01–10.00 ure 

prometna konica  10.01–14.00 ure 

prometna konica  14.01–18.00 ure 

prometna konica  18.01–04.00 ure; 

 tip letala – oznaka letala. Letalski prevoznik Adria Airways ima v svoji floti letala 

različnih vrst, ki jih za namen analize med seboj razlikujemo glede na razpoložljivo 

število sedežev in označimo s standardno oznako proizvajalca letal (npr. CR9-letalo s 86 

sedeži; Airbus A319 – letalo s 144 sedeži); 

 relacija oziroma povezava. V analizi upoštevamo samo relacije, ki jih je letalski prevoznik 

opravil na rednih poletih in z različnimi tipi letal in smo v analizo vključili 43 različnih 

povezav oziroma relacij; 

 zasedenost letala (angl. load factor) kot neodvisno spremenljivko smo izračunali na 

osnovi podatka o številu prepeljanih potnikov na relaciji in razpoložljivost sedežev na 

posameznem tipu letala na tej relaciji (npr. let LJU–FRA, 75 potnikov na letu; tip letala 

CR9 – 86 sedežev = 87-odstotna zasedenost kabine); 

 PAX – spremenljivka pomeni število potnikov na posameznem letu.   

6.5 Uporabljene metode 

Podatke, pridobljene z analizo sekundarnih podatkov, smo obdelali s pomočjo programa 

Microsoft Excel in statističnega programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS), 
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verzija 20.0. Za prikaz osnovnih rezultatov smo uporabili osnovno opisno statistiko (srednje 

vrednosti in mere variabilnosti), za namene preverjanja hipotez smo uporabili inferenčno 

statistiko (enosmerna analiza variance, izračun korelacij) in multivariatno statistiko (multipla 

regresijska analiza). Rezultate smo predstavili s pomočjo tabel in grafikonov.  

6.5.1 Enosmerna analiza variance 

Uporabili smo enosmerno analizo variance (angl. Oneway Anova). Z analizo variance lahko 

preverjamo značilnost razlik med povprečji na populaciji v več skupinah. Spremenljivko, po 

kateri enote razdelimo na skupine, imenujemo dejavnik. Dejavniki so običajno spremenljivke, 

merjene z nominalno ali ordinalno lestvico, ki imajo le nekaj diskretnih vrednosti. 

Spremenljivke, za katere proučujemo razlike povprečnih vrednosti v skupinah, imenujemo 

odvisne spremenljivke. Odvisne spremenljivke morajo biti merjene z ordinalnimi ali 

številskimi merskimi lestvicami (Kropivnik, Kogovšek in Gnidovec 2006). Enosmerno 

analizo variance smo uporabili pri preverjanju spremenljivk v hipotezah 2, 3 in 4.  

6.5.2 Pearsonov koeficient korelacije 

Povezanost med številskimi spremenljivkami smo merili s pomočjo Pearsonovega 

korelacijskega koeficienta. Le-ta lahko zavzame vrednosti na intervalu [-1, 1], kjer -1 

predstavlja negativno povezanost, 1 pa pozitivno povezanost. Ko je vrednost koeficienta 0, 

med spremenljivkama ne moremo govoriti o linearni povezanosti (Field 2009, 170). Za 

vrednost koeficienta velja, da ± 0,1 predstavlja šibko povezanost, vrednost ± 0,3 srednje 

močno povezanost, vrednost ± 0,5 ali več pa močno povezanost spremenljivk (Field 2009). 

Pearsonov koeficient korelacije smo uporabili pri analiziranju neodvisnih spremenljivk v 

hipotezah 1, 2 in 3. V hipotezi 1 smo merili povezanost spremenljivke obsega prometa, 

izraženo kot ASK. V hipotezi 2 smo povezanost med številskimi spremenljivkami merili na 

spremenljivki velikost letališča glede na število operacij in prepeljanih potnikov ter neodvisni 

številski spremenljivki vreme in stavke. V hipotezi 3 smo povezanost merili na spremenljivki 

zasedenost kabine.  

6.5.3 Spearmanov koeficient korelacije 

Ko so spremenljivke ordinalne, se namesto Pearsonovega korelacijskega koeficienta uporablja 

izračun Spearmanovega koeficienta korelacije, ki ga uvrščamo med neparametrične statistične 

teste. Prav tako kot Pearsonov koeficient korelacije tudi Spearmanov koeficient korelacije 

zavzema vrednosti na intervalu [-1, 1] (Field 2009). Spearmanov korelacijski izračun smo 

uporabili v hipotezi 2 pri spremenljivkah opremljenost letališča, in sicer: nivo dodeljevanja 

terminov za pristanek in polet, težavnost letališča za pristanek in opremljenost letališča za 

pristanek.  

http://www.statistik.si/nasveti/spearmanov-koeficient/nasveti/pearsonov-koeficient/
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6.5.4 Regresijska analiza 

Multiplo regresijsko analizo uporabimo z namenom preverjanja vpliva več neodvisnih 

spremenljivk na eno odvisno spremenljivko. Pri interpretaciji podatkov regresijske analize 

smo pozorni na naslednje parametre: determinacijski koeficient (R
2
), ki definira delež 

pojasnjene variance odvisne spremenljivke, ki nam jo je uspelo pojasniti z neodvisnimi 

spremenljivkami. Glede na dejstvo, ali imamo v modelu več neodvisnih spremenljivk, 

interpretiramo popravljen determinacijski koeficient, ki je popravljen glede na število 

neodvisnih spremenljivk v modelu. S pomočjo F testa nato preverjamo prilagajanje modela 

podatkom, kjer želimo, da je ta statistično značilen. Preverjamo tudi vpliv posamezne 

neodvisne spremenljivke na odvisno (kar naredimo preko statistično značilnega vpliva) in 

moč tega vpliva (kar ugotavljamo preko primerjave beta vrednosti neodvisnih spremenljivk). 

Multivariatni modeli, ki vključujejo več neodvisnih spremenljivk, imajo bistveno večjo 

veljavnost kot enostavni, če niso kršene osnovne predpostavke (Field 2009). V model 

multiple regresijske analize smo vključili več neodvisnih spremenljivk, ki jih merimo na 

ordinalni lestvici, in preverili, ali obstajajo linearne vzročne povezanosti. Pomemben kriterij 

pri vključitvi neodvisnih spremenljivk v regresijski model je neodvisnost spremenljivk, saj ne 

smejo vključevati informacij, ki jih druga spremenljivka vsebuje.  
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7 REZULTATI EMPIRIČNE RAZISKAVE 

Rezultate analize v nalogi predstavljamo najprej z opisom značilnosti posameznih vzorcev. 

Sledi podrobnejša analiza zamud na osnovi podatkov prevoznika Adria Airways, na podlagi 

katerih se seznanimo z obsegom in vsebino zamud v obdobju 2015–2017. Nadaljujemo pa s 

preverjanjem vseh hipotez na osnovi statističnih metod, predstavljenih v predhodnem 

poglavju.  

7.1 Značilnosti vzorca hipotez 1, 2 in 3 

Za analizo smo uporabili podatke letalskega prevoznika, ki smo ga v poglavju 6.2. podrobno 

opisali. Podatki zajemajo obdobje med letoma 2014 in 2018. V vsakem letu smo jih razdelili 

še glede na zimsko in poletno sezono letenja. Prav tako smo opazovali pojavnost na nivoju 

skupnih podatkov ter ločeno glede na čarter let ali let na redni liniji. 

Preglednica 4: Obdobje in število preučevanih letov glede na vrsto poleta 

Sezona 

 

Vrsta poleta 

Čarter Redni Skupaj 

f f (%) f f (%) f f (%) 

 

Zima 2014–2015 216 5,8 3.516 94,2 3.732 100,0 

Poletje 2015 1.487 11,6 11.382 88,4 12.869 100,0 

Zima 2015–2016 289 4,2 6.542 95,8 6.831 100,0 

Poletje 2016 921 7,5 11.362 92,5 12.283 100,0 

Zima 2016–2017 231 3,3 6.739 96,7 6.970 100,0 

Poletje 2017 1.090 9,0 11.069 91,0 12.159 100,0 

Zima 2017–2018 123 4,3 2.746 95,7 2.869 100,0 

Skupaj 4.357 7,5 53.356 92,5 57.713 100,0 

Vir: Adria Airways 2018a. 

Kot lahko razberemo iz preglednice 4, je število opravljenih letov opazno višje v poletnih 

sezonah, ko je bilo skupno opravljenih med 11.000 in 12.000 poletov. V zimskih sezonah je 

letov opazno manj, in sicer okrog 7.000 za zimski sezoni 2015–2016 in 2016–2017 ter še 

manj v zimah 2014–2015 in 2017–2018. Število čarter letov je v primerjavi z rednimi leti 

bistveno manjše in predstavlja desetino ali še manj opravljenih poletov. V podatke je bilo 

zajetih 17 letališč, ki jih Adria Airways povezuje s 43 rednimi leti, in več kot 50 letališč, 

povezanih s čarter leti.  
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7.1.1 Obseg prometa 

Obseg prometa letalskega prevoznika z enotnim merskim sistemom merimo kot zmnožek 

razpoložljivih sedežev in razdalje relacije v kilometrih, imenovano ASK. Obseg prometa 

enoznačno lahko sicer merimo glede na število načrtovanih letov oziroma število 

razpoložljivih sedežev, vendar nam ta podatek ne prikazuje realnega stanja. Prevoznik 

povečuje obseg svojega prometa bodisi s povečanjem števila sedežev (uvedba večjega letala v 

floto) ali povečevanjem frekvenc poletov obstoječih relacij oziroma uvedbo novih relacij. V 

vsakem primeru se spreminjata oba parametra. 

Preglednica 5: Obseg letalskega potniškega prometa za vse opazovane lete 

Sezona 

Čarter Redni Skupaj 

Kilometri x sedeži Kilometri x sedeži Kilometri x sedeži 

N Vsota N Vsota N Vsota 

Zima 2014–2015 216 35.221.588 3.516 252.062.408 3.732 287.283.996 

Poletje 2015 1.487 313.463.057 11.382 1.022.332.539 12.869 1.335.795.596 

Zima 2015–2016 289 51.979.748 6.542 522.234.999 6.831 574.214.747 

Poletje 2016 921 135.638.155 11.362 976.826.486 12.283 1.112.464.641 

Zima 2016–2017 231 42.058.526 6.739 546.857.566 6.970 588.916.092 

Poletje 2017 1.090 184.981.401 11.069 968.138.485 12.159 1.153.119.886 

Zima 2017–2018 123 23.850.266 2.746 228.321.075 2.869 252.171.341 

Skupaj 4.357 787.192.741 53.356 4.516.773.558 57.713 5.303.966.299 

Vir: Adria Airways 2018a. 

 

Iz preglednice 5 je razvidno spreminjanje ASK glede na sezono. V poletni sezoni letalski 

prevoznik uvaja nove linije, povečuje kapaciteto obstoječih povezav, bodisi s povečanjem 

frekvenc povezav ali uvedbo večjega letala.  

Slika 9 prikazuje gibanje obsega prometa letalskega prevoznika v obravnavanem obdobju 

2015–2017 glede na vrsto prometa. S slike razberemo izrazit upad čarter prometa glede na 

ASK. Upad obsega čarter letov v letih 2016 in 2017 je izrazit. V poletni sezoni 2015 je bilo v 

floti prevoznika delujoče letalo Airbus A320 s 180 sedeži, kar je znatno prispevalo k 

povečanju ASK.  
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Slika 9: Prikaz gibanja ASK 

        Vir: Adria Airways 2018a.     

V nadaljevanju bomo prikazali še nekatere notranje in zunanje dejavnike, ki po našem mnenju 

vplivajo na število zamujenih letov. Vpliv teh dejavnikov nas bo zanimal v sklopu hipotez 2 

in 3, kjer preučujemo vpliv neodvisnih spremenljivk na odvisno spremenljivko samo za redne 

linije. 

7.1.2 Zunanji dejavniki 

Velikost letališča lahko merimo na dva načina, in sicer z vidika števila prepeljanih potnikov in 

letalskih operacij v določenem časovnem obdobju.   

Preglednica 6: Delež letov glede na število prepeljanih potnikov  

Sezona 

1mio >1mio–5mio 

>5mio–

15mio 

  >15mio–

35mio 

 35mio ali 

več Skupaj 

f % f % f % f % f % f % 

Zima 2014–2015 157 4,5 1.942 55,2 71 2,0 574 16,3 772 22,0 3.516 100,0 

Poletje 2015 841 7,4 5.866 51,5 177 1,6 1.912 16,8 2.586 22,7 11.382 100,0 

Zima 2015–2016 426 6,5 3.398 51,9 112 1,7 1.066 16,3 1.540 23,5 6.542 100,0 

Poletje 2016 882 7,8 5.804 51,1 216 1,9 1.793 15,8 2.667 23,5 11.362 100,0 

Zima 2016–2017 483 7,2 3.463 51,4 71 1,1 1.003 14,9 1.717 25,5 6.737 100,0 

Poletje 2017 301 2,7 6.590 59,5 0 0,0 1.785 16,1 2.393 21,6 11.069 100,0 

Zima 2017–2018 37 1,3 1.632 59,5 27 1,0 416 15,2 633 23,1 2.745 100,0 

Skupaj 3.127 5,9 28.695 53,8 674 1,3 8.549 16,0 12.308 23,1 53.353 100,0 

Vir: Adria Airways 2018a. 
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Preglednica 6 nam pojasni delež letov, ki jih prevoznik opravi na letališčih. Prevoznik opravi 

50-odstotni delež vseh letov na letališčih, kjer je letni promet potnikov v rangu od 1 do  

vključno 5 milijonov potnikov. Delež je več kot 50-odstoten v vseh sezonah. Drugi največji 

delež letov prevoznik opravi na letališčih, ki prepeljejo več kot 35 milijonov potnikov. Ta 

delež je več kot 1/5 vseh letov. 

 

Slika 10: Velikost letališča – celotno število operacij 

Vir: Adria Airways 2018a. 

Slika 10 nam pojasni delež poletov, ki jih prevoznik opravi na letališčih, ki jih rangiramo 

glede na obseg letalskih operacij. Letalski prevoznik največ svojih letov opravi s srednje 

velikih letališč s povprečnim letnim številom premikov letal med 10 do vključno 20 tisoč ter 

letališčih, kjer je letni pretok potnikov med 1 do vključno 5 milijoni potnikov. Razmerja med 

deleži poletov so si glede na rang letališča primerljiva. V ta rang sodijo tudi letališče 

Ljubljana in vsa letališča na zahodnem Balkanu. 

Preglednica 7: Klasifikacija letališč glede na nivo restriktivnosti v dodeljevanju časa za 

pristanek in polet 

Restriktivnost 

Čarter Redna linija Skupaj 

f % f % f % 

Najmanj restriktivno 225 5,2 2.775 5,2 3.000 5,2 

Restriktivno 2.405 55,2 29.048 54,4 31.453 54,5 

Najbolj restriktivno 1.727 39,6 21.533 40,4 23.260 40,3 

Skupaj 4.357 100,0 53.356 100,0 57.713 100,0 

Vir: Adria Airways 2018a. 

Največji delež letov, ki jih letalski prevoznik opravi, so letališča, kjer je dodeljevanje 

razpoložljivih terminov za pristanek in polet letal najbolj restriktivno. Kapaciteta letališča je 

na robu zmogljivosti in obstaja potencialna nevarnost preobremenjenosti v določenem 

časovnem obdobju. Kategorija najbolj restriktivno pomeni, da potrebe letalskih prevoznikov 
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po letih presegajo zmogljivosti letališča. Najmanj letov opravi prevoznik na najmanj 

restriktivna letališča, kjer kapaciteta letališča v celoti zadovolji vse zahteve prevoznikov. 

Deleži števila letov so razvidni iz preglednice 7.  

Preglednica 8: Klasifikacija letališč glede na težavnost letališča za pristanek 

Težavnost 

Čarter Redna linija Skupaj 

f % f % f % 

A Najlažje 752 17,3 20.630 38,7 21.382 37,0 

B Srednje 3.481 79,9 32.726 61,3 36.207 62,7 

C Najtežje 124 2,8 0 0,0 124 0,2 

Skupaj 4.357 100,0 53.356 100,0 57.713 100,0 

Vir: Adria Airways 2018a. 

 

Preglednica 8 nam prikazuje razmerje letov, ki jih delimo na različne kategorije letališč. 

Letalski prevoznik opravi več kot dve tretjini letov na srednje zahtevna letališča. Najtežja 

letališča, na katera leti letalski prevoznik, so destinacije na čarter letih. Letališča, kot so npr. 

INN (Innsbruck), JMK (Mykonos), FLR (Florence), zahtevajo posebno usposobljenost in 

dovoljenje za pristanek in polet državnih letalskih oblasti.  

Preglednica 9: Klasifikacija letališč glede na opremljenost za pristanek 

Opremljenost 

Čarter Redna linija Skupaj 

f % f % f % 

0 1.852 42,5 5.249 9,8 7.081 12,3 

I 147 3,4 1.638 3,1 1.785 3,1 

II 203 4,7 4.103 7,7 4.306 7,5 

III 39 0,9 0 0,0 39 0,1 

III A 245 5,6 1.013 1,9 1.258 2,2 

III B 1.871 42,9 41.353 77,5 43.224 74,9 

Skupaj 4.357 100,0 53.356 100,0 57.713 100,0 

Vir: Adria Airwas 2018a. 

Letalski prevoznik opravi večino poletov na letališča, ki imajo najvišjo kategorijo (III B) za 

pristanek. Deleži števila letov so razvidni iz preglednice 9. To so velika letališča, na katera 

leti prevoznik (FRA, MUC, ZRH, VIE) z rednimi povezavami. Opremljenost letališča 

omogoča pristanke letal tudi v razmerah slabše vidnosti na pristajalni stezi, kar pripomore k 

izvajanju letov tudi v primeru megle.  
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7.1.3 Notranji dejavniki 

V prilogi 4 prikazujemo sestavo in obseg letal prevoznika v raziskovalnem obdobju in koliko 

letov je bilo izvedenih na posameznem tipu letal. Prevoznik se s spreminjanjem flote prilagaja 

na predvidene zahteve trga. Uvedba novega letala v floto je dolgoročen projekt, pri katerem je 

treba upoštevati načrtovani čas za izvedbo financiranja najema ali nakupa letala, načrt 

vzdrževanja letala, čas usposabljanja posadk, izdajo dovoljenj ter dopolnitev dokumentacije in 

priročnikov. Letalski prevoznik ima v poletni sezoni 2019 v svoji floti tri letala Airbus 319, 9 

letal Canadair CR9 in tri letala Canadair CR7 ter štiri letala SAAB 2000. Sestava flote se 

spreminja glede na povpraševanje in načrtovanje ter glede na najemne pogoje. Letali z 

oznakama CRU in CR2 v času opravljanja analize nista bili več v floti in ju iz nadaljnjih 

analiz izločimo. Največji delež poletov v analiziranem obdobju so opravila letala CR9, in 

sicer 49,7 odstotka, letala Airbus 319 so opravila 10,6 odstotka vseh poletov, medtem ko so 

letala CR7 in A19 opravila skupno 15,8 odstotka vseh poletov (Adria Airways 2018a). 

 

Slika 11: Delež poletov po dnevih v tednu 

   Vir: Adria Airways 2018a. 

Na sliki 11 je prikaz letov, ki jih prevoznik opravi na določen dan v tednu. Ponedeljek, sreda 

in nedelja so z vidika obsega najprometnejši dnevi, medtem ko je ob torkih in sobotah 

razpored letov manjši. Tako je najmanj zaželeni dan v tednu torek, ko v poletni sezoni ni 

povpraševanja po čarter letih. Podroben prikaz je v prilogi 5.  

Na sliki 12 je prikaz razporeditve letov glede na čas odhoda letala v dnevu. Največji delež 

poletov predstavljajo odhodi v prvi prometni konici, medtem ko so odhodi v drugi in tretji 

prometni konici enakomerno razporejeni. V zadnji prometni konici ima prevoznik nizek 

odstotek opravljenih letov. Podroben prikaz je v prilogi 6.  
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Slika 12: Delež poletov po času odhoda 

Vir: Adria Airways 2018a. 

V preglednici 10 prikazujemo gibanje odstotka zasedenosti potniške kabine, ki odraža 

razmerje med razpoložljivimi in zasedenimi sedeži glede na sezono in tip letenja. V povprečju 

je odstotek zasedenosti potniške kabine višji na čarter letih v poletni sezoni.  

 

Preglednica 10: Gibanje zasedenosti kabine v odstotkih za vse opazovane lete 

Sezona 

 

Čarter Redni Skupaj 

N 
Pov-

prečje 

Standar-

dni 

odklon 

N 
Pov-

prečje 

Standar-

dni 

odklon 

N 
Pov-

prečje 

Standar-

dni 

odklon 

Zima 2014–2015 216 79,42 24,19 3.516 61,63 21,68 3.732 62,66 22,22 

Poletje 2015 1.487 78,72 22,28 11.382 66,37 21,71 12.869 67,80 22,13 

Zima 2015–2016 289 68,82 25,99 6.542 58,60 20,84 6.831 59,03 21,18 

Poletje 2016 921 72,75 25,45 11.362 63,85 22,57 12.283 64,51 22,92 

Zima 2016–2017 231 56,20 26,20 6.739 58,50 21,72 6.970 58,42 21,88 

Poletje 2017 1.090 74,49 27,55 11.069 66,64 22,34 12.159 67,35 22,96 

Zima 2017–2018 123 60,92 27,34 2.746 62,32 22,92 2.869 62,26 23,12 

Skupaj 4.357 74,08 25,68 53.356 63,42 22,22 57.713 64,23 22,67 

Vir: Adria Airways 2018a. 
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7.2 Značilnosti vzorca hipoteze 4 

V hipotezi 4 analiziramo in primerjamo zamude glede na poslovni model letalskih 

prevoznikov. Ugotoviti želimo, ali na osnovi izbranih sekundarnih podatkov obstajajo 

statistično značilne razlike v zamudah glede na poslovni model letalskega prevoznika. 

Nenehne spremembe, zahteve trga in način poslovanja so povzročili, da so nekateri letalski 

prevozniki, ki jih obravnavamo v analizi, konec leta 2018 in na začetku leta 2019 prekinili s 

poslovanjem. Tako ne poslujejo več letalski prevozniki Germania, BMI Regional, WOW, 

Primera Airlines, Monarch Airlines (Flightstat 2018). 

Za preverjanje hipoteze 4 smo vzeli podatke z javno dostopnega statističnega portala letalskih 

operacij Flight statistics. Analizirali smo podatke za obdobje od avgusta 2017 do avgusta 

2018. Podatki zajemajo 81 različnih letalskih družb, ki smo jih glede na njihov poslovni 

model razdelili v tri skupine, in sicer na način: 1 – linijski letalski prevoznik, 2 – regionalni 

letalski prevoznik in 3 – nizkocenovni letalski prevoznik. Največje število letalskih 

prevoznikov je v kategoriji regionalnih letalskih prevoznikov (n=42), sledijo linijski 

prevozniki (n=24) in nazadnje nizkocenovni prevozniki (n=12). Prikaz letalskih prevoznikov 

je v prilogi 8. 

Število opravljenih letov, kot je razvidno iz preglednice 11, je največje med linijskimi 

prevozniki, sledijo regionalni prevozniki, ki so v preučevanem obdobju po številu opravili za 

pretežno polovico manj letov, medtem ko so nizkocenovni ponudniki po številu opravljenih 

letov na zadnjem mestu. 

Preglednica 11: Število opravljenih letov glede na poslovni model 

  
Linijski 

prevozniki 

Regionalni 

letalski 

prevozniki 

Nizkocenovni 

prevozniki 
Skupaj 

Skupaj število letov 3.761.983 1.755.321 1.328.171 6.845.475 

Delež v % 55,0 25,6 19,4 100,0 

Vir: Flightstat 2018. 

Na sliki 13 je  razvidno, da imajo najvišje število opravljenih letov linijski letalski prevozniki, 

pa vendar je v vseh treh skupinah prevoznikov primerljivi delež opazovanih letov in se v vseh 

mesecih giblje med 90 in 96 odstotki. Iz grafa je tudi razviden vpliv sezone. Podroben prikaz 

letov je v prilogi 9.  
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Slika 13: Število letov glede na tip prevoznika po mesecih 

Vir: Flightstat 2018. 

7.3 Podrobnejša analiza zamud 

Namen podrobnejše analize zamud je seznaniti se z obsegom in vsebino zamud v 

raziskovalnem obdobju. Število zamujenih letov smo razdelili na dolžino zamud glede na 

odhod oziroma prihod letala. Pravočasen odhod oziroma prihod letala se šteje, če je razlika 

med načrtovanim in dejanskim odhodom letala minus tri minute do plus tri minute. Za 

zamude, večje od treh minut, pa mora letalski prevoznik podati vzrok zamude.  

V preglednici 12 prikazujemo predčasnost, pravočasnost in pojavnost ter obseg zamud za 

celotno obdobje. Največjo pojavnost zamud opazimo na rednih linijah v odhodu v razponu od 

več kot 3 minute do 15 minut, in sicer 22,5 odstotka letov, ter posledično tudi 21,4-odstotno 

pojavnost zamude poletov v prihodu. Število zamujenih letov v odhodu ni enako številu letov 

v prihodu, saj ima prevoznik v samem načrtovanem času izvedbe leta vgrajene določene 

rezerve v času oziroma se je čas leta skrajšal zaradi izboljšav v načrtovani poti. V preglednici  

smo pojavnost zamud razmejili na zamude do vključno 15 minut, zamude več kot 15 minut do 

vključno 30 minut, zamuda več kot 30 minut do vključno 60 minut in zamude več kot 60 

minut. Manjše zamude predstavljajo zamude v prihodu letala, ki znaša manj kot 15 minut. 

Omenjeno razmejitev dolžine zamud zasledimo v večini analiz, ki opredeljujejo pojavnost 

zamud. Zamuda več kot 15 minut v prihodu letala na namembno letališče predstavlja večjo 

zamudo. Letalski prevozniki se ob tovrstni zamudi srečujejo s problematiko zagotavljanja 

povezav potnikom in njihove prtljage na povezovalne lete.  
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Preglednica 12: Predčasnost, pravočasnost in obseg zamud letov v odhodu in prihodu  

  

Vrsta poleta 

Čarter Redna linija Skupaj 

N % N % N % 

P
re

d
ča

sn
i,

 p
ra

v
o

ča
sn

i 
in

 z
am

u
je

n
i 

le
ti

 v
 

o
d

h
o
d
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Predčasni odhod 1.113 25,5 9.945 18,6 11.058 19,2 

Pravočasni odhod  

(-3 do 3 min) 
1.268 29,1 23.525 44,1 24.793 43,0 

Zamuda med 3 min in 15 minut  

(>3min –15 min)  
818 18,8 12.009 22,5 12.827 22,2 

Zamuda med >15min in 30 min 569 13,1 4.671 8,8 5.240 9,1 

Zamuda med >30min in 60 min 383 8,8 2.158 4,0 2.541 4,4 

Zamuda >60 min 206 4,7 1.048 2,0 1.254 2,2 

Skupaj 4.357 100,0 53.356 100,0 57.713 100,0 
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Predčasni prihod 1.964 45,1 21.885 41,0 23.849 41,3 

Pravočasni prihod  

(-3 do 3 min) 
608 14,0 13.117 24,6 13.725 23,8 

Zamuda med >3 in 15 minut 

(>3min –15 min) 
785 18,0 11.442 21,4 12.227 21,2 

Zamuda med>15min in  30 min 493 11,3 3.948 7,4 4.441 7,7 

Zamuda med> 30min in 60 min 312 7,2 1.973 3,7 2.285 4,0 

Zamuda >60 min 195 4,5 991 1,9 1.186 2,1 

Skupaj 4.357 100,0 53.356 100,0 57.713 100,0 

Vir: Adria Airways 2018a. 

Na sliki 14 vidimo prikaz razmerij predčasnih odhodov in prihodov, pravočasnih odhodov in 

prihodov letal ter zamud v odhodih in zamud v prihodih letal. Občutno odstopanje je zaznati 

pri številu pravočasnih odhodov in pravočasnih prihodov na namembno letališče. Z ozirom na 

dejstvo, da ti leti niso predmet raziskave, pa kljub temu lahko razberemo določeno 

odstopanje, ki je malce nenavadno. Glede na vgrajenost rezervnih mehanizmov v času je 

pričakovati, da bo število enako oziroma celo večje, nikakor pa ne manjše. Ena od možnih 

razlag je v zahtevanem času od pristanka letala do časa, ko letalo prispe na parkirno pozicijo. 
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Slika 14: Pojavnost in obseg zamud v prihodu in odhodu 

Vir: Adria Airways 2018a. 

Iz preglednice 13 lahko ugotovimo, da do večje pojavnosti zamud prihaja pri čarter letih. Na 

čarter poletih je v celotnem preučevanem obdobju do zamud v odhodu prišlo pri 26,6 odstotka 

vseh letov, pri rednih letih pa opazno manj, to je pri 14,8 odstotka vseh letov. Do zamud v 

prihodu pa je pri čarter letih prišlo pri 23,0 odstotka vseh letov ter pri 13,7 odstotka rednih 

letov. Z ozirom na dejstvo, da se večina čarter letov opravi v poletnih mesecih, kjer je gneča 

prisotna na vseh čarter destinacijah, je to razmerje glede na redne linije pričakovano.  

Preglednica 13: Pojavnost zamud v obsegu več kot 15 minut 

Pojavnost zamud 

Vrsta poleta Hi-kvadrat 

statistika  

(p-vrednost) 

Čarter Redna linija Skupaj 

F % F % F % 

Zamuda v 

odhodu* 

ni prisotna 3.199 73,4 45.479 85,2 48.678 84,3 425,832 

(0,000) prisotna 1.158 26,6 7.877 14,8 9.035 15,7 

Zamuda v 

prihodu* 

ni prisotna 3.357 77,0 46.444 87,0 49.801 86,3 343,303 

(0,000) prisotna 1.000 23,0 6.912 13,0 7.912 13,7 

* Med spremenljivkama obstaja statistično značilna povezanost (p < 0,05) 

Vir: Adria Airways 2018a. 

 

Ne glede na vrsto poleta pri vseh zbranih podatkih znaša povprečna zamuda pri tistih, kjer je 

večja kot 15 minut, 41,45 minute. V preglednici 14 vidimo tudi, da je maksimalna vrednost 

zamude 1055 minut, kar znese 17,6 ure. Zaradi visoke maksimalne vrednosti in tudi visoke 

vrednosti standardnega odklona bomo pred nadaljevanjem preverili porazdelitev podatkov in 

število osamelcev v podatkih.  
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Preglednica 14: Povprečna zamuda v prihodu v minutah več kot 15 minut 

 
N 

Najnižja 

vrednost 

Najvišja 

vrednost 
Povprečje 

Standardni 

odklon 

Zamuda v prihodu v min 7.912 16,0 1055,0 41,45 45,912 

Vir: Adria Airways 2018a. 

Na sliki 15 je prikazana razporeditev za vse lete, katerih zamuda je bila večja kot 15 minut. 

Kot lahko vidimo, se ekstremne vrednosti pojavljalo od vrednosti 400 naprej. Ker gre za manj 

kot en odstotek vseh primerov in ker imajo visoke vrednosti teh posameznih primerov vpliv 

na porazdelitev in osnovne statistike te spremenljivke, jih bomo pred nadaljnjimi analizami 

izločili ter osnovne opisne statistike zamude izračunali še enkrat. 

 

Slika 15: Porazdelitev spremenljivke zamuda v prihodu v minutah 

Vir: Adria Airways 2018a. 

V preglednici 15 prikazujemo povprečno zamudo v prihodu v minutah v preučevanem 

obdobju v primerih, kjer je zamuda znašala več kot 15 minut – brez ekstremnih vrednosti 

znaša cca 40 minut, vrednosti se v povprečju odklanjajo za 36,4 minute. Minimalna zamuda je 

znašala 16 minut, maksimalna pa 377 minut, kar je 6,3 ure.  

Preglednica 15: Povprečna zamuda v prihodu v minutah več kot 15 minut – brez 

ekstremnih vrednosti 

 
N 

Najnižja 

vrednost 

Najvišja 

vrednost 
Povprečje 

Standardni 

odklon 

Zamuda v prihodu v min 7.897 16,0 377,0 40,29 36,4217 

Vir: Adria Airways 2018a. 

V nadaljevanju se bomo osredotočili predvsem na raziskovanje, kateri dejavniki vplivajo na 

pojavnost in dolžino zamud v prihodu, kar bosta naši ključni odvisni raziskovani 

spremenljivki. Med poleti, kjer je bila zamuda prisotna, je na čarter letih ta v povprečju 
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znašala nekaj več kot 46 minut, na rednih letih pa opazno in statistično značilno manj, in sicer 

nekaj več kot 39 minut.  

Preglednica 16: Povprečna zamuda v prihodu v minutah več kot 15 minut 

 

Vrsta poleta 
N Povprečje 

Standardni 

odklon 
t (p) 

Zamuda v prihodu v 

minutah* 

Čarter 997 46,18 43,924 5,468 

(0,000) Redna linija 6.900 39,44 35,128 

* Razlika med skupinama je statistično značilna (p < 0,05). 

Vir: Adria Airways 2018a. 

 

Na čarter letih je bilo več zamud in te so bile v povprečju tudi daljše. V preglednici 17 

prikazujemo razloge zamud v prihodu letal. Največji delež zamud predstavljajo posledične 

zamude, sledijo zamude, katerih povzročitelj je prevoznik sam, zamude, povzročene zaradi 

stavk, ter skupina zamud, povzročenih s strani nadzornikov oziroma regulatorjev letalskega 

prometa.   

Preglednica 17: Razlogi za zamude v prihodu več kot 15 minut   

 

Čarter Redna linija Skupaj 

Razlogi zamud f % f % f % 

Posledične zamude 497 49,7 3201 46,3 3698 46,7 

Letalski prevoznik 312 31,2 2145 31,0 2457 31,1 

Stavke 161 16,1 820 11,9 981 12,4 

ATFM – Vreme 44 4,4 859 12,4 903 11,4 

ATFM – En-route 80 8,0 444 6,4 524 6,6 

ATFM – Letališča 9 0,9 218 3,2 227 2,9 

Vladno 34 3,4 323 4,7 357 4,5 

Razno 54 5,4 64 0,9 118 1,5 

Skupaj 1191 119,1 8074 116,8 9265 117,1 

Opomba: En let ima lahko več razlogov za zamudo, zato skupni delež lahko presega 100 %. 

(več kot 100 % zaradi letov, ki imajo dvojno ali trojno vrsto zamude). 

Vir: Adria Airways 2018a. 

V preglednici 18 prikazujemo število letov, ki so zamujali več kot 15 minut v prihodu letal 

zaradi vremena in stavke. Slabi vremenski pogoji so pogost razlog zamud, saj predstavljajo 

11,4-odstotni delež vseh zamujenih letov. Slabo vreme je zunanji dejavnik oziroma 
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povzročitelj zamud, vendar lahko operativni center letalskega prevoznika z natančnim 

spremljanjem vremenskih pogojev na poti in letališču predvidi spremembe v načrtu letenja. 

Meglo, ki jo razumemo kot najpogostejši razlog, pa letališča in letalski prevozniki 

zmanjšujejo s tehnološko opremljenostjo letališč (ILS kategorija za pristanek) in letal ter 

usposobljenostjo posadk za pristanek v zmanjšani vidljivosti vzletno-pristajalne steze. Drugi 

večji problem so neurja, turbulence in obilno sneženje, ki dejansko povzročijo spremembo 

časa odhoda. Pogostost stavk je v poletni sezoni večja kot v zimski sezoni.  

Preglednica 18: Pogostost zamud zaradi vremena in stavk več kot 15 minut 

    Čarter Redna linija Skupaj 

Sezona Vrsta zamude f % f % f % 

Zima 2014–2015 
Zamuda zaradi vremena 4 9,3 43 10,8 47 10,6 

Zamuda zaradi stavke 0 0,0 27 6,8 27 6,1 

Poletje 2015 
Zamuda zaradi vremena 19 4,4 154 11,0 173 9,4 

Zamuda zaradi stavke 71 16,6 232 16,5 303 16,5 

Zima 2015–2016 
Zamuda zaradi vremena 5 7,7 99 13,5 104 13,1 

Zamuda zaradi stavke 2 3,1 69 9,4 71 8,9 

Poletje 2016 
Zamuda zaradi vremena 7 3,9 192 15,3 199 13,9 

Zamuda zaradi stavke 38 21,3 209 16,7 247 17,2 

Zima 2016–2017 
Zamuda zaradi vremena 3 5,9 129 13,6 132 13,2 

Zamuda zaradi stavke 3 5,9 78 8,2 81 8,1 

Poletje 2017 
Zamuda zaradi vremena 3 1,5 158 9,3 161 8,4 

Zamuda zaradi stavke 45 22,3 177 10,4 222 11,6 

Zima 2017–2018 
Zamuda zaradi vremena 3 8,8 84 17,9 87 17,3 

Zamuda zaradi stavke 2 5,9 28 6,0 30 6,0 

Vir: Adria Airways 2018a. 

V poglavju 2.4 smo omenili, da poleg gneče na nebu zamude povzročajo tudi stavke 

nadzornikov letenja, kar je običajno sredstvo za doseganje boljših pogojev dela. Zgovoren 

primer je stavka francoskih kontrolorjev letov v poletnih mesecih leta 2018. 

7.4 Preverjanje hipotez 

Analize za hipoteze 1, 2 in 3 so opravljene na izbranih podatkih – in sicer samo na podatkih 

za redne lete. Najprej smo za vse hipoteze opravili bivariatne analize in preverili prisotnost 
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statistično značilnih razlik glede na neodvisne spremenljivke, nato pa smo pripravili še skupne 

regresijske modele za posamezne analizirane sezone letenja ter preverili, katere neodvisne 

spremenljivke v največji meri pojasnijo odvisno spremenljivko, ki je število minut zamude v 

prihodu. Za bivariatne analize smo ponekod uporabili tudi drugi način merjenja zamud, in 

sicer, ali je bila ta prisotna ali ne. Kot prisotnost zamude v prihodu smo pri vseh hipotezah 

upoštevali lete, ki so na prihodno letališče prispeli z zamudo več kot 15 minut. Analize, ki 

vključujejo korelacije, in analize z regresijskimi modeli pa smo opravili na vseh zbranih 

podatkih, torej s poleti, ki so beležili zamudo, pravočasni ali predčasni prihod.  

7.4.1 Hipoteza 1  

V hipotezi 1 smo preverjali vpliv rasti letalskega potniškega prometa na obseg zamujenih 

letov v prihodu.  

Oblikovali smo hipotezo:  

Rast letalskega potniškega prometa ASK statistično značilno vpliva na število minut zamude 

leta v prihodu na namembno letališče.  

Preglednica 19: Korelacijska analiza – Hipoteza 1 

 Kilometri x sedeži (ASK) 

Zamuda v prihodu v minutah 

Pearsonov koeficient 

korelacije 
0,100

**
 

p-vrednost 0,000 

N 53344 

** Korelacija je statistično značilna pri stopnji značilnosti p < 0,01. 

Na osnovi korelacijske analize smo ugotovili, da je prisotna šibka statistično značilna 

pozitivna korelacija – pri povečanju ASK se beleži višja zamuda v prihodu. Rezultati analize 

se navezujejo na dosedanje objavljene analize Eurocontrola – CODA (CODA 2018). Beleži se 

povečanje zamud ob povečanju obsega prometa z ugotovitvijo, da zmogljivosti obratovanja 

letališč ne sledijo povečanju obsega prometa letalskih prevoznikov.  

7.4.2 Hipoteza 2 

V hipotezi 2 smo preverjali vpliv zunanjih dejavnikov na zamude.  

Oblikovali smo hipotezo:  

Obstaja statistično značilen vpliv zunanjih dejavnikov (velikost letališča, koordiniranost 

letališča, kategorija letališča ter sezona, vreme in stavke) na število zamujenih letov oziroma 

minut zamude v prihodu. 
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Na zunanje dejavnike, kot smo jih omenjali v opredeljevanju spremenljivk, letalski prevoznik 

ne more veliko vplivati. Pomembno je poznati vpliv dejavnikov, da jih lahko v fazi 

načrtovanja letov tudi predvidimo. 

Ključne neodvisne spremenljivke: 

 velikost letališča, izražena kot celotno število prepeljanih potnikov, 

 velikost letališča, izražena kot celotno število operacij na letališču, 

 koordiniranost letališča, izražena glede na nivo dodeljevanja časa pristanka, 

 koordiniranost letališča, izražena kot težavnost letališča za pristanek, 

 koordiniranost letališča, izražena kot opremljenost letališča za pristanek, 

 prisotnost stavk kot opredeljen razlog za zamudo, 

 prisotnost neugodnih vremenskih razmer kot opredeljenih razlogov za zamudo, 

 sezona, opredeljena kot poletna in zimska sezona v vsakem letu. 

Velikost letališča: prisotna je šibka statistično značilna pozitivna korelacija – na letališčih z 

večjim številom prepeljanih potnikov in operacij na letališču se beleži višja zamuda v 

prihodu.  

Preglednica 20: Velikost letališča in zamuda v prihodu  

 

Zamuda v prihodu v 

minutah 

Celotno število potnikov, 

prepeljanih v enem letu 

Pearsonov koeficient korelacije 0,111
**

 

p-vrednost 0,000 

N 53.344 

Celotno število operacij 

na letališču v enem letu 

Pearsonov koeficient korelacije 0,112
**

 

p-vrednost 0,000 

N 53.344 

** Korelacija je statistično značilna pri stopnji značilnosti p < 0,01. 

V preglednici 21 smo opredelili koordiniranost letališča: spremenljivke, s katerimi 

klasificiramo letališča na tri različne načine, so ordinalnega tipa, zato opravimo izračun s 

Spearmanovim koeficientom korelacije. Glede na nivo dodeljevanja časa pristanka se kaže, da 

se več zamude pojavlja na letališčih z bolj restriktivnim dodeljevanjem časa pristanka. 

Korelacija je statistično značilna in pozitivna, vendar šibka. Glede na težavnost letališča za 

pristanek je prisotna šibka negativna statistično značilna korelacija, ki nakazuje, da se več 

zamude v minutah v prihodu pojavlja na letališčih z nižjo težavnostjo v pristanku. Trditev 

opredelimo z dejstvom, da so ta letališča, kar se tiče prometa, manj obremenjena in da si 

letališča za pristanek in polet dopustijo večje časovno okno, v katerem letalo lahko prileti 
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oziroma odleti. Glede na nivo opremljenosti letališča za pristanek se kaže, da se več zamude 

pojavlja na letališčih z višjo kategorijo opremljenosti za pristanek. Korelacija je statistično 

značilna in pozitivna, vendar šibka. 

Preglednica 21: Koordiniranost letališča in zamuda v prihodu  

  

Zamuda v 

minutah 

Nivo restriktivnosti dodeljevanja 

časa pristanka in poleta 

Spearmanov koeficient korelacije 0,156
**

 

p-vrednost 0,000 

N 53.344 

Težavnost letališča za pristanek 

Spearmanov koeficient korelacije -0,148
**

 

p-vrednost 0,000 

N 53344 

Opremljenost letališča za pristanek 

Spearmanov koeficient korelacije 0,209
**

 

p-vrednost 0,000 

N 53.344 

** Korelacija je statistično značilna pri stopnji značilnosti p < 0,01. 

Prisotnost stavk in neugodnih vremenskih razmer smo v preglednici 22 zabeležili v obliki 

dihotomne spremenljivke (0 – razlog ni prisoten / 1 – razlog je prisoten), kar nam omogoča 

uporabo Pearsonovega koeficienta korelacije. Pri obeh vključenih razlogih zabeležimo 

statistično značilno pozitivno korelacijo, kar pomeni, da je prisotnost teh razlogov vodila v 

večje število minut zamude v prihodu in bomo oba dejavnika v nadaljevanju vključili v 

pojasnjevanje ključne odvisne spremenljivke.  

Preglednica 22: Neugodne vremenske razmere in stavke in zamuda v prihodu  

 Zamuda v minutah 

Zamuda zaradi vremena 

Pearsonov koeficient korelacije 0,198
**

 

p-vrednost 0,000 

N 53.344 

Zamuda zaradi stavke 

Pearsonov koeficient korelacije 0,117
**

 

p-vrednost 0,000 

N 53.344 

** Korelacija je statistično značilna pri stopnji značilnosti p < 0,01. 
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Pri letih z zamudo več kot 15 minut beležimo statistično značilno razliko v obsegu zamude, 

kar pomeni, da je sezona pomemben dejavnik v analizi zamud. 

Preglednica 23: Primerjava zamud v prihodu za lete več kot 15 minut glede na sezono  

Sezona 
N Povprečje 

Standardni 

odklon 

Najnižja 

vrednost 

Najvišja 

vrednost 

F  

(sig) 

Zima 2014–2015 399 36,333 37,8269 16,0 316,0 

4,451 

(0,001) 

Poletje 2015 1.402 36,533 30,1470 16,0 284,0 

Zima 2015–2016 729 41,827 37,7512 16,0 317,0 

Poletje 2016 1.252 41,737 37,7191 16,0 370,0 

Zima 2016–2017 950 40,447 36,5194 16,0 307,0 

Poletje 2017 1.701 38,507 34,7602 16,0 316,0 

Zima 2017–2018 467 42,347 32,7732 16,0 195,0 

Skupaj 6.900 39,444 35,1280 16,0 370,0 

Tudi na nivoju vseh analiziranih letov (tistih z zamudo, predčasnim in pravočasnim 

prihodom) je statistično značilna razlika glede na sezono (F=67,940, p=0,000). Potrjena 

pomembnost sezone bo v nadaljevanju upoštevana na način, da bomo regresijske modele 

pripravili za vsako od analiziranih obdobij ter ločeno preučili vpliv pomembnih neodvisnih 

spremenljivk na odvisno spremenljivko.  

7.4.3 Hipoteza 3 

V hipotezi 3 smo ugotavljali vpliv notranjih dejavnikov na zamude in skladno s tem 

oblikovali hipotezo:  

Obstaja statistično značilen vpliv notranjih dejavnikov (dan odhoda, čas odhoda, tip letala, 

relacija in število potnikov) na število zamujenih letov oziroma minut zamude v prihodu. 

 

Notranji dejavniki lahko vplivajo na točnost letov letalskega prevoznika. Pomembna 

ugotovitev analize je, da obstaja statistično značilen vpliv notranjih dejavnikov na število 

zamud v prihodu na namembno letališče. 

Ključne neodvisne spremenljivke: 

 dan odhoda glede na dan v tednu; čas odhoda glede na ure v dnevu, 

 tip letala; relacija, 

 število potnikov; zasedenost potniške kabine.  
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Dnevi, ko se pojavlja več letov z zamudami več kot 15 minut, so četrtek, petek in nedelja. 

Dnevi, ko je povprečna zamuda na teh letih v minutah daljša, so ponedeljek, četrtek in petek. 

Razlike med skupinami in v povprečjih so statistično značilne, kar je razvidno iz preglednice 

24. V nadaljevanju raziskave bi bilo smiselno vključiti tudi vpliv sezone na dan poleta, vendar 

zaradi obsežnosti dosedanjih raziskav tega nismo naredili. 

Preglednica 24: Primerjava obsega zamude več kot 15 minut glede na dan poleta  

 Pojavnost zamude* Povprečna zamuda v minutah 

Dan v  

tednu 

 

Št. 

poletov z 

zamudo 

>15  

Delež 

poletov z 

zamudo 

>15  

Povprečje 
Standardni 

odklon 

Najnižja 

vrednost 

Najvišja 

vrednost 

F 

(sig.) 

Ponedeljek 1.057 12,7 41,718 40,1235 16,0 370,0 

6,311 

(0,000) 

Torek 871 12,1 35,575 31,0431 16,0 316,0 

Sreda 970 11,6 37,142 31,4163 16,0 311,0 

Četrtek 1.023 13,3 40,519 36,5067 16,0 260,0 

Petek 1.221 14,3 42,977 37,9509 16,0 317,0 

Sobota 767 13,0 39,824 36,5038 16,0 288,0 

Nedelja 991 13,4 36,915 28,9889 16,0 229,0 

Skupaj 6.900 12,9 39,444 35,1280 16,0 370,0 

*Hi kvadrat statistika=33,379; p=0,000 

Statistično značilne so tudi zamude na posameznih povezavah v mreži poletov. Adria Airways 

povezuje več kot 20 destinacij in tedensko opravi več kot 300 poletov (Adria Airways 2018b). 

V analizi smo upoštevali samo povezave, ki se ponovijo več kot 50-krat. Povprečje zamud je 

38,452 minute na zamujeni let. Iz te analize pa ne moremo povzeti vsebine zamud oziroma 

povzročiteljev, za kar bi potrebovali nadaljnjo analizo. Trdimo, da so razlike statistično 

značilne in da je treba za nadaljnjo analizo posameznih relacij podrobno analizirati vse lete in 

podati pravi razlog zamud.  

Razlike v povprečni dolžini zamude letov z zamudo daljšo kot 15 minut so statistično 

značilne tudi glede na povezave. Natančen pregled povezav oziroma relacij, število zamujenih 

letov in povprečnih zamud smo prikazali v prilogi 7. Izpostavili bi samo naslednje povezave:  

 PRN (Priština)–MUC (München), povprečna zamuda 59,35 minute, 

 MUC (München)–PRN (Priština), povprečna zamuda 54,00 minute, 

 LJU (Ljubljana)–AMS (Amsterdam), povprečna zamuda 47,62 minute, 

 LCJ (Lodž)–AMS (Amsterdam), povprečna zamuda 45,90 minute, 

 AMS (Amsterdam)–LJU (Ljubljana), povprečna zamuda 40,98 minute. 
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Preglednica 25 nam prikazuje razmejitev letov glede na prometno konico. Čas v dnevu, ko se 

pojavlja več letov z zamudami 15 minut ali več, je med 14.01 in 18.00 uro, najmanj letov z 

zamudo je med 18.01 in 04.00 uro. Ure v dnevu, ko je povprečna zamuda v minutah daljša, so 

med 10.01 in 14.00 uro ter med 14.01 in 18.00 uro. Razlike med skupinami in v povprečjih so 

statistično značilne.  

Preglednica 25: Primerjava obsega zamude več kot 15 minut glede na čas poleta  

 Pojavnost zamude* Povprečna zamuda v minutah 

Prometna 

konica 

 

Število 

poletov z 

zamudo  

>15 

minut 

Delež 

poletov z 

zamudo     

> 15 

minut 

Povprečje Standardni 

odklon 

Najnižja 

vrednost 

Najvišja 

vrednost 
F 

(sig.) 

04.01–10.00 2.403 12,9 37,776 37,0013 16,0 370,0 

3,943 

(0,008) 

10.01–14.00 2.014 12,5 41,265 36,9943 16,0 311,0 

14.01–18.00 2.334 13,7 39,754 31,4690 16,0 269,0 

18.01–04.00 149 9,9 36,872 31,2 737 16,0 200,0 

Skupaj 6.900 12,9 39,444 35,1280 16,0 370,0 

*Hi kvadrat statistika=23,570; p=0,000 

Glede na faktor zasedenosti kabine se kaže šibka pozitivna statistično značilna korelacija, kar 

pomeni, da se več zamude pojavlja pri letih, ki so bolj zasedeni oziroma polni.  

Preglednica 26: Faktor zasedenosti kabine in zamuda v prihodu  

 

Zamuda v prihodu v 

minutah 

Zasedenost kabine  

(LF – Load Factor) 

Pearsonov koeficient korelacije 0,091
**

 

p-vrednost 0,000 

N 53.344 

** Korelacija je statistično značilna pri stopnji značilnosti p < 0,01. 
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Razlike v povprečni dolžini zamude letov z zamudo daljšo kot 15 minut so statistično 

značilne tudi glede na tip letala. Največja zamuda je prisotna pri letalih Airbus 320, Canadair 

CRF in Airbus A19, najnižja pa pri letalih tipa 100 in CRW. V prilogi 4 je prikaz deleža 

števila letov glede na tip letala in sezono. 

Preglednica 27: Primerjava obsega zamude več kot 15 minut glede na tip letala  

Tip 

 letala 

N Povprečje 
Standardni 

odklon 

Najnižja 

vrednost 

Najvišja 

vrednost 

F  

(sig.) 

100 59 37,695 18,6956 16,0 95,0 

5,704 

(0,000) 

319 1.128 40,127 37,1004 16,0 370,0 

320 142 48,190 36,4069 16,0 229,0 

A19 702 44,826 43,4537 16,0 289,0 

CR7 824 37,972 31,0829 16,0 260,0 

CR9 3.070 37,814 33,5052 16,0 317,0 

CRF 52 48,673 45,3664 16,0 190,0 

CRW 209 34,024 24,4148 16,0 248,0 

Skupaj 6.202 39,292 35,0960 16,0 370,0 

(opomba: upoštevana letala z numerusom n > 50) 

Izmed vseh notranjih dejavnikov je le spremenljivka glede števila potnikov primerna za 

uporabo v regresijskem modelu, ostalih spremenljivk, ki so nominalnega tipa, pa v nadaljnji 

analizi ne bomo mogli upoštevati.  

7.4.4 Hipoteza 4 

V Hipotezi 4 ugotavljamo, ali obstaja statistično značilna razlika v zamudah letalskih 

prevoznikov glede na njihov poslovni model. Opredeljujemo linijske, regionalne in 

nizkocenovne letalske prevoznike v EU28. Seznam letalskih prevoznikov je v prilogi 8.  

Na vzorcu preučevanih podatkov, prikazanih v preglednici 28, znaša povprečni delež letov, ki 

so bili točni, nekaj nad 75 odstotkov, zaloga vrednosti pa se giblje med 30 in 96 odstotki. 

Povprečni delež letov z zamudami znaša nekaj pod 25 odstotkov, minimalni delež letov z 

zamudami je bil blizu 0 odstotkov, maksimalni pa se ustavi pri 70 odstotkih. Povprečna 

zamuda v prihodu znaša 44 minut, najnižja zabeležena zamuda je 27 minut, najvišja pa nekaj 

pod 82 minut. 
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Preglednica 28: Prikaz opisnih statistik o zamudah za celotni vzorec  

  
N 

Najnižja 

vrednost 

Najvišja 

vrednost 
Povprečje 

Standardni 

odklon 

Število točnih letov v prihodu  871 30,31 95,96 76,53 10,09 

Število zamujenih letov več kot 15 

minut v prihodu 
871 0,18 69,69 23,45 10,11 

Povprečna zamuda zamujenega leta v 

minutah v prihodu 
871 27,00 81,40 43,87 7,89 

 

Na sliki 16 lahko vidimo, kako se gibljejo odstotki zamujenih oziroma točnih letov v 

posameznem mesecu za celoten vzorec preučevanih podatkov. Največji delež letov z 

zamudami je bil zabeležen v juniju in juliju 2018, ko je dosegel 30 odstotkov. Najnižji delež 

zamujenih letov (16,10 odstotka) pa je bil v novembru 2017, sledita oktober 2017 in januar 

2018. Med ostalimi opazovanimi meseci ni večjih odstopanj in se delež zamujenih letov giblje 

med 20 in 25 odstotki. Povprečna zamuda v minutah se giblje med 40 in 47 minutami na 

zamujeni let.  

 

Slika 16: Delež zamujenih in točnih letov v preučevanem časovnem obdobju 

Rezultati v preglednici 29 kažejo, da obstajajo med preučevanimi skupinami opazne razlike. 

Pri deležu zamujenih letov več kot 15 minut nadpovprečno izstopajo redni letalski prevozniki 

(M=24,4 %) in nizkocenovni prevozniki (M=24,8 %), medtem ko je ta delež v povprečju 

najnižji pri regionalnih letalskih prevoznikih (M=22,5 %). Kar se tiče povprečne zamude 

zamujenega leta v minutah, pa so te najvišje v skupini nizkocenovnih ponudnikov (M=48,7 

min) v primerjavi z velikimi prevozniki (M=42,8 min) ter regionalnimi prevozniki (M=43,1 
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min), kjer so te zamude v povprečju nižje. Vrednost F statistike in vrednost signifikance, ki 

sta rezultat testiranja razlik med skupinami z enosmerno analizo variance, pri obeh 

spremenljivkah kažeta na statistično značilne razlike glede na preučevane skupine (p < 0,05).  

Preglednica 29: Prikaz statistik o zamudah glede na poslovni model  

               Poslovni model                                         N 
Povprečje 

Standardni 

odklon 

Najnižja 

vrednost 

Najvišja 

vrednost F (p) 

Zamujeni leti 

več kot 15 

minut v 

prihodu 

redni 

prevoznik 
287 24,41 8,94 0,18 61,58 

4,743 

(0,009) 

regionalni 

prevoznik 
456 22,45 10,80 4,04 69,69 

nizko 

cenovni 

prevoznik 

128 24,84 9,73 7,19 47,83 

Skupaj 871 23,45 10,11 0,18 69,69 

Povprečna 

zamuda 

zamujenega 

leta v 

minutah v 

prihodu 

redni 

prevoznik 
287 42,84 7,48 29,20 81,20 

30,590 

(0,000) 

regionalni 

prevoznik 
456 43,15 7,47 27,00 72,80 

nizko 

cenovni 

prevoznik 

128 48,73 8,49 31,20 81,40 

Skupaj 871 43,87 7,89 27,00 81,40 

Razlika med skupinami je statistično značilna (p < 0,05). 

Testiranje smo opravili z enosmerno analizo variance. Preverili smo, ali obstaja med 

skupinami prevoznikov glede na poslovni model statistično značilna razlika v deležu zamud 

in v povprečnem številu zamude na let. 

Hipotezo 4 lahko potrdimo s trditvijo, da obstaja statistično značilna razlika med letalskimi 

prevozniki z različnim poslovnim modelom glede na obseg zamud. Glede na povprečno 

zamudo v prihodu imajo največji povprečni delež nizkocenovni prevozniki. Poslovni model 

nizkocenovnih prevoznikov s povezavami od točke do točke ne predstavlja težav pri 

potnikovih povezovalnih letih, ker tovrstnih povezav prevozniki ne ponujajo.  

V prilogi 10 predstavljamo prikaz razvrstitve zamud letalskih prevoznikov glede na poslovni 

model. Največji delež zamujenih letov ima resda regionalni letalski prevoznik, vendar je 

zaradi številčnejšega vzorca povprečje realnejše kot pri drugih poslovnih modelih.  



75 

7.5 Regresijski model 

V predhodnih poglavjih smo preverili pomembne bivariatne povezave med neodvisnimi 

spremenljivkami in ključno odvisno spremenljivko, ki je zamuda v prihodu v minutah. 

Nadaljevali bomo z uporabo spremenljivk, ki jih merimo na ordinalni ali številski merski 

lestvici, ter poskusili podkrepiti potrditev posameznih hipotez, ki smo jih že prikazali, z 

vključitvijo teh neodvisnih spremenljivk v skupni regresijski model. Tako bomo preverili, ali 

obstajajo linearne vzročne povezanosti med odvisno spremenljivko (zamuda v prihodu v 

minutah) ter več neodvisnimi spremenljivkami: 

 ASK – kilometri x sedeži,  

 LF – odstotek zasedenosti kabine,  

 RPK – dejansko število potnikov x kilometri,  

 PAX – število prepeljanih potnikov,  

 PAXA – celotno število potnikov na odhodnih letališčih,  

 MVTS – celotno število operacij na odhodnih letališčih,  

 Vreme – zamuda zaradi vremena (1 prisotna, 0 ni prisotna),  

 Stavke – zamuda zaradi stavke (1 prisotna, 0 ni prisotna),  

 Restrikcije – zamuda zaradi restrikcij v dodeljevanju termina za pristanek in polet  

 TEZ – težavnost letališča za pristanek,  

 OPR – opremljenost letališča za pristanek. 

7.5.1 Regresijski model hipotez 1, 2 in 3  

Ključna odločitev je bila, katere neodvisne spremenljivke vključiti v regresijski model, saj je 

ena od predpostavk linearne regresije neodvisnost med pojasnjevalnimi spremenljivkami, kar 

pomeni, da ne smemo hkrati vključevati spremenljivk, ki so bile uporabljene za izračun druge 

spremenljivke, oziroma takšnih spremenljivk, ki vključujejo informacije, ki jih poda že druga 

spremenljivka. Teh primerov imamo kar nekaj, saj tako RPK kot PAX vključujeta število 

potnikov, ASK in LF izhajata iz števila sedežev, PAXA in MVTS oba merita velikost 

letališča in oba vključujeta število prepeljanih potnikov, zato bomo izmed teh parov 

spremenljivk uporabili le tiste, ki v večji meri korelirajo z odvisno spremenljivko. Da so vse 

spremenljivke statistično značilno povezane z odvisno spremenljivko, pa smo že dokazali.   

Na podlagi jakosti korelacijskih koeficientov in načina izračuna posameznih neodvisnih 

spremenljivk smo se odločili, da v regresijski model vključimo naslednje spremenljivke: ASK 

– kilometri x sedeži, PAX – število prepeljanih potnikov, MVTS – celotno število operacij na 

letališču v letu, vreme – zamuda zaradi vremena, stavke – zamuda zaradi stavke, ter vse 

spremenljivke, ki kategorizirajo letališča po različnih kriterijih. Ker imamo na bazi rednih 

letov, s katerimi operiramo, v kategoriji težavnosti samo 2 tipa letališč in ne 3 (nobeno se ne 

kategorizira v tip 3 – najtežje za pristanek), bomo spremenljivko dihotomizirali (1 – najlažje 
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za pristanek, 0 – srednje težko za pristanek). Pred izvedbo regresijske analize bomo s 

pomočjo korelacijske matrike preverili domnevo o neodvisnosti med spremenljivkami. 

Rezultat, ki je za nas pomemben, je v zgornjem delu matrike, kjer gledamo korelacije med 

vsemi pari neodvisnih spremenljivk. Da se izognemo problemu multikolinearnosti, želimo, da 

so korelacije med njimi čim manjše.  

Preglednica 30: Korelacije odvisne spremenljivke z neodvisnimi 

Neodvisne spremenljivke 

 

Zamuda v prihodu v 

minutah 

ASK – kilometri x sedeži 0,100** 

LF – odstotek zasedenosti kabine 0,091** 

PAX – število prepeljanih potnikov 0,146** 

RPK – dejansko število potnikov x kilometri 0,124** 

MVTS – celotno število operacij na letališču v enem letu 0,112** 

PAXA – celotno število potnikov, prepeljanih v enem letu 0,111** 

Vreme – zamuda zaradi vremena 0,198** 

Stavke – zamuda zaradi stavke 0,117** 

Restrikcije –zamuda zaradi restrikcij v  dodeljevanja časa za  

                     pristanek in polet 
0,083** 

TEZ – težavnost letališča za pristanek -0,077** 

OPR – opremljenost letališča za pristanek 0,118** 

** Korelacija je statistično značilna pri stopnji značilnosti p < 0,01. 

* Korelacija je statistično značilna pri stopnji značilnosti p < 0,05. 

Iz preglednice 31 je razvidno, da imamo pet korelacij med neodvisnimi spremenljivkami, ki 

so statistično značilne in po jakosti močne (v tabeli senčeno sivo). Pri večini ostalih 

spremenljivk so koeficienti korelacij po absolutni vrednosti dokaj nizki (r < 0,4) in bomo 

spremenljivke lahko obdržali v modelu. Problematična je povezava med spremenljivkama 

»Restrikcije–nivo dodeljevanja časa pristanka« in »TEZ težavnost letališča za pristanek« 

(r=0,879; sig.=0,000) ter korelacija obeh teh spremenljivk s spremenljivko »MVTS celotno 

število operacij na odhodnem letališču«. 
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Preglednica 31: Korelacije odvisne spremenljivke z neodvisnimi ter korelacije med   

neodvisnimi spremenljivkami 

 

ASK  PAX  MVTS  Vreme  Stavke  Restrikcije TEZ  OPR  

ARR_DELAY 0,100
**

 0,146
**

 0,112
**

 0,198
**

 0,117
**

 0,083
**

 0,077
**

 0,118
**

 

ASK  1 0,514
**

 0,075
**

 -0,020
**

 0,040
**

 0,051
**

 -0,036
**

 -0,130
**

 

PAX   1 0,062
**

 0,004 0,051
**

 0,083
**

 0,001 0,036
**

 

MVTS    1 -0,049
**

 0,165
**

 0,852
**

 0,885
**

 0,343
**

 

Vreme     1 -0,035
**

 -0,047
**

 -0,056
**

 0,047
**

 

Stavke      1 0,149
**

 0,162
**

 0,075
**

 

Restrikcije       1 0,879
**

 0,488
**

 

TEZ       1 0,325
**

 

OPR         1 

** Korelacija je statistično značilna pri stopnji značilnosti p < 0,01. 

Nekoliko višjo korelacijo opazimo še med spremenljivkama ASK in PAX ter prav tako med 

spremenljivkama Restrikcije – nivo dodeljevanja časa pristanka in OPR – opremljenost 

letališča. Te spremenljivke bomo v modelu obdržali, vendar bomo v nadaljevanju pozorni na 

prisotnost multikolinearnosti in po potrebi izločili še kakšno dodatno spremenljivko. 

Kar se tiče prvega para spremenljivk, ki smo ga omenili kot problematičnega zaradi zelo 

visoke korelacije, gre za to, da se letališča kljub različnemu vidiku kategorizacij (Restrikcije, 

TEZ) v veliki meri uvrščajo v enake razrede (letališča s srednjim nivojem dodeljevanja časa 

pristanka so glede na težavnost za pristanek večinoma uvrščena v kategorijo srednje težavnih, 

hkrati pa so letališča, ki so glede dodeljevanja časa pristanka najbolj restriktivna, večinoma 

kategorizirana kot najlažja glede težavnosti pristanka). Kar pa se tiče visoke korelacije med 

spremenljivko, ki izraža velikost letališča (MVTS), in spremenljivkama kategorizacije 

letališč, pa je ta pričakovana, saj način delovanja velikih letališč zahteva večjo stopnjo 

omejitev v dodeljevanju časa za pristanek in polet (restriktivnost) in hkrati večje ko je 

letališče, manjša je težavnost za pristanek. Zaradi vsebinske povezanosti spremenljivk bomo 

od teh dveh spremenljivk v modelu ohranili samo eno, in sicer MVTS, ki meri velikost 

letališča. 

Prvi regresijski model smo izvedli na vseh zbranih podatkih, model je statistično značilen 

(F=871,650; sig.=0,000), kar pomeni, da se dobro prilega podatkom, z neodvisnimi 

spremenljivkami pojasnimo 8,9 odstotka variance zamud v prihodih (R
2pop

=0,089).   
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Preglednica 32: Regresijski model za celotno analizirano obdobje – podatki o modelu in 

stopnji pojasnjene variance 

 

Model 
Vsota kvadratov 

Stopnja 

prostosti 

Povprečje 

kvadratov 
F statistika p vrednost 

 

Regresija 2048678,200 6 341446,367 871,650 0,000 

Ostanek 20892214,256 53334 391,724   

Skupaj 22940892,457 53340    

Odvisna spremenljivka: ARR_DELAY – Zamuda v prihodu v minutah 

Delež pojasnjene variance, prikazan v preglednici 33, je 8,9 odstotka.  

Preglednica 33: Povzetek modela za celotno analizirano obdobje 

Model R R kvadrat Popravljen R kvadrat Std. napaka ocene 

1 0,299
a
 0,089 0,089 19,7920 

a. Prediktorji: (Konstanta), OPR Opremljenost letališča za pristanek, PAX Število prepeljanih potnikov, vreme Zamuda 

zaradi vremena, stavke Zamuda zaradi stavke, MVTS Celotno število operacij na letališču v letu, ASK kilometri x sedeži.  

V preglednici 34 z oceno regresijskih koeficientov neodvisnih spremenljivk najprej preverimo 

statistiko VIF, ki lahko razkrije morebitne problematične spremenljivke, ki bi jih morali iz 

modela izločiti zaradi problema multikolinearnosti.  

Kot lahko vidimo v preglednici 34, so vrednosti VIF pri vseh spremenljivkah povsem 

sprejemljive in blizu vrednosti 1, kar pomeni, da so neodvisne spremenljivke ustrezne in 

primerne za vključitev v regresijski model. Vpliv vseh neodvisnih spremenljivk v modelu je 

statistično značilen, v največji meri pa na število minut zamude v prihodu vplivata število 

prepeljanih potnikov (β=0,107; sig.=0,000) in vreme (β=0,201; sig.=0,000), sledi vpliv stavk 

(β=0,100; sig.=0,000).  

Rezultat pomeni potrditev vseh naših hipotez, ker pa smo z njim pojasnili dokaj malo variance 

(manj kot 10 odstotkov), to pomeni, da na zamude vplivajo še drugi dejavniki, ne samo ti, ki 

smo jih lahko vključili v model.  
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Preglednica 34: Regresijski koeficienti v modelu za celotno analizirano obdobje  

 

Nestandardizirani 

koeficienti 

Standardizira

ni koeficienti 

t statistika 

p- 

vrednost 

 

Kolinearnost 

B 
Std. 

napaka 
Beta Toleranca VIF 

(Konstanta) -12,173 0,377  -32,282 0,000   

ASK  1,761E-5 0,000 0,051 10,273 0,000 0,704 1,421 

PAX  0,082 0,004 0,107 22,019 0,000 0,724 1,381 

MVTS  8,211E-6 0,000 0,067 14,822 0,000 0,846 1,181 

Vreme  25,110 0,517 0,201 48,545 0,000 0,992 1,008 

Stavke  9,354 0,393 0,100 23,802 0,000 0,970 1,031 

OPR  0,990 0,055 0,082 18,109 0,000 0,842 1,187 

a. Odvisna spremenljivka: ARR_DELAY – Zamuda v prihodu v minutah   

Na osnovi regresijskega modela za raziskovalno obdobje 2015–2017 smo determinirali 

neodvisne spremenljivke, ki vplivajo na odvisno spremenljivko. Dokazali smo že, da relacija, 

tip letala, dan v tednu in čas odhoda letala vplivajo na zamude. Ker pa je sezona dejavnik 

zamud oziroma so dejavniki zamud v posamezni sezoni vrednoteni različno, smo na osnovi 

regresijskega modela analizirali vpliv posameznih neodvisnih spremenljivk za posamezno 

sezono. Tako v nadaljevanju predstavljamo regresijske modele za vsako sezono poletov 

posebej.  

7.5.2 Regresijski model vseh sezon 

Pomemben dejavnik, ki smo ga zaznali v podrobnejši analizi, je sezona izvajanja poletov. Iz 

analiz smo ugotovili, da se zamude statistično razlikujejo glede na sezono poletov. Ker smo 

tekom predhodnih analiz zaznali, da se obseg zamude v prihodu statistično značilno razlikuje 

v času, smo opravili še dodatna testiranja regresijskih modelov za vsako od analiziranih sezon 

poletov. Vsi modeli se dobro prilegajo podatkom, so statistično značilni (sig. < 0,05) in kot 

taki primerni za interpretacijo. V nadaljevanju bomo predstavili izsledke za vsako sezono 

posebej. 
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Preglednica 35: Regresijski modeli vseh sezon  

Sezona  

Vsota 

kvadratov 

Stopnja 

prostosti 

Povprečje 

kvadratov 
F statistika p-vrednost 

Zima 2014–2015 

Regresija 95197,666 6 15866,278 44,430 0,000 

Ostanek 1252732,583 3508 357,107   

Skupaj 1347930,249 3514    

Poletje 2015 

Regresija 390214,171 6 65035,695 206,861 0,000 

Ostanek 3575585,939 11373 314,393   

Skupaj 3965800,110 11379    

Zima 2015–2016 

Regresija 212131,137 6 35355,190 88,043 0,000 

Ostanek 2623434,462 6533 401,567   

Skupaj 2835565,599 6539    

Poletje 2016 

Regresija 465156,626 6 77526,104 192,850 0,000 

Ostanek 4563919,863 11353 402,001   

Skupaj 5029076,489 11359    

Zima 2016–2017 

Regresija 411726,066 6 68621,011 174,821 0,000 

Ostanek 2641666,856 6730 392,521   

Skupaj 3053392,921 6736    

Poletje 2017 

Regresija 488291,390 6 81381,898 202,636 0,000 

Ostanek 4441075,599 11058 401,617   

Skupaj 4929366,989 11064    

Zima 2017–2018 

Regresija 237153,757 6 39525,626 79,050 0,000 

Ostanek 1368519,368 2737 500,007   

Skupaj 1605673,125 2743    

Odvisna spremenljivka: ARR_DELAY – Zamuda v prihodu v minutah 

Prediktorji: (Konstanta), OPR Opremljenost letališča za pristanek, PAX Število prepeljanih potnikov, 

vreme Zamuda zaradi vremena, Zamuda zaradi stavke, MVTS Celotno število operacij na letališču v 

letu, ASK Kilometri x sedeži. 

7.5.3 Regresijski model zimska sezona 2014–2015 

Med vsemi neodvisnimi spremenljivkami v zimski sezoni 2014–2015 imata največji vpliv na 

zamude vreme in obseg prometa, izražen v ASK. 
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Preglednica 36: Regresijski koeficienti in stopnja pojasnjene variance za analizirano 

obdobje zima 2014–2015 

 

Nestandardizirani 

koeficienti 

Standardi-

zirani 

koeficienti 
t 

statisti-

ka 

p- 

vrednost 

 

Kolinearnost 

B 
Std. 

napaka 
Beta Toleranca VIF 

(Konstanta) -10,642 1,542  -6,900 0,000   

ASK  4,773E-5 0,000 0,123 6,278 0,000 0,692 1,445 

PAX  0,065 0,016 0,078 4,073 0,000 0,714 1,400 

MVTS 6,638E-6 0,000 0,055 3,182 0,001 0,894 1,119 

Vreme 20,828 2,048 0,166 10,169 0,000 0,992 1,008 

Stavke  7,302 1,666 0,073 4,384 0,000 0,945 1,059 

OPR 0,544 0,216 0,043 2,524 0,012 0,910 1,098 

Z regresijskim modelom za zimsko sezono 2014–2015 pojasnimo 7,1 odstotka variance, kar 

je nekoliko manj kot pri modelu na vseh podatkih. Med neodvisnimi spremenljivkami se kot 

najbolj pomembna izražata vpliv vremena (β=0,166; sig.=0,000) in dejavnik ASK (β=0,123; 

sig.=0,000), ki odraža velikost letalskega prometa. 

Preglednica 37: Povzetek modela za analizirano obdobje zima 2014–2015 

Delež pojasnjene variance 7,1 odstotka je izražen v R
2
,
 
ki nam pove, kolikšen delež neodvisne 

spremenljivke nam uspe pojasniti z odvisno spremenljivko. V omenjenem modelu, ko je delež 

7,1 odstotka, pomeni, da na zamude vplivajo še številne druge neodvisne spremenljivke.  

7.5.4 Regresijski model poletje 2015 

Pomemben dejavnik zamud poleg neodvisne spremenljivke vremena in stavke je tudi PAX, ki 

označuje število prepeljanih potnikov. V poletnih mesecih je faktor zasedenosti večji in 

posledično tudi večji vpliv na odvisno spremenljivko.  

Sezona Model R R kvadrat 

Popravljen R 

kvadrat Std. napaka ocene 

Zima 2014–2015 1 0,266 0,071 0,069 18,8973 

Prediktorji: (Konstanta), OPR Opremljenost letališča za pristanek, PAX Število prepeljanih potnikov, 

vreme Zamuda zaradi vremena, stavke Zamuda zaradi stavke, MVTS Celotno število operacij na 

letališču v letu, ASK Kilometri x sedeži. 
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Preglednica 38: Regresijski koeficienti in stopnja pojasnjene variance za analizirano 

obdobje poletje 2015  

 

Nestandardizirani 

koeficienti 

Standardi-

zirani 

koeficienti t statistika 
p-vrednost 

 

Kolinearnost 

B 
Std. 

napaka 
Beta Toleranca VIF 

(Konstanta) -9,658 0,711  -13,587 0,000   

ASK  1,919E-5 0,000 0,063 5,742 0,000 0,654 1,529 

PAX  0,084 0,007 0,130 11,883 0,000 0,667 1,500 

MVTS  1,109E-5 0,000 0,097 10,170 0,000 0,869 1,151 

Vreme  19,213 0,989 0,174 19,427 0,000 0,989 1,012 

Stavke  10,583 0,692 0,139 15,297 0,000 0,965 1,036 

OPR  0,277 0,104 0,026 2,668 0,008 0,856 1,168 

Z regresijskim modelom za poletje 2015 pojasnimo 9,8 odstotka variance, kar je približno 

enako pri modelu na vseh podatkih. Na odvisno spremenljivko so najbolj pomembno vplivale 

neodvisne spremenljivke vreme (β=0,174; sig.=0,000), stavke (β=0,139; sig.=0,000) in 

dejavnik PAX (β=0,130; sig.=0,000), ki meri število prepeljanih potnikov. 

Preglednica 39: Povzetek modela za analizirano obdobje poletje 2015 

Sezona Model R R kvadrat 

Popravljen R 

kvadrat 

Std. napaka 

ocene 

Poletje 2015 1 0,314 0,098 0,098 17,7311 

Prediktorji: (Konstanta), OPR Opremljenost letališča za pristanek, PAX Število prepeljanih potnikov, 

vreme Zamuda zaradi vremena, stavke Zamuda zaradi stavke, MVTS Celotno število operacij na 

letališču v letu, ASK Kilometri x sedeži. 

7.5.5 Regresijski model zima 2015–2016 

Tudi v zimski sezoni 2015–2016 je vreme največji dejavnik zamud.  

Z regresijskim modelom za zimsko sezono 2015–2016 pojasnimo 7,5 odstotka variance. Na 

odvisno spremenljivko zamude v prihodu najbolj vpliva neodvisna spremenljivka vreme 

(β=0,230; sig.=0,000), vpliv vseh ostalih spremenljivk v tem modelu je minimalen, kar se 

odraža tudi v nižji stopnji pojasnjene variance. 
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Preglednica 40: Regresijski koeficienti in stopnja pojasnjene variance za analizirano 

obdobje zima 2015–2016 

 

Nestandardizirani 

koeficienti 

Standardizirani 

koeficienti 
t 

statistika 

p-  

vre-

dnost 

 

Kolinearnost 

B 
Std. 

napaka 
Beta toleranca VIF 

(Konstanta) -6,862 1,098  -6,248 0,000   

ASK  1,875E-5 0,000 0,049 3,496 0,000 0,733 1,365 

PAX  0,061 0,012 0,068 4,970 0,000 0,751 1,331 

MVTS  4,551E-6 0,000 0,036 2,803 0,005 0,846 1,182 

Vreme  28,227 1,468 0,230 19,230 0,000 0,990 1,010 

Stavke  9,953 1,258 0,096 7,911 0,000 0,953 1,049 

OPR  0,275 0,158 0,023 1,740 0,082 0,843 1,186 

Delež pojasnjene variance za zimo 2015–2016 je 7,5 odstotka. 

Preglednica 41: Povzetek modela za analizirano obdobje zima 2015–2016 

Sezona Model R R kvadrat 

Popravljen R 

kvadrat 

Std. napaka 

ocene 

Zima 2015–2016 1 0,274 0,075 0,074 20,0391 

7.5.6 Regresijski model poletje 2016 

Neodvisni spremenljivki, ki sta pomembno vplivali na odvisno spremenljivko, sta zopet 

zamude in vreme, ki se pojavljata v vseh modelih z največjim deležem.  

Z regresijskim modelom za poletje 2016 pojasnimo 9,2 odstotka variance spremenljivke 

zamude v prihodih, kar je približno enako kot pri modelu na vseh podatkih. Na odvisno 

spremenljivko sta najbolj pomembno vplivali neodvisni spremenljivki vreme (β=0,210; 

sig.=0,000) in stavke (β=0,124; sig.=0,000), torej izstopa vpliv zunanjih dejavnikov. 
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Preglednica 42: Regresijski koeficienti in stopnja pojasnjene variance za analizirano 

obdobje poletje 2016 

 

Nestandardizirani 

koeficienti 

Standardizirani 

koeficienti 
t statistika 

p- 

vrednost 

 

Kolinearnost 

B 
Std. 

napaka 
Beta toleranca VIF 

(Konstanta) -11,125 0,799  -13,920 0,000   

ASK  -1,045E-5 0,000 -0,031 -2,896 0,004 0,692 1,445 

PAX  0,068 0,008 0,091 8,532 0,000 0,709 1,411 

MVTS 1,121E-5 0,000 0,089 8,936 0,000 0,811 1,233 

Vreme  26,227 1,124 0,210 23,338 0,000 0,985 1,015 

Stavke  10,382 0,767 0,124 13,528 0,000 0,952 1,050 

OPR  0,892 0,120 0,074 7,412 0,000 0,800 1,250 

 

Delež pojasnjene variance prikazan v preglednici 43 za poletje 2016 je 9,2 odstotka.  

Preglednica 43: Povzetek modela za analizirano obdobje poletje 2016 

Sezona Model R R kvadrat 

Popravljen R 

kvadrat 

Std. napaka 

ocene 

Poletje 2016 1 0,304 0,092 0,092 20,0500 

7.5.7 Regresijski model zima 2016–2017 

V preglednici 44, prikazujemo regresijske koeficiente za zimo 2016–2017. 

V regresijskem modelu zima 2016–2017 tokrat prvič izstopa velikost letališča kot 

spremenljivka, ki vpliva na zamude. Primerjalno gledano, z modelom za zimsko sezono 

2016–2017 pojasnimo nekaj več variance, in sicer 13,5 odstotka. Kot najbolj pomemben 

dejavnik se ponovno pokaže vreme (β=0,224; sig.=0,000), ki izstopa pri praktično vseh 

modelih, ter tudi ASK oziroma velikost letališkega prometa (β=0,156; sig.=0,000). Hkrati sta 

le malenkost manj pomembna tudi PAX (β=0,132; sig.=0,000) in opremljenost letališč za 

pristanek (β=0,135; sig.=0,000). 
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Preglednica 44: Regresijski koeficienti in stopnja pojasnjene variance za analizirano 

obdobje zima 2016–2017 

 

Nestandardizirani 

koeficienti 

Standardizirani 

koeficienti t 

statistika 

p- 

vrednost 

Kolinearnost 

B Std. napaka Beta toleranca VIF 

(Konstanta) -17,383 1,062  -16,368 0,000   

ASK  5,903E-5 0,000 0,156 11,741 0,000 0,725 1,379 

PAX  0,112 0,011 0,132 10,113 0,000 0,754 1,326 

MVTS 1,727E-6 0,000 0,014 1,136 0,256 0,815 1,228 

Vreme  26,634 1,352 0,224 19,696 0,000 0,996 1,004 

Stavke  13,908 1,472 0,108 9,450 0,000 0,987 1,014 

OPR  1,642 0,153 0,135 10,707 0,000 0,814 1,228 

Preglednica 45: Povzetek modela za analizirano obdobje zima 2016–2017 

Sezona Model R R kvadrat 

Popravljen R 

kvadrat 

Std. napaka 

ocene 

Zima 2016–2017 1 0,367 0,135 0,134 19,8121 

 

Delež pojasnjene variance je 13,5 odstotka in je v primerjavi z drugimi sezonami visok.  

7.5.8 Regresijski model poletje 2017 

Vreme je najpogostejša neodvisna spremenljivka, ki ima v vseh regresijskih modelih 

pomemben vpliv na zamude.  

Z regresijskim modelom za sezono poletje 2017 pojasnimo nekaj manj kot 10 odstotkov 

variance. Na odvisno spremenljivko najbolj pomembno vplivata vreme (β=0,189; sig.=0,000) 

in opremljenost letališč za pristanek (β=0,123; sig.=0,000). Prvič se kot opaznejša pojavi tudi 

neodvisna spremenljivka opremljenost letališč za pristanek. V omenjenem obdobju je 

prevoznik v svojo floto sprejel letala, ki niso opremljena z najvišjo kategorijo za pristanek, in 

se nam tako v tem obdobju zamude pojavljajo tudi z letališč, ki nimajo najvišje kategorije za 

pristanek. 
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Preglednica 46: Regresijski koeficienti in stopnja pojasnjene variance za analizirano 

obdobje poletje 2017 

 

Nestandardizirani 

koeficienti 

Standardizir

ani 

koeficienti t statistika 

p- 

vrednost 

 

Kolinearnost  

B Std. napaka Beta toleranca VIF 

(Konstanta) -15,280 0,872  -17,519 0,000   

ASK  1,039E-5 0,000 0,030 2,900 0,004 0,738 1,355 

PAX  0,089 0,008 0,116 11,114 0,000 0,752 1,330 

MVTS  7,347E-6 0,000 0,059 6,020 0,000 0,835 1,197 

Vreme  28,901 1,385 0,189 20,860 0,000 0,992 1,008 

Stavke  8,409 0,885 0,086 9,497 0,000 0,987 1,013 

OPR  1,895 0,123 0,152 15,404 0,000 0,842 1,188 

Z regresijskim modelom za sezono poletje 2017 pojasnimo nekaj manj kot 10 odstotkov 

variance. Na odvisno spremenljivko najbolj pomembno vplivata vreme (β=0,189; sig.=0,000) 

ter opremljenost letališč za pristanek (β=0,123; sig.=0,000). 

Preglednica 47: Povzetek modela za analizirano obdobje poletje 2017 

Sezona Model R R kvadrat 

Popravljen R 

kvadrat 

Std. napaka 

ocene 

Poletje 2017 1 0,315 0,099 0,099 20,0404 

Prediktorji: (Konstanta), OPR Opremljenost letališča za pristanek, PAX Število prepeljanih potnikov, 

vreme Zamuda zaradi vremena, stavke Zamuda zaradi stavke, MVTS Celotno število operacij na 

letališču v letu, ASK Kilometri x sedeži. 

7.5.9 Regresijska analiza zima 2017–2018 

Poleg vremena, ki je najpogostejši dejavnik zamud v vseh sezonah, se nam v opazovani 

sezoni pojavita tudi spremenljivki »število potnikov« in »obseg letalskega prometa«. 
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Preglednica 48: Regresijski koeficienti in stopnja pojasnjene variance za analizirano 

obdobje zima 2017–2018 

 

Nestandardizirani 

koeficienti 

Standardizirani 

koeficienti 
t statistika 

p- 

vrednost

. 

Kolinearnost  

B Std. napaka Beta Toleranca 
VIF 

koeficient 

(Konstanta) -24,881 2,117  -11,753 0,000   

ASK  6,109E-5 0,000 0,143 7,163 0,000 0,777 1,288 

PAX  0,140 0,019 0,148 7,460 0,000 0,792 1,263 

MVTS  -3,960E-7 0,000 -0,003 -0,147 0,883 0,818 1,223 

Vreme  28,822 2,012 0,254 14,323 0,000 0,990 1,010 

Stavke  8,613 2,253 0,069 3,822 0,000 0,958 1,044 

OPR  2,114 0,292 0,139 7,231 0,000 0,844 1,185 

Kot najbolj pomemben dejavnik se ponovno pokažejo vreme (β=0,254; sig.=0,000), PAX 

(β=0,148; sig.=0,000), ASK oziroma velikost letalskega prometa (β=0,143; sig.=0,000). 

Hkrati je le malo manj pomembna tudi opremljenost letališč za pristanek (β=0,139; 

sig.=0,000), ki se je kot pomembnejši dejavnik začel pojavljati od zimske sezone 2016–2017 

naprej. 

Primerjalno gledano, z modelom za zimsko sezono 2017–2018 pojasnimo največ variance, in 

sicer 14,6 odstotka.  

Preglednica 49: Povzetek modela za analizirano obdobje zima 2017–2018 

Sezona Model R R kvadrat 

Popravljen R 

kvadrat 

Std. napaka 

ocene 

Zima 2017–2018 1 0,384 0,148 0,146 22,3608 

Prediktorji: (Konstanta), OPR Opremljenost letališča za pristanek, PAX Število prepeljanih potnikov, 

vreme Zamuda zaradi vremena, stavke Zamuda zaradi stavke, MVTS Celotno število operacij na 

letališču v letu, ASK Kilometri x sedeži. 

V regresijskih analizah, ki smo jih naredili za celotno opazovano obdobje, razmejeno na 

sezone, se nam vreme izkazuje kot neodvisna spremenljivka z največjim vplivom na zamude. 

Poleg vremena so na drugem mestu stavke, sledita rast prometa in število potnikov. Vreme je 

torej poleg stavk najpogostejši dejavnik, ki ima vpliv na zamude med spremenljivkami, ki jih 

uporabljamo v analizi. 
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8 INTERPRETACIJA REZULTATOV RAZISKAVE 

V raziskavi smo s preizkušanjem različnih neodvisnih spremenljivk, ki se razlikujejo po svoji 

vsebini, ugotavljali vpliv na zamudo kot odvisno spremenljivko. Neodvisne spremenljivke 

smo izbirali glede na dejavnike zamud, ki opredeljujejo obravnavano trditev. Hipoteze smo 

preizkušali na način, ki vsebinsko opredeljuje spremenljivke. Ocenjujemo, da so bile hipoteze 

postavljene skladno z vsebino problematike in se rezultati izkazujejo v svoji statistični 

značilnosti.  

8.1 Preizkus hipoteze 1 in ugotovitve raziskave 

ASK je v letalski industriji standard za merjenje obsega ali rasti letalskega prevoznika. ASK 

predstavlja zmnožek razpoložljivega števila sedežev na letalu in razdaljo poti, izraženo v 

kilometrih. Letalski prevoznik lahko tako raste z vpeljevanjem novega večjega letala na 

obstoječi relaciji, dodajanjem letov ali z vpeljevanjem novih poti. Obseg prometa letalski 

prevozniki prilagajajo razmeram na trgu. Povečanje letalskega prometa bodisi v številu novih 

relacij oziroma večjih letal glede na statistične ocene značilno vpliva na porast zamud.  

Na osnovi podatkov o obsegu prometa letalskega prevoznika Adria Airways smo ugotovili, da 

velikost letalskega potniškega prometa, izražena v ASK, statistično značilno vpliva na število 

minut zamude leta v prihodu na namembno letališče. Na osnovi Pearsonovega koeficienta 

smo ugotovili, da je prisotna statistično značilna pozitivna korelacija; pri povečanju ASK se 

beleži višja zamuda letal v prihodu na namembno letališče. Korelacija je statistično značilna 

pri stopnji značilnosti p<0,01. Če je stopnja značilnosti manjša ali enaka 0,05, štejemo 

povezanost spremenljivk kot statistično značilno, v našem primeru je stopnja tveganja še nižja 

(p <0,01), kar pomeni, da z veliko verjetnostjo rezultate iz vzorca poistovetimo s populacijo.  

Trditev v hipotezi 1, da rast letalskega prometa statistično značilno vpliva na obseg zamujenih 

letov oziroma minut zamude v prihodih, lahko potrdimo. Glede na rezultate mora letalski 

prevoznik pri načrtovanju povečanja obsega prometa upoštevati ASK kot dejavnik povečanja 

obsega zamud.  

8.2 Preizkus hipoteze 2 in ugotovitve raziskave 

V hipotezi 2 smo opredeljevali vpliv zunanjih dejavnikov na število zamud v prihodu na 

namembno letališče. Zunanji dejavniki zamud so tisti, na katere letalski prevoznik nima 

vpliva. Skozi prizmo načrtovanja mreže poletov smo kot neodvisne spremenljivke izpostavili 

karakteristike letališča, kot so velikost v številu prepeljanih potnikov in številu premikov, 

koordiniranost letališča glede na nivo dodeljevanja časa za pristanek in polet, kategorija 

letališča glede na težavnost prileta, sezona poleta, stavke in neugodne vremenske razmere. Vsi 
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ti dejavniki so prisotni pri načrtovanju mreže poletov. Letalski prevoznik mora v fazi 

načrtovanja opredeliti vse spremenljivke, ki lahko značilno vplivajo na zamude.  

Velikost letališča smo rangirali glede na število letalskih operacij in število prepeljanih 

potnikov. Na osnovi izračuna Pearsonovega koeficienta korelacije smo ugotovili, da je med 

spremenljivkama velikost letališča, ki je izražena kot celotno število prepeljanih potnikov, in 

zamuda v prihodu v minutah prisotna šibka statistično značilna pozitivna korelacija (r=0,111). 

Korelacija je značilna pri stopnji zaupanja p<0,01. Hipotezo 2 v tem delu potrdimo s trditvijo, 

da velikost letališča značilno vpliva na zamude v prihodu. Prisotna je značilna pozitivna 

korelacija, kar pomeni, da večje ko je letališče, do večjih zamud v prihodu prihaja. Med 

večjimi letališči, ki jih letalski prevoznik Adria Airways povezuje, so Frankfurt, München, 

Dunaj, Zürich in Pariz ter je zamujenih okoli 1/4 vseh letov. 

Za sklop neodvisnih spremenljivk ordinalnega tipa, s katerimi klasificiramo letališča, smo 

opravili izračun s Spearmanovim koeficientom korelacije. Koordiniranost letališča je 

neodvisna spremenljivka ordinalnega tipa in zato opravimo izračun s Spearmanovim 

koeficientom korelacije. Ugotovili smo, da imajo letališča, ki imajo višji – restriktivnejši nivo 

dodeljevanja časa za pristanke, statistično značilno, pozitivno in šibko korelacijo s 

spremenljivko, ki meri zamude v prihodih (r=0,156). Korelacija je značilna pri stopnji 

zaupanja p<0,01. Trditev v tem delu hipoteze 2 potrdimo, saj je prisotna pozitivna statistično 

značilna korelacija, ki kaže na to, da se več zamude pojavlja na letališčih z bolj restriktivnim 

dodeljevanjem časa pristanka. Letališča z višjim nivojem dodeljevanja časa za pristanek 

sodijo v rang večjih oziroma prometnejših letališč, ki zaradi infrastrukture omejujejo promet 

oziroma razporejajo promet glede na razpoložljive kapacitete. Če prevoznik zaradi različnih 

razlogov zamudi pristanek ob določnem času, mora iskati nov čas pristanka (primer letališč v 

Grčiji v poletni sezoni).  

Težavnost letališč kot kategorija, ki jo mora letalski prevoznik upoštevati v fazi načrtovanja, 

opredeljuje težavnost oziroma zahtevnost prileta in odleta letala. Na osnovi Spearmanovega 

koncepta korelacij smo ugotovili prisotnost šibke statistično značilne negativne korelacije s 

spremenljivko, ki meri zamude v prihodih (r=-0,148). Korelacija je značilna pri stopnji 

tveganja p<0,01. Hipotezo 2 v tem delu potrdimo, saj obstaja statistično značilna negativna 

korelacija, ki nakazuje, da se več zamude v minutah v prihodu pojavlja na letališčih z nižjo 

težavnostjo v pristanku. Težavnost letališč zahteva izredna dodatna šolanja letalskih posadk, 

kar je z vidika stroškov nesprejemljivo, če letenja na tovrstna letališča niso komercialno 

uspešna. Letališča z večjo težavnostjo imajo tudi manj zamud, kar izhaja iz dejstva, da zanje 

ne velja omejitev prometa iz naslova prezasedenosti oziroma restrikcij. Zaradi tega je tudi 

zamud manj in več zamud pri letališčih z višjo kategorijo opremljenosti za pristanek.  

Glede na nivo opremljenosti letališča za pristanek se kaže, da se več zamude pojavlja na 

letališčih z višjo kategorijo opremljenosti za pristanek. Korelacija je statistično značilna in 

pozitivna, vendar šibka (r=0,209) pri stopnji zaupanja p<0,01. Hipotezo 2 tudi v tem delu 
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potrdimo in trdimo, da se več zamude pojavlja na letališčih z višjo kategorijo opremljenosti za 

pristanek.  

V letalskem prometu je sezona pomemben del načrtovanja mreže poletov. Hipotezo 2 smo v 

tem delu analizirali z enosmerno analizo variance. Ugotovili smo, da obstajajo statistično 

značilne razlike v povprečni zamudi v prihodu med sezonami (F=4,451; p=0,001). Večja 

odstopanja od srednjih vrednosti je zaznati v zimskih sezoni. Glede na manjši ASK v zimski 

sezoni z gotovostjo ne bi trdili, da je obseg prometa tisti, ki predstavlja statistično značilno 

razliko. Podrobna nadaljnja raziskava vzrokov zamud samo v zimskem voznem redu bi nam 

razkrila pravi vzrok zamud. Hipotezo 2 v tem delu lahko potrdimo s trditvijo, da obstaja 

statistično značilna razlika v obsegu zamud glede na sezono.   

Kot rezultat analize stavk in neugodnih vremenskih razmer beležimo statistično značilno 

pozitivno korelacijo. Na osnovi izračuna Pearsonovega koeficienta korelacije smo pri obeh 

razlogih za zamude ugotovili statistično značilno pozitivno korelacijo pri stopnji zaupanja 

p<0,01 (r vreme=0,198; r stavke=0,117). Hipotezo 2 v tem delu potrdimo, s trditvijo, da 

obstaja statistično značilna pozitivna korelacija, kar pomeni, da prisotnost slabega vremena in 

stavk vodi v večje število minut zamude v prihodu. Neugodne vremenske razmere razmejimo 

na tiste, ki se pojavijo na zračni poti in letališčih. Letalo na zračni poti se zaradi neugodnih 

vremenskih razmer (npr. nevihta) izogne načrtovani poti in leti po drugi, kar povzroči daljši 

čas in posledično kasnejši čas pristanka. Nevihte in sneg na letališčih so težave, ki ohromijo 

letalski promet in posledično povzročijo zamude. Problematiko z meglo pa letališča in 

prevozniki obvladujejo z instrumentalnim sistemom za pristanek (t. i. ILS approach) in tako 

zmanjšajo obseg zamud.   

8.3 Preizkus hipoteze 3 in ugotovitve raziskave 

Notranji dejavniki so tisti, na katere letalski prevoznik lahko vpliva, saj jih sam določa v fazi 

načrtovanja voznega reda. Tako določa dan odhoda, čas odhoda, tip letala, odloča se za 

relacijo ter omejuje oziroma dovoljuje prevoz števila potnikov ter zasedenost potniške kabine.  

Spremenljivko, ki označuje dan poleta v tednu, smo merili z ordinalno spremenljivko, ki 

kategorizira dneve v tednu. S pomočjo enosmerne analize variance smo ugotovili, da so 

razlike med skupinami v povprečni zamudi v minutah statistično značilne (F=6,311; 

p=0,000). Hipotezo 3 v tem delu potrdimo s trditvijo, da obstajajo statistično značilne razlike 

v obsegu zamud med dnevi poletov. Dnevi, ko je povprečna zamuda v minutah daljša, so 

ponedeljek, četrtek in petek; petek je tudi dan, ko beležimo največji delež zamud. Dneva v 

tednu, ki beležita najmanjši obseg prometa, sta torek in sobota. Torek je tudi dan, ko beležimo 

najmanjši delež zamud. Prevoznik načrtuje lete skladno s povpraševanjem na trgu.   
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Tudi pri spremenljivki čas odhoda, ki smo jo rangirali v 4 skupine – bloke ur v dnevu, nam 

rezultat analize zamud glede na čas odhoda prikazuje razliko med skupinami in v povprečju in 

so statistično značilne. Letalski prevoznik beleži največje število zamujenih letov v obdobju 

med 14. in 18. uro in je dolžina povprečne zamude najdaljša med 10.01 in 14.00 uro 

(F=3,943; p=0,008). Hipotezo 3 v tem delu lahko potrdimo s trditvijo, da obstaja statistično 

značilna razlika med skupinami in povprečji glede na čas odhodov v dnevu. Sposobnost 

prevoznika, da absorbira zamude z vključenjem rezerv v času in resursih, je majhna. V vzorcu 

plana letenja je intenziteta letov v prvih treh valovih najvišja, kjer jutranji odhodni val ne 

vključuje reakcijskih zamud predhodnih letov oziroma povezav.  

Rezultati analiz na osnovi enosmerne analize variance s primerjavo povprečne zamude glede 

na tip letala izkazujejo najvišjo povprečno zamudo pri tipih letal A320, Canadair CRF in 

Airbus A19 (F=5,704; p=0,000) in s tem trditev v hipotezi potrdimo. Največjo povprečno 

zamudo je povzročila neplovnost letal zaradi tehničnih razlogov. Uvedba novega tipa letala v 

floto prevoznika pogosto povzroči tehnične težave, zaradi katerih je letalo neplovno. V 

primeru letala CRF ni bilo veliko letov zamujenih, vendar pa je beležena najdaljša povprečna 

zamuda.  

Razlike zamud glede na relacijo, izračunane s pomočjo enosmerne analize variance, so tudi 

statistično značilne, kjer ima največjo povprečno zamudo relacija PRN–MUC, ki običajno leti 

na letalu Airbus A19, kjer smo tudi zaznali največji delež povprečnih zamud (F=5,011; 

p=0,000); hipotezo 3 v tem delu potrdimo. Razlog zamud na sami relaciji je rezultat številnih 

dejavnikov, ki jih lahko v nadaljnjih analizah proučimo. Sporočilo za načrtovanje plana 

letenja je, da na omenjeni relaciji vključijo rezervo v času in resursih.  

Povezanost spremenljivke faktor zasedenosti kabine in zamude v prihodu v minutah smo 

izračunali na osnovi Pearsonovega korelacijskega koeficienta. Rezultat izkazuje statistično 

značilno pozitivno korelacijo pri stopnji zaupanja p<0,01, ki pa je zelo šibka (r=0,091). 

Hipotezo v tem delu potrdimo s trditvijo, da obstaja statistično značilna pozitivna korelacija 

med spremenljivkama. Delež zasedenosti potniške kabine je razmerje med številom 

prepeljanih potnikov na letu in razpoložljivim številom sedežev na letalu. Letalski prevoznik 

Adria Airways je imel v letu 2017 64,4-odstotno zasedenost kabine in v letu 2018 62,3-

odstotno (Adria 2018b). Letalski prevozniki, povezani v Lufthansa Group, pa v letu 2017 

beležijo 78,9-odstotni in v letu 2018 80,9-odstotni delež zasedenosti potniške kabine 

(Lufthansa Group 2018). Pozitivna statistično značilna korelacija faktorja zasedenosti kabine 

pomeni, da se pri večjem odstotku zasedenosti letal pojavlja več zamud. Razlog zamud lahko 

razjasnimo prvenstveno glede infrastrukture, ki upočasni izvedbo storitev na zemlji in 

posledično povzroči zamude na letih.  

V celoti lahko vse trditve v hipotezi 3, ki izhajajo iz analiziranja različnih spremenljivk, 

potrdimo s trditvijo, da obstaja statistično značilen vpliv neodvisnih spremenljiv na odvisno 

spremenljivko. Izmed vseh analiziranih notranjih dejavnikov je bila le spremenljivka 
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zasedenost potniške kabine edina numeričnega tipa, primerna za uporabo v regresijskem 

modelu.  

8.4 Preizkus hipoteze 4 in ugotovitve raziskave 

V hipotezi 4 smo izpostavili trditev, da obstaja statistično značilna razlika v zamudah med 

letalskimi prevozniki z različnim poslovnim modelom.  

Na osnovi testiranja hipoteze z enosmerno analizo variance smo preverili, ali obstaja med 

skupinami prevoznikov statistično značilna razlika. Hipotezo v tem delu potrdimo s trditvijo, 

da obstaja statistično značilna razlika med posameznimi skupinami letalskih prevoznikov 

glede na poslovni model (F=4,743; p=0,009).  

Nizkocenovni letalski prevozniki izkazujejo statistično najvišjo povprečno vrednost zamud, 

kar izhaja iz pogoste uporabe letal, visokega odstotka zasedenosti potniške kabine in malo 

rezerv v času in resursih. Oskrba letala na zemlji je v primerjavi z rednim letalskim 

prevoznikom kratka in zahteva izredno usklajenost procesov letališča in prevoznika (npr. za 

letalo A319 nizkocenovnega letalskega prevoznika v LJU je 25 minut in prevoznika Adria 

Airways 45 minut). 
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9 PRIPOROČILA MANAGEMENTU 

Ne glede na težave, ki jih zamude povzročajo na operativni ravni delovanja letalskega 

prevoznika, pa motnje ustvarjajo priložnosti za izboljšanje operativnega delovanja. Ko 

zamude postanejo kazalci uspešnosti operativnega izvajanja letenja, rezultati postanejo vidni 

in je potreben sistematičen pristop izboljševanja. Nujen je temeljit pristop reševanja 

dinamičnih in zapletenih letalskih operacij. Pristop, ki prekriva vrzeli med strateškim in 

taktičnim nivojem izvajanja operacij ter spodbuja interno komunikacijo in sodelovanje med 

letalskimi prevozniki, letališči, ponudniki storitev in regulatorji, je koristen za vse deležnike v 

procesu izvajanja letalskih operacij. Proces, ki ga Rapajic (2018) označuje kot fleksibilno 

izobraževalno omrežje, ki ga je treba nenehno prilagajati, da bi lahko sledili spremembam v 

operativnem okolju. Proces vzbuja nov način razmišljanja z vidika resničnega življenja in se 

ukvarja s strateškimi, načrtovalskimi in komunikacijskimi vprašanji. Opredeljuje medsebojne 

povezave in procese ter nenehno išče prostor za izboljšave. Rezultat je kakovostnejša storitev 

ob nižjih stroških in osredotočanje na bistvene težave, ki omogočajo poglobljen vpogled v 

pravi izvor težav. Vzpostavitev pravih izboljšav pa ne temelji samo na med seboj stalno 

spreminjajočih se in povezanih procesih, ampak na spodbujanju delovanja subjektov k 

doseganju skupnih ciljev, ki temeljijo na kulturi skupnih vrednot.  

Nadzorna funkcija operativnega centra letalskega prevoznika in mehanizma managementa 

zamud ima pri izvajanju letov pomemben vpliv na medsebojno delovanje in povezovanje 

procesov. Kot predhodno omenja Rapajic (2018), je treba na problematiko gledati z druge 

perspektive, ki opredeljuje medsebojno povezovanje in usklajevanje na vseh nivojih delovanja 

in ima en skupen cilj – zadovoljstvo potnikov in njihove prijetne potovalne izkušnje.  

Glede na obseg zamud, ki jih je povzročil letalski prevoznik, in njegovo mesto v rangiranju 

letalskih prevoznikov glede na točnost operacij mora management prevoznika sistematično in 

transparentneje pristopiti k reševanju problematike. V nalogi smo na osnovi izpostavljenih 

hipotez opredeljevali vpliv različnih dejavnikov na zamude v letalskem prometu. 

Izpostavljene neodvisne spremenljivke, ki se nanašajo na načrtovanje reda letenja, v analizah 

pojasnjujejo približno 10 odstotkov variance. Vse druge spremenljivke, ki so bodisi v domeni 

letalskega prevoznika ali pa tudi izven njegovega vpliva, predstavljajo preostalih 90 odstotkov 

spremenljivk. Prevoznik se mora usmeriti v analiziranje drugih dejavnikov zamud, vendar se 

brez natančnega in transparentnega načina evidentiranja in poročanja lahko usmerja v neprave 

dejavnike. Pri obdelavi sekundarnih podatkov letalskega prevoznika smo zaznali neskladja pri 

evidentiranju vzrokov zamud in na osnovi tega dejstva predstavimo prvo priporočilo.  

Prvo priporočilo managementu prevoznika je zmanjšati neskladnost pri evidentiranju vzrokov 

s skrbnim spremljanjem in nadzorom oskrbe letal in potnikov na zemlji in sporočil 

regulatorjev prometa. Vzpostaviti proces usklajevanja pri evidentiranju zamud med agentom 

oskrbe in posadko letala. Vsakršna večja neskladja bi bilo treba analizirati po principu root 

cause analize. Prav tako bi bilo treba vzpostaviti konsistentni nivojski model poročanja.  
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Drugo priporočilo, ki bi ga bilo primerno upoštevati, je natančno analiziranje zamud, 

povzročenih s strani samega prevoznika. V to skupino so uvrščeni prevozniki z vsemi 

tehničnimi in človeškimi viri, vključenimi v letalsko operacijo, in zunanji izvajalci storitev 

(agenti oskrbe letal in potnikov, dobavitelji goriva). Osredotočiti se na vse povzročitelje, ki 

izstopajo glede na obseg povzročenih zamud. Pripraviti procese in navodila, ki so osnova za 

skrbno in pravočasno izvajanje letalskih operacij in storitev.  

Tretje priporočilo je transparenten način vodenja stroškov, ki so posledica zamud. Stroški iz 

naslova zamud, kot je bilo ugotovljeno že v teoretičnem delu naloge, predstavljajo skoraj pet 

odstotkov vseh prihodkov prevoznika. Kakršne koli spremembe, ki jih povzroči prevoznik v 

fazi reševanja, imajo svojo ceno – sprememba tipa letala, zamenjava posadke, sprememba 

rezervacij potnikov, odškodnine potnikom, dodatno porabljeno gorivo ipd. Natančno 

analizirati največje skupine stroškov in jih s sistematičnim pristopom razmejiti na strateški in 

taktični nivo delovanja. V fazi načrtovanja voznega reda se stroški, ki izvirajo iz strateškega 

nivoja, lahko predvidijo in načrtno zmanjšujejo. 

Ne nazadnje in predvsem najpomembnejše pa je, da se mora letalski prevoznik osredotočiti na 

svoje potnike in jih v primeru zamud in pritožb, povezanih z zamudami, točno in pravočasno 

obveščati ter urejati vse težave. Prepogosto se dogaja, da mediji oziroma družbena omrežja 

ustvarjajo mnenja in ankete, ki prevoznika primerjajo z drugimi prevozniki glede na zamude. 

Nedavna anketa AirHelp (2019) rangira Adrio Airways na 63. mesto med 72 svetovnimi 

letalskimi prevozniki glede na točnost letov in način reševanja odškodninskih zahtevkov 

potnikov. Lestvica, za katero ne moremo trditi, da ustvarja pravo sliko, vendar ustvarja 

negativno mnenje in lahko posledično odvrne potnike od nakupa vozovnic.  
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10 SKLEPNE UGOTOVITVE 

V tem delu magistrske naloge podajamo sklepne ugotovitve, ki se nanašajo na obravnavano 

problematiko, pregled strokovne literature, vsebino in obseg raziskave, uporabljene 

metodologije, empirične ugotovitve in prispevek k strokovnosti in možnosti nadaljnjega 

raziskovanja.  

Zamude v letalskem potniškem prometu predstavljajo težavo vsem deležnikom, vključenim v 

letalske operacije. Poleg ekonomskih in okoljskih posledic se prevozniki soočajo z 

operativnimi spremembami načrtov letenja, ki poleg spreminjanja povezav letal in posadk 

vključujejo tudi spremembe načrtov letenja potnikov. Pravočasno zaznavanje in obvladovanje 

problematike je ključnega pomena za dobro delovanje managementa zamud, ki na strateški in 

taktični ravni na osnovi poznavanja vplivov dejavnikov zamud zmanjšuje posledice zamud; 

vpliv dejavnikov na zamude glede na okolje delovanja letalskega prevoznika razmejimo na 

zunanje in notranje dejavnike. Vključevanje vpliva dejavnikov zamud pri načrtovanju plana 

letenja predstavlja zagotovilo, da bo plan letenja v operativnem delu izvedbe optimalno 

izveden. Vpliv dejavnikov zamud, ki so odvisni od delovanja letalskega prevoznika, se na 

osnovi sistematičnega in načrtnega reševanja problematike v svojem obsegu lahko zmanjša.  

Management zamud avtorji v strokovni literaturi obravnavajo kot proces in pripravo novega 

optimalnega načrta letenja, ki je posledica negativnih učinkov motenj v okolju delovanja 

letalskih operacij. Kronološko so se načrti spreminjali glede na koncept reševanja 

problematike. V zgodnjih 80-ih letih 20. stoletja so avtorji v reševanje problematike 

vključevali samo letala ali posadke. V 90-ih letih 20. stoletja se je koncept spremenil in je 

vključeval reševanje problematike s parcialnim načinom reševanja in šele v obdobju od 1995 

do 2001 se je k reševanju problematike pristopalo integrirano, vendar ne sočasno. V zadnjih 

dveh desetletjih 21. stoletja pa avtorji pristopajo k reševanju posledic sočasno in v celoti. 

Teoretična izhodišča, ki predstavljajo okvir delovanja, pa se v operativnem delu reševanja 

razlikujejo med letalskimi prevozniki glede na pristop in način reševanja.  

V nalogi smo analizirali vpliv različnih dejavnikov zamud glede na okolje delovanja, obseg 

prometa in poslovni model letalskega prevoznika. Dejavniki se razlikujejo glede na okolje 

delovanja in smo jih skladno s tem tudi analizirali. Sekundarne podatke o zamudah, ki se 

navezujejo na poslovni model smo pridobili iz statističnega portala Flightstat, podatke o rasti 

prometa in zamudah pa od letalskega prevoznika Adria Airways. Pred analiziranjem podatkov 

je bilo treba pregledati najprej njihovo vsebino, saj smo zaznali nekatere napake in neskladja 

ter jih na osnovi preverjanj tudi odpravili oziroma izločili.  

Za namen raziskave smo uporabili kvantitativno raziskavo, kjer smo uporabili deskriptivne in 

inferenčne statistike glede na vsebino obravnavanih hipotez. Zamudo, izraženo v številu 

zamujenih letov oziroma številu minut, smo obravnavali kot odvisno spremenljivko, 

dejavnike zamud pa kot neodvisno spremenljivko.  



96 

Analizirali smo številne zunanje in notranje dejavnike, ki vplivajo na zamude, vendar smo 

pojasnili približno 10 odstotkov vpliva vseh dejavnikov. Obseg prometa, ki smo ga izpostavili 

v prvi hipotezi, statistično značilno vpliva na število minut zamude leta v prihodu na 

namembno letališče. Prisotna je statistično pozitivna šibka korelacija. V primeru povečanja 

prometa, ki smo ga izrazili v ASK, lahko pričakujemo povečan obseg zamud. Med zunanjimi 

dejavniki pa največji vpliv predstavljata vreme in stavke. Vreme ima še vedno ne glede na 

tehnološko opremljenost letal in letališč poleg stavk v letalskem prometu največji vpliv na 

zamude. Pomemben dejavnik zamud je tudi sezona letenja. Notranji dejavniki, ki jih letalski 

prevoznik lahko nadzoruje in regulira, pa prav tako izkazujejo statistično značilen vpliv na 

zamude. Analiza zamud letalskih prevoznikov z različnimi poslovnimi modeli izkazuje 

statistično značilno razliko glede na preučevane skupine. Največjo povprečno zamudo smo 

zabeležili pri nizkocenovnih letalskih prevoznikih. Poslovni model nizkocenovnih letalskih 

prevoznikov ima visoko utilizacijo in je občutljiv na spremembe v okolju delovanja.  

Analiza, ki smo jo opravili na osnovi sekundarnih podatkov o zamudah, nam z vidika 

operativne sposobnosti letalskega prevoznika odpira pogled na nova področja raziskovanja in 

analiziranja preostalih 90 odstotkov vseh dejavnikov zamud. Treba bi bilo narediti korak dlje 

v podrobnejše analiziranje dejavnikov, na katere letalski prevoznik lahko vpliva. Tu mislimo 

predvsem na podrobnejšo analizo ustreznosti načrta letenja glede na težave, ki jih povzroča 

letalski prevoznik sam sebi z vidika razporeditve letal in posadk, povezovalnih časov med leti 

ter ustreznosti oziroma usposobljenosti zunanjih izvajalcev storitev.  

Raziskava je bila prva v tej obliki in vsebini, ki smo jo izvedli na osnovi sekundarnih 

podatkov letalskega prevoznika. V strokovni literaturi podobnih raziskav nismo zasledili. 

Dosedanje analize letalskega prevoznika o zamudah temeljijo predvsem na opisni statistiki in 

ugotavljanju srednjih vrednosti brez poglobljenega analiziranja in raziskovanja pravih 

vzrokov. Naša raziskava nudi osnovo za nadaljnje analize in raziskave, ki naj bi vključevale 

vse preostale dejavnike zamud. 

Zavedajoč se dejstva, da je problematika aktualna, je potrebno vsakodnevno osredotočanje na 

točnost letalskih operacij. Na vseh nivojih upravljanja letalskega prevoznika želimo 

intenzivirati nenehen zagon za odpravljanje motenj. Z majhnimi in postopnimi spremembami 

lahko v prihodnjih letih prevoznik doseže boljše rezultate. Spremembe se nanašajo predvsem 

na zavedanje, da je lahko prav vsak subjekt dejavnik sprememb. K temu pripomorejo 

podjetniška kultura, medfunkcijsko sodelovanje in komuniciranje, ki je z vidika prenosa 

informacij in zavzetosti pomembna za zmanjševanje posledic zamud.  

Management zamud, ki ga pogosto razumemo kot ukvarjanje s težavami, pa naj bi z vidika 

zaznavanja celotne problematike in priložnosti omogočal in zagotavljal obetavno raziskovalno 

območje tako s teoretične in praktične vrednosti.  
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PRILOGE 

Priloga 1 Delež poletov na različnih relacijah 

Priloga 2  Odhodna in prihodna letališča redni promet 

Priloga 3 Odhodna in prihodna letališča čarter 

Priloga 4 Delež poletov po tipih letala 

Priloga 5 Dan v tednu 

Priloga 6  Prometna konica 

Priloga 7 Primerjava obsega zamude več kot 15 minut glede na relacijo 

Priloga 8 Prikaz delitve letalskih družb glede na poslovni model 

Priloga 9 Prikaz vseh statistik na ravni vseh opazovanih letalskih prevoznikov 

(avg 17–avg 18) 

Priloga 10 Prikaz zamud letalskih prevoznikov glede na poslovni model 
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  f % f % f % f % f % f % f % f % 

LJU-FRA 247 7,0 631 5,5 430 6,6 652 5,7 416 6,2 650 5,9 181 6,6 3.207 6,0 

FRA-LJU 246 7,0 628 5,5 427 6,5 650 5,7 417 6,2 649 5,9 182 6,6 3.199 6,0 

LJU-ZRH 184 5,2 556 4,9 256 3,9 601 5,3 305 4,5 602 5,4 153 5,6 2.657 5,0 

ZRH-LJU 184 5,2 555 4,9 256 3,9 600 5,3 304 4,5 600 5,4 153 5,6 2.652 5,0 

LJU-MUC 172 4,9 418 3,7 295 4,5 435 3,8 291 4,3 418 3,8 114 4,2 2.143 4,0 

MUC-LJU 172 4,9 418 3,7 297 4,5 432 3,8 288 4,3 417 3,8 114 4,2 2.138 4,0 

LJU-BRU 147 4,2 388 3,4 249 3,8 351 3,1 250 3,7 402 3,6 105 3,8 1.892 3,5 

BRU-LJU 146 4,2 387 3,4 246 3,8 351 3,1 251 3,7 402 3,6 104 3,8 1.887 3,5 

VIE-LJU 147 4,2 386 3,4 242 3,7 399 3,5 250 3,7 342 3,1 71 2,6 1.837 3,4 

LJU-VIE 147 4,2 382 3,4 245 3,7 396 3,5 250 3,7 344 3,1 71 2,6 1.835 3,4 

LJU-TIA 99 2,8 320 2,8 194 3,0 311 2,7 144 2,1 336 3,0 71 2,6 1.475 2,8 

TIA-LJU 98 2,8 321 2,8 195 3,0 310 2,7 145 2,2 336 3,0 70 2,5 1.475 2,8 
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  f % f % f % f % f % f % f % f % 

LCJ-MUC 73 2,1 352 3,1 213 3,3 350 3,1 228 3,4 135 1,2 0 0,0 1.351 2,5 

MUC-LCJ 73 2,1 353 3,1 208 3,2 350 3,1 226 3,4 135 1,2 0 0,0 1.345 2,5 

SKP-LJU 86 2,4 210 1,8 150 2,3 222 2,0 145 2,2 363 3,3 65 2,4 1.241 2,3 

LJU-SKP 86 2,4 210 1,8 151 2,3 224 2,0 145 2,2 358 3,2 66 2,4 1.240 2,3 

LJU-PRN 72 2,0 211 1,9 127 1,9 233 2,1 125 1,9 292 2,6 68 2,5 1.128 2,1 

PRN-LJU 72 2,0 211 1,9 126 1,9 234 2,1 126 1,9 291 2,6 68 2,5 1.128 2,1 

LJU-SVO 76 2,2 183 1,6 131 2,0 187 1,6 128 1,9 224 2,0 62 2,3 991 1,9 

SVO-LJU 74 2,1 184 1,6 130 2,0 187 1,6 126 1,9 223 2,0 62 2,3 986 1,8 

FRA-PRN 61 1,7 178 1,6 106 1,6 217 1,9 144 2,1 215 1,9 64 2,3 985 1,8 

PRN-FRA 60 1,7 179 1,6 107 1,6 216 1,9 144 2,1 215 1,9 64 2,3 985 1,8 

LJU-CDG 25 0,7 201 1,8 77 1,2 187 1,6 103 1,5 228 2,1 59 2,1 880 1,6 

CDG-LJU 25 0,7 201 1,8 75 1,1 187 1,6 100 1,5 227 2,1 60 2,2 875 1,6 
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  f % f % f % f % f % f % f % f % 

LJU-AMS 36 1,0 90 0,8 60 0,9 137 1,2 134 2,0 180 1,6 61 2,2 698 1,3 

AMS-LJU 36 1,0 90 0,8 64 1,0 137 1,2 131 1,9 179 1,6 60 2,2 697 1,3 

LJU-SJJ 48 1,4 121 1,1 58 0,9 124 1,1 106 1,6 164 1,5 38 1,4 659 1,2 

SJJ-LJU 48 1,4 120 1,1 58 0,9 123 1,1 104 1,5 161 1,5 37 1,3 651 1,2 

PRN-MUC 48 1,4 120 1,1 85 1,3 123 1,1 83 1,2 148 1,3 36 1,3 643 1,2 

MUC-PRN 48 1,4 121 1,1 83 1,3 123 1,1 82 1,2 147 1,3 36 1,3 640 1,2 

TGD-LJU 36 1,0 89 0,8 63 1,0 93 0,8 62 0,9 175 1,6 51 1,9 569 1,1 

LJU-TGD 36 1,0 91 0,8 63 1,0 93 0,8 60 0,9 174 1,6 51 1,9 568 1,1 

WAW-LJU 36 1,0 89 0,8 60 0,9 91 0,8 102 1,5 140 1,3 27 1,0 545 1,0 

LJU-WAW 37 1,1 89 0,8 58 0,9 91 0,8 102 1,5 140 1,3 27 1,0 544 1,0 

LJU-CPH 22 0,6 120 1,1 42 0,6 105 0,9 43 0,6 153 1,4 40 1,5 525 1,0 

CPH-LJU 23 0,7 120 1,1 41 0,6 103 0,9 43 0,6 153 1,4 40 1,5 523 1,0 
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  f % f % f % f % f % f % f % f % 

AMS-LCJ 0 0,0 174 1,5 85 1,3 142 1,2 80 1,2 4 0,0 0 0,0 485 0,9 

LCJ-AMS 0 0,0 174 1,5 85 1,3 142 1,2 80 1,2 4 0,0 0 0,0 485 0,9 

TIA-FRA 24 0,7 90 0,8 64 1,0 94 0,8 61 0,9 92 0,8 28 1,0 453 0,8 

FRA-TIA 24 0,7 90 0,8 64 1,0 93 0,8 62 0,9 92 0,8 27 1,0 452 0,8 

LJU-PRG 32 0,9 89 0,8 50 0,8 88 0,8 55 0,8 84 0,8 15 0,5 413 0,8 

PRG-LJU 33 0,9 87 0,8 51 0,8 87 0,8 55 0,8 84 0,8 15 0,5 412 0,8 

Drugo 177 5,0 1355 11,9 475 7,3 1091 9,6 243 3,6 391 3,5 130 4,7 3.862 7,2 

Skupaj 3.516 100,0 11.382 100,0 6.542 100,0 11.362 100,0 6.739 100,0 11.069 100,0 2.746 100,0 53.356 100,0 

Vir: Adria Airways 2018a. 
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Redni odhod   Redni prihod   

 f  %   f  % 

LJU  21.812 40,9 LJU 21.773  40,8 

FRA   4.647              8,7 FRA   4.654      8,7 

MUC   4.510    8,5 MUC   4.511    8,5 

PRN   2.854    5,3 PRN   2.852    5,3 

ZRH   2.652    5 ZRH   2.657    5 

TIA   2.454    4,6 TIA   2.458    4,6 

BRU   2.056    3,9 BRU   2.058    3,9 

LCJ   1.938    3,6 LCJ   1.933    3,6 

VIE   1.851    3,5 VIE   1.852    3,5 

SKP   1.259    2,4 SKP   1.261    2,4 

AMS   1.189     ,2 AMS   1.189    2,2 

CDG   1.160    2,2 CDG   1.162    2,2 

SVO      986    1,8 SVO      991    1,9 

SJJ      655    1,2 SJJ     659    1,2 

TGD      571    1,1 TGD     573    1,1 

WAW      549    1,0 WAW     554    1,0 

CPH      526    1,0 CPH     527    1,0 

Drugo   1.687              3,2 Drugo  1.692    3,2 

Skupaj   53.356 100 Skupaj  53.356 100 

Vir: Adria Airways 2018a. 
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Čarter odhod  Čarter prihod   

  f  %   f   % 

LJU 1.144  26,3 LJU 1.137  26,1 

PRN    295   6,8 PRN    293    6,7 

MLH      177   4,1 MLH    177    4,1 

EFL    133   3,1 EFL    133    3,1 

HRG    111   2,5 HRG    112    2,6 

HER    109   2,5 HER    107    2,5 

RHO     91   2,1 RHO     88    2,0 

ZTH     85   2,0 AOK     87    2,0 

AOK     85   2,0 ZTH     85    2,0 

PVK     81   1,9 PVK     81    1,9 

DUS     70   1,6 DUS     68    1,6 

JTR     63   1,4 JTR     65    1,5 

AYT     63   1,4 AYT     63    1,4 

KGS     62   1,4 KGS     60    1,4 

SMI     56   1,3 SMI     58    1,3 

STR     52   1,2 PMI     55    1,3 

PMI     52   1,2 STR     54    1,2 

TRS     51   1,2 TRS     52    1,2 

MUC     48  1,1 MUC     47    1,1 

ZRH     47  1,1 ZRH     43    1,0 

Drugo 1.482          34,0 Drugo 1.492  34,2 

Skupaj 4.357        100,0 Skupaj 4.357          100,0 

Vir: Adria Airways 2018a. 
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f % f % f % f % f % f % f % f % 

CR9 1.392 39,6 4.904 43,1 3.099 47,4 6.100 53,7 3.852 57,2 5.816 52,5 1.360 49,5 26.523 49,7 

CR7 0 0,0 1.056 9,3 809 12,4 2.187 19,2 1.255 18,6 1.641 14,8 605 22,0 7.553 14,2 

319 373 10,6 1.430 12,6 570 8,7 1.302 11,5 515 7,6 1.363 12,3 110 4,0 5.663 10,6 

CRU* 939 26,7 2.393 21,0 1.266 19,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4.598 8,6 

A19 0 0,0 606 5,3 449 6,9 972 8,6 585 8,7 1.047 9,5 198 7,2 3.857 7,2 

CR2* 810 23,0 666 5,9 323 4,9 691 6,1 115 1,7 0 0,0 0 0,0 2.605 4,9 

CRW 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 367 5,4 987 8,9 263 9,6 1.617 3,0 

320 0 0,0 244 2,1 2 0,0 2 0,0 15 0,2 0 0,0 0 0,0 263 0,5 

CRF 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 173 1,6 79 2,9 252 0,5 

100 2 0,1 75 0,7 0 0,0 2 0,0 11 0,2 37 0,3 32 1,2 159 0,3 

NC9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 92 0,8 12 0,2 0 0,0 0 0,0 104 0,2 

734 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 0,1 3 0,0 78 2,8 89 0,2 

101 0 0,0 0 0,0 24 0,4 4 0,0 4 0,1 2 0,0 0 0,0 34 0,1 

738 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 18 0,7 18 0,0 

733 0 0,0 4 0,0 0 0,0 8 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 0,0 

AT7 0 0,0 4 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 0,0 

737 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 0,1 3 0,0 

763 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0,0 

Skupaj 3.516 100,0 11.382 100,0 6.542 100,0 11.362 100,0 6.739 100,0 11.069 100,0 2.746 100,0 53.356 100,0 

Vir: Adria Airways 2018a. 
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1 Čarter 2 Redni Skupaj 

f % f % f % 

 Zima 2014–2015 

1 Ponedeljek 10 4,6 562 16,0 572 15,3 

2 Torek 15 6,9 476 13,5 491 13,2 

3 Sreda 23 10,6 527 15,0 550 14,7 

4 Četrtek 22 10,2 513 14,6 535 14,3 

5 Petek 8 3,7 639 18,2 647 17,3 

6 Sobota 118 54,6 286 8,1 404 10,8 

7 Nedelja 20 9,3 513 14,6 533 14,3 

 Poletje 2015 

1 Ponedeljek 186 12,5 1775 15,6 1961 15,2 

2 Torek 143 9,6 1605 14,1 1748 13,6 

3 Sreda 135 9,1 1741 15,3 1876 14,6 

4 Četrtek 178 12,0 1666 14,6 1844 14,3 

5 Petek 173 11,6 1763 15,5 1936 15,0 

6 Sobota 411 27,6 1267 11,1 1678 13,0 

7 Nedelja 261 17,6 1565 13,7 1826 14,2 

 Zima 2015–2016 

1 Ponedeljek 13 4,5 1136 17,4 1149 16,8 

2 Torek 22 7,6 922 14,1 944 13,8 

3 Sreda 42 14,5 1063 16,2 1105 16,2 

4 Četrtek 44 15,2 853 13,0 897 13,1 

5 Petek 27 9,3 1086 16,6 1113 16,3 

6 Sobota 80 27,7 620 9,5 700 10,2 

7 Nedelja 61 21,1 862 13,2 923 13,5 

 Poletje 2016 

 

1 Ponedeljek 81 8,8 1812 15,9 1893 15,4 

2 Torek 131 14,2 1432 12,6 1563 12,7 
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1 Čarter 2 Redni Skupaj 

f % f % f % 

3 Sreda 53 5,8 1830 16,1 1883 15,3 

4 Četrtek 100 10,9 1559 13,7 1659 13,5 

5 Petek 130 14,1 1820 16,0 1950 15,9 

6 Sobota 195 21,2 1331 11,7 1526 12,4 

7 Nedelja 231 25,1 1578 13,9 1809 14,7 

 Zima 2016–2017 

1 Ponedeljek 33 14,3 1030 15,3 1063 15,3 

2 Torek 29 12,6 871 12,9 900 12,9 

3 Sreda 31 13,4 1119 16,6 1150 16,5 

4 Četrtek 39 16,9 1061 15,7 1100 15,8 

5 Petek 23 10,0 1120 16,6 1143 16,4 

6 Sobota 44 19,0 634 9,4 678 9,7 

7 Nedelja 32 13,9 904 13,4 936 13,4 

 Poletje 2017 

1 Ponedeljek 150 13,8 1607 14,5 1757 14,5 

2 Torek 76 7,0 1488 13,4 1564 12,9 

3 Sreda 145 13,3 1673 15,1 1818 15,0 

4 Četrtek 126 11,6 1629 14,7 1755 14,4 

5 Petek 133 12,2 1698 15,3 1831 15,1 

6 Sobota 285 26,1 1407 12,7 1692 13,9 

7 Nedelja 175 16,1 1567 14,2 1742 14,3 

 Zima 2017–2018 

1 Ponedeljek 14 11,4 380 13,8 394 13,7 

2 Torek 20 16,3 393 14,3 413 14,4 

3 Sreda 19 15,4 398 14,5 417 14,5 

4 Četrtek 11 8,9 396 14,4 407 14,2 
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1 Čarter 2 Redni Skupaj 

f % f % f % 

5 Petek 12 9,8 444 16,2 456 15,9 

6 Sobota 35 28,5 353 12,9 388 13,5 

7 Nedelja 12 9,8 382 13,9 394 13,7 

Skupaj 

1 Ponedeljek 487 11,2 8302 15,6 8789 15,2 

2 Torek 436 10,0 7187 13,5 7623 13,2 

3 Sreda 448 10,3 8351 15,7 8799 15,2 

4 Četrtek 520 11,9 7677 14,4 8197 14,2 

5 Petek 506 11,6 8570 16,1 9076 15,7 

6 Sobota 1168 26,8 5898 11,1 7066 12,2 

7 Nedelja 792 18,2 7371 13,8 8163 14,1 

Vir: Adria Airways 2018a. 
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1 Čarter 2 Redni Skupaj 

F % F % F % 

 Zima 2014–2015 

1 W1 - 04.01-10.00 63 29,2 1101 31,3 1164 31,2 

2 W2 - 10.01-14.00 57 26,4 1013 28,8 1070 28,7 

3 W3 - 14.01-18.00 95 44,0 1305 37,1 1400 37,5 

4 W4 - 18.01-04.00 1 ,5 97 2,8 98 2,6 

Skupaj 216 100,0 3516 100,0 3732 100,0 

 Poletje 2015 

1 W1 - 04.01-10.00 451 30,3 4199 36,9 4650 36,1 

2 W2 - 10.01-14.00 474 31,9 3412 30,0 3886 30,2 

3 W3 - 14.01-18.00 523 35,2 3374 29,6 3897 30,3 

4 W4 - 18.01-04.00 39 2,6 397 3,5 436 3,4 

Skupaj 1487 100,0 11382 100,0 12869 100,0 

 Zima 2015–2016 

1 W1 - 04.01-10.00 75 26,0 2149 32,8 2224 32,6 

2 W2 - 10.01-14.00 87 30,1 1947 29,8 2034 29,8 

3 W3 - 14.01-18.00 123 42,6 2290 35,0 2413 35,3 

4 W4 - 18.01-04.00 4 1,4 156 2,4 160 2,3 

Skupaj 289 100,0 6542 100,0 6831 100,0 

 

 Poletje 2016 

1 W1 - 04.01-10.00 344 37,4 4195 36,9 4539 37,0 

2 W2 - 10.01-14.00 314 34,1 3433 30,2 3747 30,5 

3 W3 - 14.01-18.00 202 21,9 3428 30,2 3630 29,6 

4 W4 - 18.01-04.00 61 6,6 306 2,7 367 3,0 

Skupaj 921 100,0 11362 100,0 12283 100,0 

 Zima 2016–2017 

1 W1 - 04.01-10.00 60 26,0 2388 35,4 2448 35,1 

2 W2 - 10.01-14.00 63 27,3 2144 31,8 2207 31,7 

3 W3 - 14.01-18.00 97 42,0 2204 32,7 2301 33,0 

4 W4 - 18.01-04.00 11 4,8 3 ,0 14 ,2 
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1 Čarter 2 Redni Skupaj 

F % F % F % 

Skupaj 231 100,0 6739 100,0 6970 100,0 

 Poletje 2017 

1 W1 - 04.01-10.00 368 33,8 3679 33,2 4047 33,3 

2 W2 - 10.01-14.00 376 34,5 3358 30,3 3734 30,7 

3 W3 - 14.01-18.00 272 25,0 3600 32,5 3872 31,8 

4 W4 - 18.01-04.00 74 6,8 432 3,9 506 4,2 

Skupaj 1090 100,0 11069 100,0 12159 100,0 

 Zima 2017–2018 

1 W1 - 04.01-10.00 38 30,9 930 33,9 968 33,7 

2 W2 - 10.01-14.00 20 16,3 840 30,6 860 30,0 

3 W3 - 14.01-18.00 57 46,3 865 31,5 922 32,1 

4 W4 - 18.01-04.00 8 6,5 111 4,0 119 4,1 

Skupaj 123 100,0 2746 100,0 2869 100,0 

Vir: Adria Airways 2018a. 
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N 

Povprečje Standardni 

odklon 

Najnižja 

vrednost 

Najvišja 

vrednost 

F  

(sig.) 

AMS-LCJ 91 35,868 33,6152 16,0 195,0 5,011 (0,000) 

AMS-LJU 218 40,982 36,0328 16,0 237,0 

BRU-LJU 263 33,996 24,5001 16,0 208,0 

CDG-LJU 153 35,314 30,1078 16,0 231,0 

CPH-LJU 94 31,755 19,1310 16,0 121,0 

FRA-LJU 407 33,233 29,6315 16,0 370,0 

FRA-PRN 340 41,600 42,7592 16,0 309,0 

FRA-TIA 142 34,162 30,8978 16,0 230,0 

LCJ-AMS 50 45,900 35,6738 16,0 185,0 

LCJ-MUC 117 45,094 46,8120 16,0 288,0 

LJU-AMS 143 47,622 39,5041 16,0 248,0 

LJU-BRU 275 32,793 23,3353 16,0 229,0 

LJU-CDG 128 34,516 27,1139 16,0 209,0 

LJU-FRA 365 34,934 27,1166 16,0 210,0 

LJU-MUC 208 36,341 25,8366 16,0 180,0 

LJU-PRN 190 36,442 26,6822 16,0 267,0 

LJU-SJJ 102 54,000 53,7311 16,0 260,0 

LJU-SKP 209 35,957 23,6776 16,0 230,0 

LJU-SVO 173 38,410 35,1363 16,0 311,0 

LJU-TGD 123 37,740 28,8319 16,0 191,0 

LJU-TIA 274 39,460 27,7757 16,0 205,0 

LJU-VIE 140 37,700 32,0617 16,0 260,0 

LJU-WAW 59 41,559 26,0968 16,0 115,0 

LJU-ZRH 251 39,422 38,0004 16,0 225,0 

MUC-LCJ 115 42,809 39,3573 16,0 275,0 
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N 

Povprečje Standardni 

odklon 

Najnižja 

vrednost 

Najvišja 

vrednost 

F  

(sig.) 

MUC-LJU 246 29,264 17,0282 16,0 113,0 

MUC-PRN 132 48,765 40,7708 16,0 269,0 

PRN-FRA 122 42,721 46,5771 16,0 287,0 

PRN-LJU 53 34,736 26,5411 16,0 144,0 

PRN-MUC 83 59,349 47,6804 16,0 293,0 

SKP-LJU 51 40,686 32,9961 16,0 210,0 

SVO-LJU 189 41,153 41,1054 16,0 304,0 

TIA-FRA 85 45,518 45,6328 16,0 275,0 

TIA-LJU 79 47,544 38,3799 16,0 202,0 

VIE-LJU 145 31,717 24,0825 16,0 178,0 

ZRH-LJU 173 45,023 45,8807 16,0 316,0 

Skupaj 5988 38,452 33,8887 16,0 370,0 

(opomba: upoštevane relacije z numerusom n > 50) 

Vir: Adria Airways 2018a. 
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Tip letalskega prevoznika 

linijski prevoznik 

(n=24) 

regionalni letalski prevoznik 

(n=42) 

nizkocenovni prevoznik 

(n=12) 

Aegean Airlines Aigle Azur Condor 

Air Berlin Air Baltic EasyJet 

Air Europa Air Corsica Germanwings 

Air France Air Dolomiti Iberia Express 

Alitalia Air Malta Jet2 

Austrian Air Nostrum Thomson 

British Airways Air Serbia NIKI 

Brussels Airlines Alitalia CityLiner Norwegian Air Shuttle 

Finnair BA Cityflyer Transavia 

Iberia Belavia Volotea 

Icelandair Braathens Vueling 

Jet2 Braathens Regional WOW Air 

KLM Binter Canarians  

LOT - Polish Airlines BMI Regional  

Lufthansa Canarias Airlines 
 

Norwegian Air International Canary Fly 
 

SAS Cimber 
 

SWISS Cityjet 
 

TAP Portugal Comair 
 

Thomas Cook Airlines Croatia Airlines 
 

Thomson CSA 
 

Transavia Eurowings 
 

UIA Flybe 
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Tip letalskega prevoznika 

linijski prevoznik 

(n=24) 

regionalni letalski prevoznik 

(n=42) 

nizkocenovni prevoznik 

(n=12) 

Virgin Atlantic Germania 
 

 

Globus 
 

 

Helvetic Airways 
 

 

HOP! 

 Iberia Express  

 

KLM Cityhopper 
 

 

Lufthansa CityLine 

 

Luxair 

 

Naysa 
 

 

NIKI 
 

 

Olympic Air 
 

 

Portugalia Airlines  

 

SATA - Air Acores  

 

Transavia France 

 

SmartLynx Airlines 
 

 

Sun Express Deutschland 

 

Swiss Global 

 

White Airways 

 

Wideroe 
 

Vir: Flight stat 2018. 
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Število 

letov 

% opazovanih 

letov 

% točnih letov 

prihod 

% 

zamujenih 

letov >15 

min prihod 

Povprečna 

zamuda 

zamujenega 

leta 

 Tip prevoznika Ime prevoznika Koda Sum Mean Mean Mean Mean 

 linijski prevoznik Aegean Airlines A3 53.215,00 97,9 81,6 18,4 38,2 

 linijski prevoznik Air Berlin AB 8.771,00 72,9 86,4 13,6 36,6 

 linijski prevoznik Air Europa UX 97.893,00 82,9 80,5 19,5 42,8 

 linijski prevoznik Air France AF 361.955,00 99,8 74,8 25,2 43,4 

 linijski prevoznik Alitalia AZ 207.705,00 98,7 83,2 16,8 38,5 

 linijski prevoznik Austrian OS 146.557,00 99,9 79,4 20,6 37,6 

 linijski prevoznik British Airways BA 403.269,00 98,3 77,2 22,8 45,6 

 linijski prevoznik Brussels Airlines SN 92.159,00 94,9 71,2 28,8 40,5 

 linijski prevoznik Finnair AY 133.443,00 98,2 78,4 21,6 36,8 

 linijski prevoznik Iberia IB 190.360,00 96,2 84 16 39,6 

 linijski prevoznik Icelandair FI 28.687,00 98,6 62,6 37,4 50,5 

 linijski prevoznik Jet2 LS 110.934,00 94,3 80,9 19,1 49,7 

 linijski prevoznik KLM KL 277.786,00 98,8 83,5 16,5 43,2 

 linijski prevoznik LOT - Polish Airlines LO 129.563,00 99,1 74,8 25,2 42,2 
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Število 

letov 

% opazovanih 

letov 

% točnih letov 

prihod 

% 

zamujenih 

letov >15 

min prihod 

Povprečna 

zamuda 

zamujenega 

leta 

 linijski prevoznik Lufthansa LH 578.026,00 99,8 73,1 26,9 38,3 

 linijski prevoznik Norwegian Air International D8 105.888,00 95,2 70,4 29,6 44,7 

 linijski prevoznik SAS SK 323.149,00 99,7 77 23 38,8 

 linijski prevoznik SWISS LX 158.415,00 99,8 74,6 25,4 36,1 

 linijski prevoznik TAP Portugal TP 109.026,00 96,8 63,6 36,4 45,8 

 linijski prevoznik Thomas Cook Airlines TC 42.021,00 95 65,3 34,7 51,5 

 linijski prevoznik Thomson TO 57.820,00 87,9 68,8 31,2 49 

 linijski prevoznik Transavia HV 53.542,00 89,9 80,2 17,6 54,4 

 linijski prevoznik UIA PS 60.620,00 96 74,1 25,9 42,1 

 linijski prevoznik Virgin Atlantic VS 31.179,00 95,3 77,2 22,8 43,5 

 regionalni letalski 

prevoznik 
Aigle Azur ZI 14.672,00 85,5 56,6 43,1 49,4 

 regionalni letalski 

prevoznik 
Air Baltic BT 58.083,00 96 85,3 14,7 39,7 

 regionalni letalski 

prevoznik 
Air Corsica XK 23.805,00 95,5 77,4 22,6 43,2 
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Število 

letov 

% opazovanih 

letov 

% točnih letov 

prihod 

% 

zamujenih 

letov >15 

min prihod 

Povprečna 

zamuda 

zamujenega 

leta 

 regionalni letalski 

prevoznik 
Air Dolomiti EN 31.824,00 99,5 70,7 29,3 41,2 

 regionalni letalski 

prevoznik 
Air Malta KM 14.911,00 96,3 69,9 30,1 46,8 

 regionalni letalski 

prevoznik 
Air Nostrum YW 86.863,00 96,2 80,9 19,1 39,7 

 regionalni letalski 

prevoznik 
Air Serbia JU 31.794,00 84,1 78,6 21,4 38,4 

 regionalni letalski 

prevoznik 
Alitalia CityLiner CT 44.080,00 99,2 87,1 12,9 40,5 

 regionalni letalski 

prevoznik 
BA Cityflyer CJ 39.840,00 98,9 75,8 24,2 49 

 regionalni letalski 

prevoznik 
Belavia B2 33.856,00 97,9 81,3 18,7 37,6 

 regionalni letalski 

prevoznik 
Binter Canarias NT 20.611,00 96,6 88,9 11,1 37,6 

 regionalni letalski 

prevoznik 
BMI Regional BM 11.591,00 67,1 70,4 29,6 57,7 

 regionalni letalski 

prevoznik 
Braathens   DC 28.348,00 76,9 83 17 39,4 
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Število 

letov 

% opazovanih 

letov 

% točnih letov 

prihod 

% 

zamujenih 

letov >15 

min prihod 

Povprečna 

zamuda 

zamujenega 

leta 

 regionalni letalski 

prevoznik 
Braathens Regional TF 13.195,00 98,5 84 16 38,9 

 regionalni letalski 

prevoznik 
Canarias Airlines RS 29.250,00 96,9 89,5 10,5 41,9 

 regionalni letalski 

prevoznik 
Canary Fly PM 13.329,00 97,2 92 8 39,5 

 regionalni letalski 

prevoznik 
Cimber QA 5.893,00 99,8 79,6 20,4 40,8 

 regionalni letalski 

prevoznik 
Cityjet WX 78.130,00 94,6 71,5 28,5 42,4 

 regionalni letalski 

prevoznik 
Comair MN 41.156,00 75,7 82,7 17,3 46,5 

 regionalni letalski 

prevoznik 
Croatia Airlines OU 25.528,00 98,1 74,7 25,3 42,2 

 regionalni letalski 

prevoznik 
CSA OK 38.360,00 87,1 72,1 27,9 46,9 

 regionalni letalski 

prevoznik 
Eurowings EW 65.008,00 99,6 65,3 34,7 43,2 

 regionalni letalski 

prevoznik 
Flybe BE 199.678,00 93,8 77,5 22,5 50,2 
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Število 

letov 

% opazovanih 

letov 

% točnih letov 

prihod 

% 

zamujenih 

letov >15 

min prihod 

Povprečna 

zamuda 

zamujenega 

leta 

 regionalni letalski 

prevoznik 
Germania ST 29.418,00 86,2 69,2 30,8 47,3 

 regionalni letalski 

prevoznik 
Globus GH 30.623,00 96,2 76 24 51 

 regionalni letalski 

prevoznik 
Helvetic Airways 2L 24.405,00 98 79,5 20,5 36 

 regionalni letalski 

prevoznik 
HOP! HO 139.994,00 69,7 77,4 22,6 43,2 

 regionalni letalski 

prevoznik 
Iberia Express I2 35.661,00 89,7 87,9 12,1 38,8 

 regionalni letalski 

prevoznik 
KLM Cityhopper WA 93.082,00 99 84,4 15,6 43,2 

 regionalni letalski 

prevoznik 
Lufthansa CityLine CL 129.011,00 99,6 77,8 22,2 38,2 

 regionalni letalski 

prevoznik 
Luxair LG 32.891,00 73,2 76,7 23,3 38,2 

 regionalni letalski 

prevoznik 
Naysa ZN 7.019,00 93,1 90 10,5 42,8 

 regionalni letalski 

prevoznik 
NIKI HG 18.908,00 80,6 65,9 34,1 54,6 
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Število 

letov 

% opazovanih 

letov 

% točnih letov 

prihod 

% 

zamujenih 

letov >15 

min prihod 

Povprečna 

zamuda 

zamujenega 

leta 

 regionalni letalski 

prevoznik 
Olympic Air OA 31.302,00 97,7 85,9 14,1 40,1 

 regionalni letalski 

prevoznik 
Portugalia Airlines NI 18.128,00 97,4 64,4 35,6 52,3 

 regionalni letalski 

prevoznik 
SATA - Air Acores SP 13.747,00 96,7 67,4 32,6 49,6 

 regionalni letalski 

prevoznik 
SmartLynx Airlines 6Y 2.048,00 77,9 60,6 39,4 68,9 

 regionalni letalski 

prevoznik 
SunExpress Deutschland XG 2.097,00 69,8 62,5 37,4 69 

 regionalni letalski 

prevoznik 
Swiss Global SW 22.931,00 99,8 69,3 30,7 38,5 

 regionalni letalski 

prevoznik 
Transavia France TO 27.349,00 88,4 80,7 19,3 43,8 

 regionalni letalski 

prevoznik 
White Airways WH 17.539,00 96,9 63,7 36,3 47,6 

 regionalni letalski 

prevoznik 
Wideroe WF 129.363,00 93,3 86,1 13,9 37,2 

 nizkocenovni 

letalski prevoznik 
Condor DE 42.034,00 97,8 68,2 31,8 51,4 
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Število 

letov 

% opazovanih 

letov 

% točnih letov 

prihod 

% 

zamujenih 

letov >15 

min prihod 

Povprečna 

zamuda 

zamujenega 

leta 

 nizkocenovni 

letalski prevoznik 
EasyJet U2 610.859,00 97,9 74,6 25,4 50,1 

 nizkocenovni 

letalski prevoznik 
Germanwings 4U 79.035,00 99,6 74,8 25,2 49,7 

 nizkocenovni 

letalski prevoznik 
Iberia Express I2 35.661,00 89,7 87,9 12,1 38,8 

 nizkocenovni 

letalski prevoznik 
Jet2 LS 56.043,00 93,9 81,1 18,9 49,2 

 nizkocenovni 

letalski prevoznik 
Thomson BY 12.803,00 94,4 76,5 23,5 43,5 

 nizkocenovni 

letalski prevoznik 
NIKI HG 18.908,00 80,6 65,9 34,1 54,6 

 nizkocenovni 

letalski prevoznik 
Norwegian Air Shuttle DY 135.762,00 96,1 73,7 26,3 44,4 

 nizkocenovni 

letalski prevoznik 
Transavia HV 39.563,00 90,8 80,1 19,9 53,3 

 nizkocenovni 

letalski prevoznik 
Volotea VO 52.998,00 96,4 75,9 24,1 50,5 

 nizkocenovni 

letalski prevoznik 
Vueling VY 228.480,00 97,2 74,6 25,4 52,4 
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letov 

% opazovanih 

letov 

% točnih letov 

prihod 

% 

zamujenih 

letov >15 

min prihod 

Povprečna 

zamuda 

zamujenega 

leta 

 nizkocenovni 

letalski prevoznik 
WOW Air WW 16.025,00 88,1 66,2 33,8 46,4 

 Vir: Flightstat 2018. 
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