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POVZETEK 

Gospodarske javne službe so službe, ki jih ustanovi država za proizvajanje izdelkov in 

izvajanje storitev, ki zadovoljujejo potrebe javnega značaja. Ena izmed oblik gospodarskih 

javnih služb je javno podjetje, ki je ustanovljeno za opravljanje ene ali več gospodarskih 

javnih služb večjega obsega. Poleg opravljanja svoje primarne dejavnosti zagotavljanja javnih 

dobrin lahko opravlja tudi tržno dejavnost, ki pa ne sme presegati okvirjev primarne 

dejavnosti, zaradi katere je bilo podjetje ustanovljeno. V zaključni projektni nalogi smo 

raziskovali in preučevali strategijo marketinga, ki jo Javno podjetje Komunala Izola, d. o. o., 

uporablja pri izvajanju tržne dejavnosti zbiranja, odvoza, prevzema ter predelave gradbenih 

odpadkov. Na osnovi izvedene raziskave je bilo ugotovljeno, da podjetje uspešno izvaja 

izbrano marketinško strategijo, saj je doseglo zastavljene cilje ter si zagotovilo želeni položaj 

na trgu.  

Ključne besede: strategija, marketing, javno podjetje, tržna dejavnost,                                

Javno podjetje Komunala Izola, d. o. o. 

SUMMARY  

Utilities are services, which are set up by the state, in order to produce and implement 

services that meet the needs of public importance. One of the forms of utilities is a public 

company, formed to provide one or more utilities of bigger volume. Apart from performing its 

primary activity, the provision of public goods, it may also perform commercial activities, 

which shouldn't exceed the frames of the primary activity, for which the company was 

founded. The final project assignment contains a research and a study on the marketing 

strategy, which is used by Public enterprise Komunala Izola, d. o. o., in the implementation of 

marketing activities such as collection, remove, acquisition and processing of construction 

waste. The performed research has shown that the company has successfully performed the 

selected marketing strategy, as it has reached the set goals and secured the desired position on 

the market. 

Key words: strategy, marketing, public enterprise, market activity, Public enterprise 

Komunala Izola, d. o. o.  
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1 UVOD 

Učinkovita in uspešna podjetja imajo skrbno izoblikovane vizije ter velik poudarek dajejo na 

snovanje in izvajanje poslovnih strategij, kar vodi k uresničevanju zastavljenih ciljev podjetja. 

Marketing kot eno izmed poslovnih funkcij v podjetju je potrebno skrbno načrtovati in 

organizirati, saj je uspeh poslovanja in doseganje zastavljenih ciljev podjetja odvisen od 

sposobnosti prilagajanja ter odzivanja spremembam na trgu. 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Kotler (1998, 6) opredeljuje marketing kot družbeni in vodstveni proces, ki omogoča 

posameznikom in skupinam, da dobijo to, kar potrebujejo, tako da ustvarijo, ponudijo in z 

drugimi izmenjujejo izdelke ali storitve, ki imajo vrednost.  

Potočnik (2002a, 11) poudarja, da so temelj trženja različne potrebe in želje ljudi, ki 

ustvarjajo nelagodnost, ki jo odpravljajo z nakupom izdelkov in storitev, ki zadovoljuje 

njihove potrebe in želje. 

Podjetje z ustrezno marketinško strategijo opredeli, kako bo doseglo zastavljene trženjske 

cilje, in sicer tako, da določi, kaj bo narejeno, kdo bo to naredil, kdaj je treba narediti in 

koliko bo izvedba stala. Strategija marketinga tako obsega izbiranje in preučevanje ciljnega 

trga ter oblikovanje marketinškega spleta za ciljni trg.  

Javna podjetja kot ena od oblik zagotavljanja gospodarskih javnih služb so ustanovljena za 

opravljanje dejavnosti, ki so javnega in družbenega interesa, vendar lahko poleg svoje 

osnovne dejavnosti opravljajo še tržno dejavnost kot dopolnilno dejavnost, ki pa ne sme 

presegati okvirje primarnih dejavnosti, zaradi katerih je bilo podjetje ustanovljeno. 

Javno podjetje Komunala Izola, d. o. o., je javno podjetje, ki je bilo ustanovljeno za izvajanje 

obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb in poleg osnovnih dejavnosti opravlja še tržne 

dejavnosti. V okviru Sektorja za ekologijo in ravnanje z odpadki opravlja poleg javne službe 

zbiranja, obdelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov tudi tržno dejavnost zbiranja, 

odvoza, prevzema in predelave gradbenih odpadkov. Podjetje se s tovrstno tržno dejavnostjo 

ukvarja od leta 2013, ko je pridobilo vsa potrebna dovoljenja za zbiranje ter predelavo 

gradbenih odpadkov (Komunala Izola 2014d). 

Podjetje si prizadeva k čim boljši kakovosti in učinkovitosti ponujenih storitev, saj je le 

zadovoljen kupec pripravljen plačati več ter na osnovi dobrih izkušenj priporočati podjetje še 

drugim morebitnim kupcem. To pa pomeni, da zadovoljstvo kupcev neposredno vpliva na 

poslovne rezultate podjetja. 
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V zaključni projektni nalogi smo načrtovali raziskati, preučiti, analizirati in opredeliti 

strategijo marketinga Javnega podjetja Komunala Izola, d. o. o., pri izvajanju tržne dejavnosti 

zbiranja, odvoza in prevzema ter predelave gradbenih odpadkov. Z raziskavo smo želeli 

ugotoviti uspešnost oziroma neuspešnost obstoječe strategije marketinga, ki jo podjetje izvaja, 

in z izidi raziskave podati tudi priporočila za nadaljnje poslovanje preučevanega podjetja. 

1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Namen zaključne projektne naloge je bil raziskati, preučiti, analizirati in opredeliti strategijo 

marketinga, ki jo Javno podjetje Komunala Izola, d. o. o., uporablja pri izvajanju tržne 

dejavnosti zbiranja, odvoza in prevzema ter predelave gradbenih odpadkov. Na osnovi 

pridobljenih rezultatov preučevanja smo podali tudi priporočila za nadaljnje poslovanje 

preučevanega podjetja ter tudi predloge za izboljšavo delovanja in poslovanje preučevanega 

podjetja. 

Cilji zaključne projektne naloge so bili: 

- preučiti vlogo in pomen marketinga za delovanje in poslovanje podjetja, 

- preučiti različne strategije marketinga, 

- preučiti značilnosti delovanja in poslovanja javnih podjetij, 

- preučiti pomen in značilnosti tržne dejavnosti v javnem podjetju,  

- raziskati, preučiti, analizirati in opredeliti strategijo marketinga Javnega podjetja 

Komunala Izola, d. o. o., za storitve zbiranja, odvoza, prevzema in predelave gradbenih 

odpadkov, 

- na osnovi pridobljenih rezultatov preučevanja podati tudi priporočila za nadaljnje 

poslovanje preučevanega podjetja ter tudi predloge za izboljšavo delovanja in poslovanje 

preučevanega podjetja. 

1.3 Metode za doseganje ciljev zaključne projektne naloge 

Pri pisanju zaključne projektne naloge smo načrtovali uporabo naslednjih raziskovalnih 

metod: 

- metodo opisovanja ali deskripcije, 

- metodo povzemanja ali kompilacije, 

- metodo analize, 

- metodo študije primera delovanja in poslovanja izbranega podjetja, 

- metodo sinteze končnih ugotovitev. 

Zastavili smo si raziskovalno vprašanje, na katerega smo želeli odgovoriti z raziskavo:  

Kakšno strategijo marketinga Javno podjetje Komunala Izola, d. o. o., izvaja ter ali je 

strategija marketinga proučevanega podjetja uspešna? 
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Izvedli smo kvalitativno raziskavo v obliki intervjuja z odgovorno osebo v Javnem podjetju 

Komunala Izola, d. o. o., za izvajanje tržne dejavnosti zbiranja, odvoza, prevzema ter 

predelave gradbenih odpadkov. Na osnovi izvedene raziskave smo želeli ugotoviti, ali ima 

Javno podjetje Komunala Izola, d. o. o., dobro načrtovano strategijo marketinga za storitve 

zbiranja, odvoza, prevzema in predelave gradbenih odpadkov ter ali se navedena strategija 

uspešno izvaja.  

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanem problemu 

Predpostavljali smo, da je učinkovita in uspešno izpeljana in izvedena strategija marketinga 

ključnega pomena za pridobitev konkurenčnih prednosti ter doseganje zastavljenih ciljev 

podjetja na izbranem ciljnem trgu. Prav tako smo predpostavljali, da se je podjetje 

pripravljeno prilagajati potrebam in zahtevam ciljnega trga ter z novimi pristopi ohraniti ali 

izboljšati tržni položaj.  

Hkrati smo tudi predpostavljali, da izbrano podjetje dobro posluje, saj poleg tržne dejavnosti 

zbiranja, odvoza, prevzema in predelave gradbenih odpadkov ter dejavnosti gospodarskih 

javnih služb varstva okolja, kot so ravnanje s komunalnimi odpadki, odvajanje in čiščenje 

odpadnih voda, javna snaga in čiščenje javnih površin, opravlja tudi pristaniško dejavnost, 

dejavnost parkirišč, pokopališko in pogrebno dejavnost ter v okviru delovne enote gradnje 

izvaja gradbena dela in vzdrževanje objektov. 

Ključni omejitvi sta bili pristnost odgovorov intervjuvanca ter omejitev dostopa do vseh 

potrebnih podatkov o poslovanju preučevanega podjetja zaradi tajnosti podatkov, ki bi bili 

lahko obravnavani kot poslovna skrivnost. 
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2 MARKETING 

Želje in potrebe potrošnikov se razlikujejo, posledično se razlikuje tudi njihovo 

zadovoljevanje. Ugotavljanje potrošniških želja in potreb, natančno definiranje in poznavanje 

potencialnih kupcev ter prilagajanje ciljnim kupcem predstavlja ključ do uspeha vsakega 

podjetja. Pri tem ima v podjetju odločilno vlogo marketing, ki preverja tržne možnosti in 

morebitne priložnosti v okolju ter jih usklajuje z možnostmi in koristi podjetja. Marketing v 

podjetju skrbi za konkurenčnost na trgu in pripeva k doseganju zastavljenih ciljev podjetja. 

2.1 Opredelitev marketinga 

V literaturi srečamo veliko različnih definicij, ki marketing opredeljujejo kot načrtovanje, 

usklajevanje investicij in proizvodnje ter prodaja izdelkov in storitev, ki zadovoljujejo potrebe 

in želje kupcev. Vukovič (2006, 10) pravi, da ima marketing več pomenov in se pojavlja kot 

ekonomski proces, poslovna dejavnost ali funkcija, poslovna koncepcija ali znanstvena 

disciplina. Osnovna vsebina marketinga je v tem, da ima proizvajalec oziroma ponudnik 

aktiven odnos do kupca pri zadovoljevanju potreb in reševanju kupčevih problemov, ki se 

pojavljajo v vsakdanjem življenju.  

Beseda trženje je enostavni prevod angleške besede marketing. Trženje se posplošeno 

pojmuje kot vse poslovne dejavnosti podjetja, ki so povezane s potjo izdelkov in storitev od 

prodajalcev do končnih uporabnikov. Med dejavnosti se uvršča predvsem nabavljanje, 

skladiščenje in prodajanje (Potočnik 2000, 46). 

Biloslavo (2006, 186) pravi: »Trženje v najširšem pomenu razumemo kot management 

menjalnih razmerij z vplivnimi udeleženci organizacije, tako tistimi v notranjih kot onimi v 

zunanjih okoljih.« 

Dubrovski (2004, 234) marketing opredeljuje kot »način razmišljanja, vedenja in delovanja 

oseb in organizacij, v središču katerega je odjemalec s svojimi potrebami in zahtevami, ki jih 

je, da bi lahko uresničevali lastne smotre in cilje, treba s pomočjo primerno oblikovanega 

marketinškega spleta čimbolj popolno zadovoljevati«.  

Ena izmed definicij Kotlerja (1998, 13) pravi: »Trženje je družbeni in upravljavski proces, s 

pomočjo katerega organizacije in posamezniki dobijo, kar potrebujejo ali želijo, tako, da 

ustvarijo, ponudijo in medsebojno zamenjujejo izdelke, ki imajo vrednost.« 

Trženje sestavljajo naslednje osnovne sestavine: potrebe, želje in povpraševanje; izdelki; 

vrednost, strošek in zadovoljstvo; menjava, transakcije in odnosi; trgi; trženje in tržniki 

(Kotler 1998, 7).  Navedene sestavine so prikazane na sliki 1. 
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Slika 1: Osnovni koncepti trženja 

Vir: Kotler 1998, 7. 

Trženje obsega vse dejavnosti, ki so potrebne, da proizvodi in storitve dosežejo končnega 

odjemalca. Začne se z ugotavljanjem, kaj potrošnik dejansko zahteva, želi ali pričakuje, 

sledijo vse dejavnosti, ki so potrebne, da proizvodi in storitve pridejo v posest končnega 

uporabnika (Tavčar 2000, 3). 

Potočnik (2000, 47) navaja naslednje tri temeljne predpostavke, na katerih trženje temelji: 

- proizvodnja izdelkov in izvajanje storitev za potrebe porabnikov, 

- količinsko in kakovostno zadovoljevanje teh potreb, 

- izvajanje trženjskih aktivnosti, ki zagotavljajo uspešno prodajanje. 

Potočnik (2000, 50–51) ugotavlja, da bo trženje v podjetju uspešno le, če bo trženjska 

miselnost sprejeta v vseh oddelkih v podjetju. Vodstvo podjetja se mora usmeriti na 

izboljšanje kakovosti poslovanja in sprejeti koncept celovite trženjske usmeritve, ki se mora 

pokazati: 

- v pozitivnem odnosu do kupcev na vseh ravneh storitvenega podjetja, 

- v pripadnosti trženju vseh zaposlenih, 

- v sprejemu standardov kakovosti, 

- v spoznavanju, da je kakovost poslovanja nujni, vendar ne edini pogoj uspeha. 

Ker podjetje ne more oskrbovati vseh obstoječih kupcev na trgu zaradi raznolikosti 

nakupovalnih zahtev, običajev in navad, mora podjetje prepoznati, kdo so potencialni kupci in 

kakšne so njihove želje, potrebe in predvsem pričakovanja. Podjetje mora tako izpeljati tržno 

raziskavo, s pomočjo katere ugotovi najprivlačnejše tržne segmente, ki jih lahko uspešno 

zadovolji, nato oblikovati ponudbo izdelkov in storitev ter pripraviti in oblikovati ustrezno 

marketinško strategijo, s katero bo podjetje prodrlo na trg ter si zagotovilo ustrezen položaj na 

trgu. 
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2.2 Strategije marketinga 

Na dolgoročno uspešnost podjetja vplivajo snovanje zmožnosti in izbira pravih poslovnih 

priložnosti podjetja ter postavljanje smernic, s katerimi podjetje ustvarja skladnost med 

notranjimi zmožnostmi ter zunanjim okoljem, v katerem podjetje deluje. Pri tem mora imeti 

podjetje jasno začrtane cilje, ki jih s pomočjo učinkovite izoblikovane strategije lahko tudi 

izpolnjuje. Strategija podjetja tako predstavlja smernice za doseganje in izpolnjevanje ciljev 

podjetja v prihodnosti.  

Poznavanje obstoječih ter predvidevanje prihodnjih pojavov v okolju je za podjetje ključnega 

pomena, še posebej pri planiranju, snovanju, oblikovanju in izbiranju ustrezne politike 

podjetja. Biloslavo (2006, 315) navaja, da trženjska politika predstavlja podsistem politike 

organizacije, ki obsega temeljno, razvojno in časovno okvirnost, cilje in strategije tako do 

odjemalcev kot do konkurentov. Usklajena sestavina politike in strategije organizacije naj bo 

tudi trženjska strategija. 

Trženjska strategija obsega izbiranje in preučevanje ciljnega trga ter oblikovanje trženjskega 

spleta za ciljni trg. Trženjska strategija torej opredeljuje sredstva za uresničitev trženjskih 

ciljev, ki jih bo podjetje doseglo le, če bo izvajalo sprejeto trženjsko strategijo, kar seveda 

prispeva k uresničitvi splošnih ciljev podjetja (Potočnik 2002b, 51). 

Strategija marketinga v okviru svojih aktivnosti ustvarja dolgoročne konkurenčne prednosti 

na trgu z razvojem in proizvodnjo konkurenčnih izdelkov, pridobivanjem novih kupcev in 

prodiranjem na nove ciljne trge, ustvarjanjem ustreznega imidža podjetja in doseganjem 

primernega dobička. Dobro zastavljena marketinška strategija je prvi pogoj za uspešno 

poslovanje podjetja, zato mora biti tržno prilagodljiva, upoštevati mora tudi povpraševanje 

(Devetak 2007, 229). 

Za doseganje želenih ciljev ter poslovnih rezultatov mora podjetje tako oblikovati ustrezno 

strategijo marketinga, ki jo nato uspešno izvaja na ciljnem trgu. Pri tem je potrebno poudariti, 

da se potrebe in želje kupcev razlikujejo, posledično se razlikujejo tudi izdelki in storitve, ki 

te potrebe in želje zadovoljujejo. Naloga marketinga je, da te potrebe in želje zazna ter 

opredeli način njihovega zadovoljevanja. To pa podjetje izvede z marketinško raziskavo trga, 

na osnovi katere nato lahko oblikuje ustrezne marketinške strategije ter izvaja različne 

marketinške aktivnosti, ki podjetju prinašajo konkurenčno prednost na trgu. Podjetje mora 

torej razvijati, oblikovati in izvajati različne marketinške strategije za različne ciljne trge.  

Podjetje si s strategijami trženja prizadeva ohranjati obstoječi tržni položaj ter osvajati nove 

trge. Pri tem uporablja različne strategije trženja. Najosnovnejša razdelitev trženjskih strategij 

je tista, ko lahko podjetje usmeri na izdelke masovne porabe, kjer je odločilni dejavnik 

konkurenčnosti nizka cena, ali izdelke višje (vrhunske) razlikovalne kakovosti, kjer 

prevladujejo drugi elementi konkurenčnosti (Dubrovski 2004, 244). 
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Ker najbrž ni dveh organizacij, ki bi imele popolnoma enako politiko, se tudi politike trženja 

močno razlikujejo. Na splošno pa je mogoče razlikovati splošne (generične) trženjske 

strategije za ofenzivno ali defenzivno delovanje na trgu, za strategijo naložb in rasti ter za 

strategijo dezinvestiranja oziroma krčenje poslovanja (Biloslavo 2006, 315). 

Pečar in Gramc (2005, 154–155) marketinške strategije delita na: 

- karakteristične marketinške strategije, kot so: biti prvi in največji, kreativna imitacija ter 

tržne niše, 

- funkcijske marketinške strategije, med katere uvrščajo: strategijo proizvodnega 

programa, strategijo širitve, strategijo financiranja, strategijo cen, strategijo distribucije, 

embalaže, strategijo konkurenčnosti in podobe, strategijo reklame, medijev ter strategijo 

prestrukturiranja. 

Za organizacijo je izrednega pomena, kako dosegati konkurenčno pozicijo ali prednost na 

tržišču. K doseganju vodilnega položaja na trgu prispeva tudi prilagodljivost organizacije na 

trgu. Trajnejšo konkurenčno prednost si uspešne organizacije prizadevajo doseči s stroškovno 

prednostjo in diferenciacijo, kar predstavlja osnovo za oblikovanje treh generičnih strategij. 

Generične strategije zajemajo (Vukovič in Završnik 2010, 140–141): 

- stroškovno prvenstvo, pri kateri se organizacija osredotoči na izvajanje storitev z 

minimalnimi stroški, 

- diferenciacijo, pri kateri se organizacija izredno prilagaja odjemalcem, v smislu 

najboljšega zadovoljevanja odjemalcev, 

- osredotočenje, pri kateri se organizacija odloči za manjši ali ožji segment trga in na 

specializirano storitev, ki jo prilagodi povpraševanju. 

Kotler (1998) pojasnjuje, da dobimo podrobnejši vpogled v različne strategije trženja z 

razdelitvijo podjetij glede na vlogo, ki jo imajo na ciljem trgu. Vloga podjetja na trgu je lahko 

vodilna, vloga izzivalca, vloga sledilca ali zapolnjevalca vrzeli. Pripadajoče strategije pa so 

naslednje: 

- strategije vodilnih podjetij: strategije razširitve celotnega trga, strategija varovanja 

tržnega deleža in strategija večanja tržnega deleža, 

- strategije izzivalcev: strategija nižje cene, strategija cenenih izdelkov, strategija prestižnih 

izdelkov, strategija večje izbire izdelka, strategija izuma izdelka, strategija boljših 

storitev, strategija novosti v distribuciji, strategija zmanjšanja stroškov proizvodnje, 

intenzivno oglaševanje, 

- strategije sledilcev: strategija ponarejevalca, strategija posnemovalca in strategija 

prilagojevalca, 

- zapolnjevalec vrzeli: strategija specializacije za nekega končnega uporabnika. 

Trženjska strategija predstavlja najpomembnejši sestavni del strategije podjetja in kot taka 

vpliva tudi na razvoj podjetja. Zato je oblikovanje različnih strategij in izbira najprimernejše 

strategije temelj vseh trženjskih aktivnosti (Potočnik 2002a, 62–63). 
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2.3 Vloga in pomen marketinga v podjetju 

Zaradi vse večje konkurence na trgu ter vedno večje zahteve, želje in potreb odjemalcev lahko 

svoj položaj na trgu ohranijo le tista podjetja, ki se znajo hitro prilagajati in odzivati 

spremembam na trgu ter poslovnemu okolju podjetja. Glavno vlogo pri tem pa ima nedvomno 

marketing, ki omogoča podjetjem ugotavljanje potreb odjemalcev ter način, kako jih 

zadovoljevati. Ravno način zadovoljevanja potreb odjemalcev predstavlja konkurenčno 

prednost podjetja in zagotovitev vodilnega položaja na trgu. To pa dosega z izvedbo uspešnih 

marketinških strategij ter oblikovanjem marketinškega spleta za ciljni trg. 

Marketingu v organizaciji je potrebno dodeliti ustrezen položaj in vlogo, saj je poslovna 

funkcija, ki z drugimi poslovnimi funkcijami ne omogoča le nemotenega poteka temeljnega 

procesa, temveč tudi upravljavskega in informacijskega procesa organizacije. Marketing je 

tista poslovna funkcija, s katero organizacija vzpostavlja neposreden odnos s trgom in 

nasprotno (Radonjič in Iršič 2006, 89). 

Žabkar in Zbačnik (2009, 139) poudarjata: »Vloga trženja se nanaša na stanje trženja znotraj 

podjetja, torej, v kolikšni meri so trženjske aktivnosti zastopane v strateškem načrtovanju 

podjetja, kakšna je operativna učinkovitost trženja, ali ima podjetje ustrezne trženjske 

informacije in ali je podjetje usmerjeno na porabnike.« 

Marketing v organizacijah pomeni več kot le sredstvo prodaje in promocije, saj predstavlja 

sredstvo načrtovanja in upravljanja odnosov in izmenjav med različnimi javnostmi. Vloga, 

mesto in pomen marketinga je analiziranje, planiranje, izvrševanje in nadziranje zastavljenih 

programov, načrtovanih za vzpodbujanje izmenjav vrednosti s ciljnimi trgi ob namenu 

doseganja zadovoljstva strank (Devetak 2007, 24). 

Žabkar in Zbačnik (2009, 42–43) ugotavljata, da če ima trženje veliko vlogo v podjetju, je 

potem pričakovano, da: 

- bo trženje vključeno v poslovne načrte, oblikovanje strategij in načrtovanje prihodnosti 

podjetja; 

- bo veliko časa in truda vloženega v načrtovanje in izvajanje trženjskih aktivnosti, kot so 

oblikovanje trženjskih strategij in načrtov, oblikovanje oglaševalskih kampanj, 

analiziranje konkurence, ovrednotenje uspešnosti trženjskih strategij in načrtov ter drugih 

trženjskih aktivnosti; 

- bo podjetje trženjsko naravnano z ustreznim obsegom trženjskega oddelka, z zadostnim 

številom zaposlenih na področju trženja in na različnih nivojih odločanja v podjetju, z 

zadostnimi viri in proračunom; 

- bodo trženjske strategije in načrti razviti, nadzirani in ovrednoteni na sistematičen način s 

strani podjetja. 
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Vloga marketinga v podjetju se je skozi čas spreminjala, saj je marketing najprej predstavljal 

eno izmed poslovnih funkcij v podjetju, kot so proizvodnja, finance, računovodstvo itd. Nato 

se je vloga marketinga povečevala, vse dokler ni postala osrednja poslovna funkcija v 

podjetju. Razvoj je povzročil, da se je marketinška usmeritev razvila do te mere, da je bilo 

potrebno osrednjo pozornost nameniti izključno kupcu (Vukovič in Završnik 2010, 17). 

Če povzamemo zgoraj navedeno, lahko trdimo, da je marketing zelo pomemben proces v 

poslovanju podjetja, saj je od uspešnosti izvedbe marketinga odvisen tudi uspeh celotnega 

podjetja. Zato je pomembno, da podjetje pripravi ustrezen načrt marketinga, kjer analizira 

trenutno stanje podjetja, okolje, v katerem podjetje deluje, opredeli marketinške cilje in 

aktivnosti ter strategije, ki so potrebne za dosego teh ciljev. 

2.3.1 Strateško načrtovanje marketinga  

Proces strateškega načrtovanja se v podjetju izvaja zato, da bi podjetje ohranilo konkurenčno 

prednost na trgu ter uresničevalo zastavljene poslovne cilje. Podjetje brez strateškega 

načrtovanja tvega, saj se poslovno okolje, v katerem podjetje deluje, dnevno spreminja, 

spreminjajo se tudi potrebe in želje odjemalcev, katerih pričakovanja so vedno bolj zahtevna. 

Zato podjetja, ki so strateško usmerjena, pričakujejo, da jih bo strateško načrtovanje pripeljalo 

do pričakovanih rezultatov, saj imajo načrtovane vse aktivnosti in smernice, ki jih morajo 

izvesti, da bi zastavljene cilje v prihodnosti tudi dosegali. Proces strateškega načrtovanja je 

pomembna aktivnost v poslovanju podjetja, saj podjetju omogoča učinkovito in uspešno 

doseganje ciljev na vseh poslovnih področjih.  

Opazovanje celotnega podjetja in njegovega okolja je za strateško načrtovanje bistvenega 

pomena. Strateško načrtovanje lahko razdelimo v ožjem pomenu besede na fazo iskanja in 

zaznavanja poslovnih razvojnih problemov podjetja in na fazo izdelave strateških načrtov, ki 

vključujejo plansko reševanje problemov s planskim odločanjem (Pučko 2003, 115). 

V dinamičnem okolju, v katerem podjetje posluje, mora sprejemati odločitve in izvajati 

ukrepe, da bi ohranilo konkurenčno prednost na trgu ter ohranilo obstoječe in pridobilo nove 

ciljne odjemalce. Pri tem mora podjetje v okviru strateškega načrtovanja z ustrezno 

oblikovano marketinško strategijo, ki vključuje izvedbo raznovrstnih marketinških akcij, 

ustvarjati ustrezne pogoje poslovanja, da doseže načrtovane cilje in sledi zastavljeni poslovni 

viziji podjetja. 

Marketing kot eno izmed pomembnih funkcij v podjetju je treba skrbno načrtovati in 

organizirati in ne prepustiti naključju. Marketinško načrtovanje je sestavni del strategije 

marketinga, s pomočjo katerega organizacija načrtuje izvajanje marketinških aktivnosti ter 

teži k doseganju zastavljenih ciljev. Strategija marketinga je tako podrejena strategiji 

organizacije (Vukovič in Završnik 2010, 142).  
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Ena izmed pomembnih nalog marketinga je zagotovo dolgoročno zadovoljiti vedno bolj 

zahtevne potrebe in želje obstoječih in ciljnih kupcev. Potočnik (2002b, 42) ugotavlja, da 

podjetje zadovolji svoje kupce z usklajenimi tržnimi dejavnostmi, ki hkrati omogočajo 

uresničevanje ciljev podjetja. Podjetja svoj položaj na trgu ohranjajo le z določenimi 

prednostmi, ki jih imajo pred tekmeci. Uspešna podjetja si prizadevajo ustvariti zadovoljne 

kupce, odlična podjetja pa se prilagajajo spreminjajočemu se trgu predvsem na osnovi 

trženjsko usmerjenega strateškega načrtovanja, katerega proces obsega šest stopenj:  

- opredelitev poslanstva podjetja, 

- določitev ciljev podjetja, 

- oblikovanje poslovne strategije podjetja, 

- opredelitev trženjskih ciljev, 

- oblikovanje trženjskih strategij, 

- izdelavo trženjskega načrta. 

Vukovič in Završnik (2010, 144) pojasnjujeta, da se z marketinškim načrtovanjem opredeljuje 

v času in prostoru najpomembnejše tržne aktivnosti za doseganje vnaprej postavljenih ciljev. 

Marketinški načrt zajema vse prvine marketinškega spleta in obseg sredstev za uresničitev 

celotnega načrta ter opredeljuje nosilce posameznih dejavnosti z navedbo njihovih pravic in 

dolžnosti. Pri procesu strateškega marketinškega načrtovanja je predvsem pomembno, da se 

uresničujejo cilji organizacije. 

Pri strateškem načrtovanju izhajamo iz splošnih ciljev organizacije. Preden opredelimo cilje 

marketinga, pa moramo ugotoviti korporativno strategijo. Nanjo vplivajo viri ter možnosti, ki 

jih imamo pri poslovanju. Na osnovi ciljev trženja opredelimo marketinške strategije ali 

marketinške programe. Pri tem pa je posebnega pomena kakovostno razvijanje in oblikovanje 

marketinškega spleta ter izbiranje, spremljanje in nadziranje ciljnih tržišč (Vukovič in 

Završnik 2010, 147). 

Pri procesu strateškega marketinškega načrtovanja je bistvenega pomena uresničevanje ciljev 

organizacije. V tem procesu so pomembni tudi kupci, zato je potrebno, da organizacija pri 

oblikovanju strateških odločitev pozna spremembe na trgu, zlasti nezadovoljne kupce 

izdelkov in storitev ter predvidi možne rezultate poslovanja pri konkurenčnem boju v panogi, 

ob upoštevanju komparativnih prednosti organizacije (Vukovič 2006, 81). 

Strateško trženjsko načrtovanje samo zase ne zagotavlja uspeha, poslovne odločitve, ki 

temeljijo samo na trženjskem načrtu, pa so pogosto preveč tvegane, da bi zagotovile 

pričakovani rezultat. Podjetje z načrtovanjem opredeli trženjske cilje in oblikuje uspešne 

trženjske strategije oziroma pojasni, zakaj te niso bile uspešne. Trženjsko načrtovanje je lahko 

tvegano za vodstvo podjetja in trženjskega oddelka, ki mora opredeliti trženjske cilje 

(Potočnik 2002a, 30). 
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Glavni cilj podjetja je zagotovo večanje dobička, ki ga želi doseči s čim nižjimi stroški. 

Podjetje tako načrtuje svoje poslovanje ter oblikuje strategije, s katerimi želi doseči 

učinkovite rezultate. Dolgoročna naravnanost podjetja je za dolgoročni obstoj podjetja v 

konkurenčnem okolju neizogibna. Podjetja morajo tako konkurentom preprečiti pomoč v 

ustvarjanju dodatne vrednosti za porabnike s tem, da neprestano uvajajo novo vrednost za 

porabnike, kar zahteva ustrezne taktike in investicije (Žabkar in Zbačnik 2009, 21). 

Podjetje mora za obstoj ter nadaljnji razvoj skrbno načrtovati vse aktivnosti in dejavnosti, ki 

jih izvaja in bo izvajalo na trgu. Pridobiti in zagotoviti si mora konkurenčne prednosti pred 

tekmeci, ki mu bodo omogočile ohraniti ali celo izboljšati položaj na trgu. Pri strateškem 

načrtovanju marketinga podjetje tako izhaja iz družbenih potreb ter upošteva možne omejitve 

in možnosti nadaljnjega razvoja poslovanja podjetja. Strateško načrtovanje marketinga je za 

podjetje izrednega pomena, saj v okviru načrtovanja podjetje opredeli vizijo, izzive, aktivnosti 

in cilje, ki jih želi doseči, ter dolgoročne marketinške strategije, ki jih bo v prihodnosti 

izvajalo. Le z izbiro prave marketinške strategije lahko podjetje doseže želene poslovne 

rezultate, ki vplivajo na celotno poslovanje podjetja.  

2.3.2 Oblikovanje marketinške strategije 

Oblikovanje strategij je ena od pomembnih aktivnosti v podjetju, saj omogoča uskladitev 

različnih možnosti in pričakovanih priložnosti nadaljnjega razvoja podjetja in njegovega 

poslovanja. Pri tem pa podjetje ne sme pozabiti na morebitne nevarnosti, ki se lahko pojavijo, 

zato mora podjetje analizirati okolje, v katerem deluje, preveriti in uskladiti strateške cilje, 

imeti jasno zastavljeno vizijo in poslanstvo ter ustrezno izoblikovane strategije za doseganje 

želenih ciljev. Doseganje dobrih poslovnih rezultatov je posledica skrbno pripravljene in 

izoblikovane strategije podjetja, zato mora učinkovita in uspešna strategija podjetja vsebovati 

konkretne cilje, naloge in aktivnosti, ki so potrebne za doseganje zastavljenih ciljev. 

Biloslavo (2006, 186) poudarja, da organizacija zaradi svoje urejenosti ter omejenosti 

razpoložljivih sredstev in zmožnosti ne zmore početi vsega. Organizacija je lahko 

konkurenčna le pri nekem končnem obsegu dejavnosti, kar pomeni, da se poskuša na trgu 

pozicionirati tako, da dosega čim boljšo usklajenost med sedanjimi in prihodnjimi dejavniki 

privlačnosti trga ter lastnimi temeljnimi zmožnostmi. 

Prilagajanje potrebam trga ter zagotavljanje konkurenčnosti podjetja predstavljata pomembna 

izhodišča pri oblikovanju marketinške strategije. Podjetje mora najprej identificirati 

pomembnost proučevanja trga, prepoznavanja številnih priložnosti, izbrati mora najbolj 

ustrezne segmente, ki jim bo nudil dodatno vrednost, pri tem pa mora imeti ustrezen kader, ki 

bo omogočal izvedbo trženjskih analiz, načrtovanje in izvedbo zastavljenih ciljev (Žabkar in 

Zbačnik 2009, 24).   
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Priprava trženjskih strategij in aktivnosti je osrednji del procesa trženja in obsega (Potočnik 

2002a, 60): 

- izbiro in določitev ciljnih trgov, 

- izbiro med možnimi tržnimi strategijami, 

- segmentiranje trga, 

- taktiko pokritja ciljnega trga, 

- diferenciranje in pozicioniranje tržne ponudbe, 

- načrtovanje trženjskih aktivnosti. 

Podjetje za vstop na trg potrebuje dobro zasnovano in oblikovano strategijo marketinga, če 

želi uspeti ter doseči načrtovane cilje. Biloslavo (2006, 315–316) pojasnjuje, da je osnova 

trženjske strategije tržna ponudba (trženjski splet – angl. Marketing mix) organizacije, ki 

obsega proizvod, pogoje trženja, trženjske poti in trženjsko komuniciranje.  

Marketinški splet je kombinacija marketinških spremenljivk, ki jih mora podjetje kontrolirati 

za dosego ustrezne prodaje na ciljnem trgu. Marketinški splet obsega štiri spremenljivke, zato 

se uporablja tudi pojem sistem 4P. V novejšem obdobju se je marketinški splet razširil z 

dodatnimi tremi prvinami in tako postal sistem 7P. Poudariti je potrebno, da mora biti med 

prvinami marketinškega spleta tesna povezanost, saj le na ta način organizacija dosega večji 

sinergijski učinek in lažje dosega strateški cilj marketinga (Vukovič 2006, 39–40). Trženjski 

splet 7P je prikazan na sliki 3. 

 

Slika 2: Trženjski ali marketinški splet za izdelke in storitve 

Vir: Vukovič 2006, 41. 
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Strategija organizacije temelji na splošnih ciljih, možnostih in virih organizacije. Po preučitvi 

omenjenih ciljev organizacija oblikuje cilje marketinga, zatem pa sledi oblikovanje strategije 

marketinga tako, da se najprej izbere in analizira ciljne trge. Na osnovi tega sledi razvoj 

trženjskega ali marketinškega spleta (Vukovič in Završnik 2010, 139). 

Za zagotovitev zahtev in pričakovanj odjemalcev, ohranitev konkurenčnih prednosti na trgu 

ter ohranitev ali izboljšanje tržnega položaja mora torej podjetje razviti ustrezen trženjski 

splet oziroma marketing mix, z namenom aktivnega vplivanja na povpraševanje po svojih 

izdelkih in storitvah.  

Oblikovanje strategij je za podjetje ključnega pomena, saj načrtuje aktivnosti in dejavnosti, 

katerih izvedba bo v prihodnosti doprinesla pričakovane rezultate tako glede poslovanja 

podjetja kot tudi pričakovanega tržnega položaja. Tavčar (2000, 198) poudarja, da je snovanje 

strategij trženja ustvarjalna dejavnost in zato temelji tako na navdihu (intuiciji) kot na 

racionalnosti. Delež intuicije je pri snovanju strategij trženja za storitve pogosto še večji kot 

pri proizvodih. 

Na oblikovanje marketinške strategije ter na strategijo organizacije vpliva objektivno 

motiviranje in stimuliranje ustvarjalnih in najodgovornejših managerjev ter strokovnjakov. 

Vprašanje kakovosti storitev mora biti posebej obdelano in zajeto v marketinški strategiji, 

zato mora podjetje vlagati dovolj sredstev za izboljševanje kakovosti na vseh področjih, da bi 

tako zavzelo vodilno pozicijo na trgu (Vukovič in Završnik 2010, 138). 

Podjetje, ki ima jasno oblikovano poslovno strategijo, lažje oblikuje učinkovito marketinško 

strategijo, ki bo zasledovala poslovne cilje podjetja. Tako kot vsaka strategija mora tudi 

marketinška strategija imeti jasno začrtane okvirje oziroma meje, ki jih podjetje ne more ali 

pa ne želi preseči. Gre predvsem za okvirje na področju kapacitet, ki jih lahko podjetje pri 

pripravi in izvajanju strategije zagotovi. Podjetja se pri pripravi strategije marketinga pogosto 

premalo osredotočajo na spoznavanje svojih kupcev. Dobro razumevanje potreb in želja 

obstoječih in potencialnih kupcev je namreč ključnega pomena za oblikovanje ustrezne in 

učinkovite marketinške strategije, ki bo zagotovila uresničitev zastavljenih ciljnih trgov.  

Oblikovanje marketinške strategije je proces, ki ga je potrebno skrbno načrtovati, organizirati 

in izvesti ob upoštevanju pričakovanj ciljnega trga ter poslovnih in razvojnih ciljev podjetja. 

Osnova za oblikovanje uspešne in učinkovite marketinške strategije je izvedba raziskave trga, 

s pomočjo katere podjetje pridobi vse potrebne informacije glede potreb in želja ciljnih 

kupcev. Uspešna so le tista podjetja, ki so izoblikovala takšno marketinško strategijo, ki je 

podjetju zagotovila konkurenčno prednost na ciljnem trgu ter zagotovila uspešno in 

učinkovito poslovanje ter nadaljnje razvijanje podjetja. 
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3 JAVNO PODJETJE IN TRŽNA DEJAVNOST 

Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS, Uradni list RS, št. 32/93) določa, da se z 

gospodarskimi javnimi službami zagotavljajo materialne javne dobrine, kot so proizvodi in 

storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja Republika 

Slovenija oziroma občina ali druga lokalna skupnost za zadovoljevanje javnih potreb, kadar in 

kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu. 

V skladu z določili ZGJS predpiše Vlada Republike Slovenije način opravljanja gospodarske 

javne službe z uredbo, lokalna skupnost pa z odlokom tako, da je zagotovljeno njihovo 

izvajanje v okviru funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov. Z uredbo 

oziroma odlokom se za posamezno gospodarsko javno službo določi (Bohinc 2005, 225–226): 

- organizacijska in prostorska zasnova njihovega opravljanja po vrstah in številu 

izvajalcev, 

- vrsta in obseg javnih dobrin, 

- pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, 

- pravice in obveznosti uporabnikov, 

- viri financiranja, 

- vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe itd. 

Za izvajanje gospodarskih javnih služb so v ZGJS opredeljene naslednje organizacijske 

oblike: 

- režijski obrat, 

- javni gospodarski zavod, 

- javno podjetje, 

- podelitev koncesije osebi zasebnega prava, 

- vlaganje javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava. 

3.1 Opredelitev in vrste javnega podjetja 

Javno podjetje je v ZGJS opredeljeno kot posebna pravnoorganizacijska oblika gospodarske 

družbe, katere ustanovitelj je lahko država oziroma lokalna skupnost ali pa se ga lahko 

ustanovi kot podjetje z vložki zasebnega kapitala, če to ni v nasprotju z javnim interesom, 

zaradi katerega je ustanovljeno. 

Bohinc (2005, 201) navaja, da je javno podjetje v teoriji, primerjalni zakonodaji in 

gospodarski praksi zelo različno opredeljeno. V najširšem smislu je javno podjetje vsak javni 

podjem, praviloma na pridobitnem področju. Ožje gledano je javno podjetje posebna 

pravnoorganizacijska oblika, korporativna oseba javnega prava, ki izvaja gospodarsko javno 

službo na pridobiten način. 
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Bohinc (2005, 232) pojasnjuje, da je javno podjetje ena od oblik, s katero država oziroma 

lokalna skupnost zagotavlja izvajanje gospodarskih javnih služb. Je primarna oblika 

opravljanja gospodarskih javnih služb, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih 

javnih služb večjega obsega ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena 

kot gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati kot profitno. 

Pečar in Gramc (2005, 111) ugotavljata, da so javna podjetja tista podjetja, ki so popolnoma 

ali delno v lasti države, ukvarjajo pa se zlasti z infrastrukturo, industrijsko, kmetijsko in 

trgovinsko dejavnostjo. So organizacijska oblika izvajanja javnih gospodarskih služb, katerih 

dejavnosti se izvajajo v javnem interesu in zato terja določene specifičnosti v primerjavi z 

običajnimi dejavnostmi, ki se izvajajo v okviru zasebnega pravnega režima. 

Bohinc (2005, 202) ugotavlja, da so pravnoorganizacijske oblike javnih podjetij zelo različne. 

Glavna delitev je na javna podjetja, ki so v celoti last države oziroma državnih institucij, ter 

na tista javna podjetja, kjer so oblasti lastnik le večine delnic (najmanj polovico), preostalo pa 

so zasebne fizične ali zasebne pravne osebe. V teoriji so to mešana podjetja. 

3.2 Značilnosti javnega podjetja 

Javna podjetja so kot ena izmed organizacijskih oblik opravljanja gospodarske javne službe 

ustanovljena za zagotavljanje javnih dobrin. Primarna dejavnost javnega podjetja ni 

ustvarjanje dobička, temveč ustvarjanje izdelkov in storitev, ki so javnega značaja ter so 

namenjeni in dostopni vsem uporabnikom ter omogočajo izboljšanje kakovosti življenja 

vsakega posameznika.  

Bohinc (2005, 202) navaja, da za opredelitev javnega podjetja veljajo naslednji temeljni 

kriteriji: 

- javno podjetje mora imeti neko minimalno avtonomijo nasproti oblastem, kar zadeva 

poslovanje, stroške, vstopanje v pravna razmerja ter 

- imeti mora socialne cilje. 

Dejavnosti v okviru gospodarskih javnih služb, ki jih javna podjetja lahko opravljajo, so 

različna in sicer obsegajo področja energetike, prometa, komunalnega in vodnega 

gospodarstva ter področja varstva okolja. Javna podjetja lahko izvajajo eno ali več 

gospodarskih javnih služb.  

Janko (1990, 347) navaja naslednje lastnosti javnih podjetij: 

- javna podjetja neposredno uresničujejo dogovorjene družbene cilje ne glede na to, ali so 

formalno del državne uprave ali ne, 

- delovanje javnih podjetij ni usmerjeno v dejavnost, ki naj bi dajala čim večji dobiček, 

temveč v redno, nemoteno stalno zagotavljanje določenih javnih dobrin v javnem 

interesu. 
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Javna podjetja opravljajo dejavnosti, ki so v javnem interesu in zadovoljujejo potrebe ljudi, 

predvsem tiste, ki jih ni mogoče zagotoviti na trgu. Med skupne značilnosti javnih podjetij 

lahko uvrstimo naslednje: 

- javna podjetja ustanovi država oziroma lokalna skupnost, 

- javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem, 

- javno podjetje se financira z državnim proračunom oziroma proračunom lokalne 

skupnosti ter prihodki od prodaje javnih dobrin ali storitev. 

Javna podjetja niso bila ustanovljena za ustvarjanje dobička temveč za zagotavljanje javnih 

dobrin, kar jih nedvomno razlikuje od tržnih podjetij, katerih glavno vodilo je ustvarjanje 

dobička in večanje ter širitev poslovanja. Janko (1990, 347–348) v svojem delu javna podjetja 

od tržnih podjetij razlikuje po naslednjih bistvenih značilnostih: 

- javna podjetja ne nastajajo spontano, temveč jih ustanovi družbenopolitična skupnost tam 

in toliko, kot jih potrebuje, 

- so praviloma omejena na območje, v katerem opravljajo dejavnost, 

- so vezana na vnaprej določene naloge in na določen organizacijski status, ki jih sama ne 

smejo spreminjati, 

- so z uporabniki v javnopravnem razmerju, zanje veljajo posebnosti glede sredstev, ki jih 

upravljajo, 

- so primorana delati ob enakih pogojih za vse uporabnike, 

- so vezana na določen sistem financiranja ipd. 

3.3 Poslovanje javnega podjetja  

Javna podjetja ustanovi država oziroma lokalna skupnost z namenom, da proizvajajo določene 

proizvode in opravljajo storitve, ki so pomemben in nenadomestljiv pogoj za življenje in delo 

ljudi. Poslovanje javnega podjetja je tako usmerjeno k ustvarjanju kakovostnih izdelkov in 

storitev, ki zadovoljujejo javne potrebe, med katere uvrščamo prevozne storitve, komunalne 

storitve in drugo. 

Delovanje javnih podjetij ni usmerjeno v aktivnosti, ki naj bi dajale čim večji dohodek in 

dobiček, temveč naj bi redno, nepretrgano in nemoteno zagotavljale določene proizvode 

oziroma storitve, ki morajo biti na razpolago vsem posameznikom oziroma drugim 

organizacijam v družbi kot javne dobrine (Janko 1990, 345). 

Po mnenju Bohinca (2005, 203) na delovanje javnega podjetja vpliva oblast (država ali 

lokalne skupnosti) na različne načine. Cilj pa je uveljaviti interese in potrebe državnih 

oziroma lokalnih politik v delovanju javnega podjetja. 
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Obstoječa javna podjetja se financirajo iz državnega proračuna oziroma iz proračuna lokalnih 

skupnosti ali s ceno javnih dobrin ali javnih storitev. Način financiranja določa področna 

zakonodaja oziroma podzakonski akti (Pličanič 2004, 6). 

Pličanič (2004, 14) pravi: »Temeljna vira financiranja javnega podjetja sta državni proračun 

ali proračun lokalne skupnosti ter prihodki od prodaje javnih dobrin ali storitev določljivim 

uporabnikom.« 

Proizvod ali storitev javne službe se zagotavlja na trgu po določeni ceni, ki jo je treba plačati, 

podobno kot velja za preostalo gospodarstvo. Gospodarske javne službe so predvsem 

gospodarska dejavnost, zato jih javno podjetje lahko opravlja. Vendar velja pomembno 

pravilo, da je pri zagotavljanju javnih dobrin pridobivanje dobička podrejeno zadovoljevanju 

javnih potreb (Bohinc 2005, 224). 

V skladu z določili ZGJS morajo tako gospodarski javni zavodi kot tudi javna podjetja 

izdelati program za obvladovanje kakovosti poslovanja, ki ga sprejme ustanovitelj (država ali 

lokalna skupnost). Prihodki javnega gospodarskega zavoda, javnega podjetja, koncesionarja 

ali osebe zasebnega prava, ki izvirajo iz opravljanja gospodarske javne službe oziroma iz 

zagotavljanja javnih dobrin, se določijo z aktom o ustanovitvi javnega zavoda oziroma 

javnega podjetja, s koncesijskim aktom ali s pogodbo o vlaganju javnega kapitala. 

3.4 Tržna dejavnost v javnem podjetju  

Pridobivanje dobička v javnih podjetjih je po zakonskih določilih podrejeno zadovoljevanju 

javnih potreb. Javna podjetja se tako pri izvajanju gospodarskih javnih služb srečujejo na eni 

strani z zahtevami trga, na drugi pa z zahtevami države in lokalne skupnosti. Javna podjetja so 

organizirana kot gospodarske družbe, zato poslujejo po tržnih zakonitostih in ustvarjajo 

dobiček. Kljub temu, pa je njihova tržna samostojnost omejena, saj država z zakonodajo 

nadzira in omejuje njihovo delovanje (Komunala Izola 2014a). 

Na osnovi Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih 

dejavnosti (ZPFOLERD-1, Uradni list RS, št. 33/11) je tržna dejavnost opredeljena kot 

pridobitna ali nepridobitna dejavnost, ki se financira s prodajo blaga in storitev na prostem ali 

reguliranem trgu ali nosi finančna tveganja iz povpraševanja na trgu. 

V ZPFOLERD-1 je javno podjetje opredeljeno kot pravna oseba, ki izvaja tržno dejavnost in 

na katerega imajo lahko državni organi ali organi samoupravnih lokalnih skupnosti 

neposredni ali posredni prevladujoč vpliv.  

Podjetje, ki je v javni lasti, lahko izvaja dejavnost izven javnih služb, kar pomeni, da prodaja 

blago oziroma storitve, ki jih ni treba zagotavljati tako, kot velja za javne službe, vendar se 
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morajo za takšne dejavnosti podvreči zasebnemu pravu in konkurenci z drugimi podjetji, 

posebno še zasebnimi (Bohinc 2005, 202). 

Pličanič (2004, 13) pravi: »Temeljna dejavnost javnega podjetja je gospodarska javna služba, 

vendar je v predlogu Zakona o javnem podjetju
1
 omogočeno podjetju tudi opravljanje drugih 

(tržnih) dejavnosti, če so te dejavnosti povezane z gospodarsko javno službo.« 

V skladu z zakonskimi določili lahko javno podjetje opravlja poleg osnovne dejavnosti 

izvajanja gospodarske javne službe tudi tržno dejavnost, vendar slednja ne sme presegati 

okvirjev primarne dejavnosti, zaradi katere je bilo podjetje ustanovljeno.  

Javna podjetja se pri izvajanju tržne dejavnosti srečujejo z novimi izzivi, saj se morajo 

prilagajati zahtevam in potrebam trga ter oblikovati izdelke in storitve na način, ki jim bo 

zagotovil konkurenčno prednost ter želeni položaj na trgu. Javna podjetja morajo tako 

oblikovati in izvajati marketinške strategije ter aktivnosti, ki jim bodo zagotovile želene 

rezultate tako, kot to počnejo tržna podjetja. 

Opravljanje tržne dejavnosti za javno podjetje predstavlja dodaten vir prihodka, ki omogoča 

podjetju, da se razvija in ustvarja boljše pogoje poslovanja. Večji prihodek pa pomeni tudi 

dodatna sredstva, ki podjetju omogočajo proizvodnjo kakovostnejših izdelkov ter izvajanje 

kakovostnejših storitev, kar velja tako za javne dobrine kot tudi izdelke in storitve, ki se 

smatrajo kot tržna dejavnost. 

                                                 

1
 Po navedbah Pličaniča (2004, 10) je Predlog Zakona o javnem podjetju, katerega predlagatelj je 

Ministrstvo za notranje zadeve, v postopku medresorskega usklajevanja. 
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4 EMPIRIČNI DEL – RAZISKAVA O STRATEGIJI MARKETINGA V JAVNEM 

PODJETJU KOMUNALA IZOLA, D. O. O.  

V Javnem podjetju Komunala Izola, d. o. o., smo izvedli raziskavo, s katero smo želeli 

raziskati, preučiti, analizirati in opredeliti strategijo marketinga, ki jo podjetje izvaja pri 

opravljanju tržne dejavnosti zbiranja, odvoza, prevzema in predelave gradbenih odpadkov.  

4.1 Predstavitev Javnega podjetja Komunala Izola, d. o. o. 

Javno podjetje Komunala Izola, d. o. o., je bilo ustanovljeno za opravljanje dejavnosti 

lokalnih gospodarskih javnih služb v občini Izola. Lastnik podjetja je Občina Izola. Korenine 

podjetja segajo v leto 1954, ko je Občina Izola ustanovila samostojni zavod z nazivom Uprava 

komunalne dejavnosti Izola. Leta 1962 je zavod prenehal delovati in ustanovilo se je Splošno 

komunalno podjetje Izola. Z osamosvojitvijo Slovenije se je leta 1991 Splošno komunalno 

podjetje Izola preimenovalo v Javno podjetje Komunala Izola, ki je bilo tedaj še v družbeni 

lasti. V letu 1994 je podjetje z lastninjenjem družbenega premoženja prešlo v last Občine 

Izola (Komunala Izola 2014b). 

Poslanstvo podjetja 

Javno podjetje Komunala Izola, d. o. o., je javno podjetje, ustanovljeno za opravljanje 

gospodarskih javnih služb na območju občine Izola. Zaveza podjetja je zagotavljanje javnih 

komunalnih storitev, ki bodo kakovostne, konkurenčne, oblikovane po meri uporabnikov, 

prijazne do okolja in učinkovite z vidika porabe finančnih sredstev. Podjetje bo svoje 

poslanstvo uresničevalo s skrbnim, vestnim in poštenim delovanjem in v tesnem sodelovanju 

z uporabniki storitev in naravnim okoljem (Komunala Izola 2015). 

Vizija podjetja 

Vizija Javnega podjetja Komunala Izola, d. o. o., je postati ekološko usmerjeno, napredno, 

sodobno tehnološko opremljeno in razvojno naravnano javno podjetje. Moto podjetja je: 

Skupaj postati boljši (Komunala Izola 2015). 

Razvojni cilji 

Razvojne cilje podjetje uresničuje z nudenjem komunalnih javnih storitev, ki so prilagojene 

potrebam in zahtevam uporabnikov in okolja ter finančnim zmožnostim podjetja (Komunala 

Izola 2015). 
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Organizacijska struktura podjetja 

Organizacijsko strukturo Javnega podjetja Komunala Izola, d. o. o., sestavlja šest služb: 

služba za plan, analize in ekonomske izračune, splošno-kadrovska služba, finančno-

računovodska služba, nabavna služba ter dva sektorja, sektor operative ter sektor za ekologijo 

in ravnanje z odpadki. Znotraj sektorja operative deluje šest delovnih enot: delovna enota 

kanalizacija, delovna enota vzdrževanje okolja, delovna enota pokopališke in pogrebne 

dejavnosti, delovna enota pristaniške in parkiriščne dejavnosti, delovna enota mehanizacija in 

delovna enota gradnje. V sektorju operativa je bila predvidena še dodatna delovna enota 

vrtnarija, ki pa se ni razvila (Komunala Izola 2015). 

 

Slika 3: Organizacijska struktura podjetja 

Vir: Komunala Izola 2015. 
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4.2 Značilnosti delovanja in poslovanja Javnega podjetja Komunala Izola, d. o. o. 

Javno podjetje Komunala Izola, d. o. o., izvaja dejavnosti gospodarskih javnih služb v občini 

Izola, s katerimi podjetje zagotavlja osnovne pogoje življenja in dela v občini. Delovanje 

podjetja je usmerjeno v zagotavljanje kakovostne oskrbe prebivalcev občine Izola s 

komunalnimi storitvami. Temeljni cilj poslovanja javnih podjetij je kakovostno in učinkovito 

izvajanje gospodarskih javnih služb. Javno podjetje Komunala Izola, d. o. o., se zaveda, da je 

doseganje tega cilja pogoj za uspešnost podjetja (Komunala Izola 2014a). 

Razvojne storitve Javnega podjetja Komunala Izola, d. o. o., so usmerjene v okolju in 

zaposlenim prijazno tehnologijo. Podjetje sledi razvojnim in hkrati okoljskim usmeritvam, ki 

so skladne z nacionalnim programom varstva okolja, zakonodajo, predpisi in drugimi 

regionalnimi in občinskimi programi. Dosledno izvajanje navedenim usmeritvam pomembno 

vpliva na ohranjanje in izboljšanje stanja okolja. Z nadaljnjim razvojem gospodarskih javnih 

služb, si podjetje prizadeva, da bo zagotovljena širitev in posodabljanje komunalnih sistemov 

in infrastrukture vključno z varstvom okolja in skrbi za naravne vire (Komunala Izola 2014a). 

Javno podjetje Komunala Izola, d. o. o., je podjetje v 100 % lasti Občine Izola in je bilo 

ustanovljeno za opravljanje dejavnosti lokalnih gospodarskih javnih služb. Dejavnosti, ki jih 

podjetje opravlja, so predvsem naslednje: 

- odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, 

- ravnanje s komunalnimi odpadki, 

- odlaganje ostankov komunalnih odpadkov, 

- javna snaga in čiščenje javnih površin, 

- urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, pešpoti in drugih javnih površin, 

- vzdrževanje občinskih javnih cest, 

- urejanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem, 

- pogrebne storitve in storitve v zvezi z upepeljevanjem, 

- prisilni odvoz vozil in zapuščenih vozil na območju občine, 

- urejanje in vzdrževanje javnih kopališč ter obalnega morskega pasu in obalnega morja, 

- urejanje in vzdrževanje javnih sanitarij, 

- urejanje in vzdrževanje tržnic v mestu in naseljih, 

- urejanje ulic, trgov in cest, ki niso razvrščene med magistralne, regionalne in lokalne 

ceste, 

- krasitev mest, naselij (izobešanje zastav), plakatiranje, 

- upravljanje pristanišč (komunalni privezi in drugi privezi), 

- urejanje in vzdrževanje otroških igrišč (Komunala Izola 2014d). 

 

Podjetje poleg zgoraj navedenih dejavnosti, izvaja tudi tržne dejavnosti: 

- zbiranje, odvoz, prevzem in predelava gradbenih odpadkov ter 

- vzdrževanje in izgradnje objektov (Komunala Izola 2014d). 
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Podjetje se financira s prihodki na osnovi cene javnih dobrin, iz proračunskih sredstev, iz 

drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom občine, ter iz sredstev, pridobljenih s prodajo 

tržnih storitev. Podjetje se pri financiranju svojega poslovanja srečuje z omejitvami, ki niso 

odvisne le od konkurence na trgu, ampak tudi od omejenosti občinskih proračunskih sredstev, 

omejitev pri spreminjanju cen, za katere dajejo soglasje občinski organi, in omejitev iz 

vsebine veljavnih občinskih aktov ter zakonodaje (Komunala Izola 2015). 

Iz proračuna Občine Izola se financirajo predvsem naslednje dejavnosti: vzdrževanje čistoče 

javnih površin, vzdrževanje otroških igrišč, vzdrževanje javnih parkov in zelenic, razobešanje 

zastav, vzdrževanje avtobusnih postajališč, vzdrževanje prometnih površin, vzdrževanje 

prometne signalizacije, vzdrževanje lokalnih cest, vzdrževanje meteorne kanalizacije, dežurna 

in zimska služba, čiščenje obale in priobalnega morja (Komunala Izola 2015). 

Sredstva, ki so bila sprejeta v proračunu Občine Izola, namenjena za vzdrževanje javnih 

površin, zadnja leta niso rastla v skladu z predlogi podjetja. V zadnjih letih je bilo preurejenih 

veliko parkov (namakalni sistemi, rastline), otroških igrišč in drugih javnih površin, ki 

zahtevajo vse več vzdrževanja. Z rednim in kakovostnim vzdrževanjem želi podjetje ohranjati 

vrednost premoženja in hkrati ohranjati primeren videz javnih površin v očeh občanov in 

obiskovalcev (Komunala Izola 2015). 

Poslovanje podjetja spremljajo mesečno s pomočjo sistema ciljnega spremljanja ključnih 

kazalnikov podjetja po dejavnostih in aktivnostih. Poslovanje je na ta način nadzorovano in 

učinkovito. Realizacijo zastavljenih nalog spremljajo sistematično. Odgovornosti in 

zadolžitve zaposlenih v delovnih procesih so jasne, kar vodi k uspešnemu doseganju 

zastavljenih ciljev (Komunala Izola 2015). 

Glavni cilj poslovanja Javnega podjetja Komunala Izola, d. o. o., je zadovoljitev javnih potreb 

z zagotavljanjem učinkovitih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Storitve morajo biti 

kakovostne, konkurenčne, inovativne in oblikovane po meri njihovih uporabnikov. Tudi v 

prihodnje bodo delovali skrbno in pošteno ob upoštevanju smernic lastnice, informacij 

uporabnikov storitev in z visoko stopnjo zavesti o varovanju okolja (Komunala Izola 2015). 

4.3 Raziskava o strategiji marketinga za storitve zbiranja, odvoza, prevzema in 

predelave gradbenih odpadkov v preučevanem podjetju 

Onesnaženost okolja je ena od težav, ki bremeni naše naravno življenjsko okolje, k čemur pa 

velik delež prispeva zagotovo nepravilno ravnanje z odpadki. Naraščanje količin in vrst 

odpadkov je posledica rasti življenjskega standarda. Ob tem pa naraščajo tudi problemi glede 

njihove predelave in odlaganja. Zato je pravilno ravnanje z odpadki zelo pomembno, saj 

osnovni cilj ravnanja z odpadki predstavlja zmanjšanje količin odpadkov že na izvoru. Na ta 

način je omogočeno pravilno ravnanje z odpadki ter ohranjanje čistega naravnega okolja. 
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Zakon o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, št. 41/04, 20/06, 39/06, 70/08, 108/09, 48/12, 

57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16) opredeljuje ravnanje z odpadki kot zbiranje, prevažanje, 

predelava in odstranjevanje odpadkov, vključno z nadzorom teh ravnanj in ukrepi po 

prenehanju delovanja naprave za ravnanje z odpadki. V skladu z določili omenjenega zakona 

mora povzročitelj onesnaževanja upoštevati vsa pravila ravnanja z odpadki, ki so potrebna za 

preprečevanje ali zmanjševanje nastajanja odpadkov in njihove škodljivosti za okolje in za 

zagotovitev predelave nastalih odpadkov ali njihovo varno odstranitev. 

Posebno področje ravnanja z odpadki predstavlja ravnanje z gradbenimi odpadki, ki so 

definirani kot mešanica materialov, ki nastanejo pri gradbenih delih. Ravnanje z tovrstnimi 

odpadki ureja Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, 

št. 34/08).  

Gradbeni odpadki so v Klasifikacijskem seznamu odpadkov vodeni pod skupino s 

klasifikacijsko številko 17. Med gradbene odpadke sodijo: 

- beton, opeka, ploščice in keramika, 

- les, steklo in plastika, 

- bitumenske mešanice, premogov katran in izdelki iz katrana, 

- kovine (vključno z zlitinami), 

- zemljina (vključno z zemeljskimi izkopi z onesnaženih območij), kamenje in izkopani 

material, 

- izolirni materiali in gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest, 

- gradbeni materiali na osnovi sadre, 

- drugi gradbeni odpadki in ruševine. 

Z gradbenimi odpadki je potrebno tako kot z vsemi ostalimi odpadki ustrezno ravnati že na 

izvoru oziroma v fazi njihovega nastajanja. Pri tem je potrebno upoštevati zakonodajne 

predpise, ki določajo hierarhijo ravnanja z odpadki, na način, da ni ogroženo človekovo 

zdravje in da ravnanje ne povzroča škodljivih vplivov na okolje (ReBirth 2016). 

Javno podjetje Komunala Izola, d. o. o., v okviru Sektorja za ekologijo in ravnanje z odpadki 

opravlja poleg obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja, med katere sodi zbiranje, 

obdelava in odlaganje komunalnih odpadkov, tudi tržno dejavnost zbiranja, odvoza, prevzema 

ter predelave gradbenih odpadkov.  

V Javnem podjetju Komunala Izola, d. o. o., smo izvedli raziskavo, s katero smo želeli 

raziskati, preučiti, analizirati in opredeliti strategijo marketinga Javnega podjetja Komunala 

Izola, d. o. o., za storitve zbiranja, odvoza, prevzema in predelave gradbenih odpadkov. 

Izvedli smo kvalitativno raziskavo v obliki intervjuja z odgovorno osebo v Javnem podjetju 

Komunala Izola, d. o. o., za izvajanje tržne dejavnosti zbiranja, odvoza, prevzema ter 

predelave gradbenih odpadkov.  
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Intervju z mag. Goranom Trebcem, vodjo Sektorja za ekologijo in ravnanje z odpadki, je bil 

izveden dne 8. 8. 2016 na sedežu Javnega podjetja Komunala Izola, d. o. o. Intervju je obsegal 

19 vprašanj, od tega se vprašanja od 1 do 8 nanašajo na sam potek izvajanja dejavnosti, 

ostalih 11 vprašanj pa je vezanih na področje marketinga, uporabljenih marketinških strategij 

in izvedenih aktivnosti ter doseženih rezultatov in ciljev podjetja v okviru izvajanja te 

dejavnosti.  

Na samem začetku smo mag. Goranu Trebcu postavili vprašanje: »Kaj so gradbeni odpadki in 

kako ravnati z njimi?« Odgovor je bil sledeč: »Odpadek je po definiciji vsaka snov ali 

predmet, ki ga povzročitelj ne more ali ne želi uporabiti, ga ne potrebuje in ga želi zavreči. 

Gradbeni odpadki so tako neuporabni materiali, ki nastanejo pri rušitvah objektov oziroma pri 

gradbenih delih na objektih. Tako kot z vsemi odpadki je ravno tako z gradbenimi odpadki 

potrebno ravnati v skladu z veljavno zakonodajo in jih ustrezno odstraniti, tako da se jih preda 

registriranim prevzemnikom, ali ponovno uporabiti na gradbišču samem. Ravnanje s temi 

odpadki opredeljuje ustrezna zakonodaja glede na način njihovega odstranjevanja.« 

Sledilo je naslednje vprašanje: »Kaj je Center predelave gradbenih odpadkov Izola?« Mag. 

Goran Trebec nam je pojasnil: »Center za predelavo gradbenih odpadkov v Izoli (CPGO) je 

naprava (v smislu okoljske zakonodaje) oziroma obrat, kjer se predelujejo gradbeni odpadki, 

za katere ima ta naprava okoljevarstveno dovoljenje (OVD). V CPGO Izola se predeluje po 

postopku R5, kar pomeni mletje materiala. V tem obratu se predeluje v glavnem materiale, ki 

so konstrukcijski materiali zgradb in cest (beton, opeka, keramika, kamenje, bitumenske 

mešanice, itd.) ter zemeljski izkopi.« 

Na vprašanje »Komu je Center predelave gradbenih odpadkov namenjen?« je mag. Trebec 

odgovoril: »CPGO je namenjen vsem, ki imajo odpadni gradbeni material, ki so ga pridobili 

pri gradnji ali obnovi objekta in bi se ga želeli znebiti oziroma ustrezno odstraniti. To pa je 

lahko tako material od na primer obnove kopalnice kot od rušitve večje stolpnice ali obnove 

cestišča. Torej je namenjen tako fizičnim osebam kot večjim gradbenim podjetjem.« 

Glede poteka prevzema odpadkov v Centru predelave gradbenih odpadkov Izola nam je mag. 

Trebec pojasnil: »Pri prevzemu gradbenih odpadkov na CPGO sledimo zastavljenemu 

postopku prevzemanja gradbenih odpadkov. Praviloma odpadke pripeljejo uporabniki sami 

oziroma njihovi izvajalci gradbenih del. Prvi korak je preverba primernosti materiala za 

sprejem v obrat, to je, ali pripeljani material ustreza vrsti materiala, za katerega imamo OVD. 

Če material ne ustreza tako glede vrste materiala kot po kakovosti (je pomešan z drugimi 

materiali), se pošiljka zavrne. V kolikor pa material ustreza, so naslednji koraki sledeči: 

najprej se izvede tehtanje pripeljanega materiala, nato se material odloži na ustrezno 

skladiščno mesto glede na vrsto materiala. Dobavitelj ob predaji materiala poravna stroške 

predelave ali odstranitve pripeljanega gradbenega odpadka.« 
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Količine sprejetih gradbenih odpadkov na CPGO se iz leta v leta večajo, kot je mag. Trebec 

povedal: »Sama naprava ima dovoljenje za obdelavo 42.000 ton materiala na leto. Do leta 

2016 smo prevzeli in predelali približno 9.000 ton na leto, od začetka leta 2016 pa, zaradi 

zaprtja podjetja s podobno dejavnostjo v Kopru, predvidevamo, da bomo prevzeli in obdelali 

več kot 36.000 ton. Je pa to samo ocena na osnovi prevzetega materiala v prvih sedmih 

mesecih v letu 2016.« 

Glede nadaljnjega ravnanja z gradbenimi odpadki, ki jih podjetje prevzame, nam je mag. 

Trebec povedal: »Prevzeti material se najprej ustrezno skladišči po vrsti materiala. Kasneje se 

gradbeni odpadki obdelajo po predvidenem postopku.« 

Sledilo je vprašanje: »Kako poteka predelava gradbenih odpadkov?« Mag. Trebec nam je 

pojasnil: »Prevzeti odpadni material se zmelje (obdela po postopku R5) na ustrezni drobilni 

napravi, ki je del celotne naprave za obdelavo gradbenih odpadkov, in tako dobimo reciklirani 

gradbeni material frakcije 0-32 ali 0-64 oziroma granulat po želji uporabnikov. Iz gradbenega 

odpadka se odstrani tudi vse materiale, ki niso iz zgoraj navedenih snovi. To so plastika, 

železo, les, itd., kar se odstranjuje ali na drobilni napravi s pomočjo magnetov ali pa ročno 

pred ali po mletju. Pridobljeni reciklat je primeren za nasipe in zasipe in se proda podjetjem 

ali posameznikom, ki ta material uporabijo.« 

Na vprašanje »Kdaj ste v Javnem podjetju Komunala Izola, d. o. o., pričeli z izvajanjem 

dejavnosti prevzema in predelave gradbenih odpadkov in zakaj?« nam je mag. Trebec 

pojasnil: »S to dejavnostjo smo pričeli leta 2013, ko smo pridobili ustrezno okoljevarstveno 

dovoljenje. Za to dejavnost smo se odločili iz več razlogov. Prvi izhaja iz naše osnovne 

dejavnosti, in sicer skrbi za okolje. Uporabnikom smo želeli omogočiti urejeno odstranjevanje 

odpadkov, ki nastanejo pri gradnji in obnovi objektov, s tem pa tudi zmanjšati količino 

nelegalno odloženih odpadkov v naravo oziroma zmanjšati število črnih odlagališč. Hkrati pa 

smo želeli vzpodbuditi izvajalce gradbenih del k večji uporabi recikliranega materiala, ki je v 

veliko primerih ustrezno nadomestilo za čisti tampon. S tem lahko sami veliko privarčujejo, 

saj je ta material cenejši in tudi lokacijsko bližji potencialnim gradbiščem, poleg tega pa še 

pomagajo pri odstranjevanju gradbenih odpadkov.« 

Zanimalo nas je, kdaj je podjetje zaznalo novo tržno priložnost, mag. Trebec nam je zato 

pojasnil: »Na področju ravnanja z gradbenimi odpadki gre na eni strani za dejavnost, s katero 

se da služiti, po drugi strani pa je okoljsko potrebna. Dejavnost samo bi prej ocenili kot 

monopolno ali oligopolno oziroma dejavnost na trgu nepopolne konkurence, kamor je vstop 

zelo omejen oziroma težaven. S to dejavnostjo se sicer lahko ukvarja vsak, ki izpolni 

zahtevane okoljske predpise. Pridobiti ustrezno zemljišče za izvajanje storitve, pridobitev 

vseh ustreznih dovoljenj pa je zelo zahtevno. Storitev, ki jih nudijo prevzemniki gradbenih 

odpadkov, se morajo obvezno (v skladu z zakonodajo) posluževati vsi povzročitelji gradbenih 

odpadkov, torej se o koriščenju storitev ne morejo prosto odločati. Na drugi strani pa trga 

recikliranih gradbenih odpadkov praktično ni, ker ta vrsta materiala ni ustrezno vključena v 
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zakonodajo s področja gradbeništva in ga zato gradbeniki raje ne uporabljajo. Tu so omejeni 

prevzemniki gradbenih odpadkov, ki morajo imeti ustrezne kapacitete ali za skladiščenje ali 

za dokončno odstranitev teh odpadkov. Bolj kot tržna priložnost se je pokazala potreba po 

vzpostavitvi možnosti oddaje gradbenih odpadkov bližje uporabnikom. Kot tržna priložnost 

se je pokazala sedaj, ko je svojo dejavnost zaprl še drugi izvajalec te dejavnosti na Obali in 

smo tako ostali edini, ki na področju do Nove gorice in Ljubljane lahko edini legalno 

sprejmemo gradbene odpadke in za to izdamo ustrezno potrdilo (Evidenčni list) ter bi to za 

uslugo oblikovali ceno glede na konkurenco (ki je ni). Seveda to ni več trg, ampak monopol. 

Če bi to želeli izkoristiti, bi največ izgubili uporabniki in pa okolje, v katerem bi se ponovno 

pričeli kopičiti nelegalno odvrženi odpadki.« 

Sledilo je vprašanje: »Kakšne strategije ste uporabili za vstop na trg?« Mag. Trebec je 

povedal: »Glede na osnovno dejavnost podjetja, ki je okoljsko usmerjena in je povezana z 

ravnanjem z odpadki, je vstop na področje ravnanja z gradbenimi odpadki naravno širjenje 

dejavnosti, ki pa v tem primeru ni javna služba, temveč je tržna dejavnost. S svojim znanjem 

in izkušnjami na področju ravnanja z odpadki ter razpoložljivimi sredstvi smo lahko uspešno 

vpeljali še ravnanje z drugimi vrstami odpadkov.« 

Glede zastavljenih in doseženih ciljev podjetja nam je mag. Trebec povedal: »Naši cilji ob 

pričetku nove dejavnosti so bili vzpostaviti možnost legalnega odstranjevanja odpadkov čim 

bližje občanom in uporabnikom, storitev izvajati kakovostno, biti konkurenčen na trgu in 

poslovati pozitivno. Menimo, da so bili cilji doseženi, saj je od samega začetka opazno, da so 

občani in lokalna gradbena podjetja sprejeli CPGO kot kraj, kjer se odpadki predajo, in jih ne 

odlagajo v naravo, naše cene smo prilagodili razmeram na tržišču in uspeli poslovati 

pozitivno z ustreznim dobičkom tudi v prvih letih poslovanja, ko je na trgu še bil drugi 

izvajalec teh storitev.« 

Na trgu se podjetje srečuje z novimi izzivi, med katere sodi tudi konkurenca, zato nas je 

zanimalo, kako se podjetje spopada s konkurenco na trgu. Mag. Trebec je pojasnil: »Trenutno 

konkurence na našem območju ni. Sicer pa, ker smo javno podjetje, moramo poslovati po 

zakonu o javnih naročilih, kar močno omejuje naše hitro odzivanje na zahteve trga. Tu smo, 

napram privatnim podjetjem, v slabšem položaju. Se pa bomo ob eventualnem pojavu 

konkurence z njo spopadli z ustrezno kakovostjo in širino storitev.« 

Čeprav trenutno podjetje nima konkurence, nas je zanimalo, v čem vidijo konkurenčno 

prednost podjetja pred morebitnimi konkurenti na trgu. Mag. Trebec je odgovoril: »Ob pojavu 

konkurence bomo zagotovo imeli prednost v poznavanju področja ravnanja z odpadki splošno 

in bomo tako lahko uporabnikom nudili celovit servis pri njihovi dejavnosti. Tako imamo 

izkušnje in zmožnosti pri izdaji ustrezne dokumentacije (evidenčni listi) ter znanje glede 

priprave ustreznih produktov. Skupaj z izkušnjami, ki smo si jih pridobili in si jih še bomo v 

tem času pridobili, bomo zagotovo izvajalec storitev, ki bo kakovosten, zanesljiv in zaupanja 

vreden.« 
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Sledilo je vprašanje glede vloge marketinga v podjetju, na kar je mag. Trebec odgovoril: »Na 

splošno marketing v našem podjetju nima posebne vloge, ker večino dela ne iščemo na trgu. 

Večino dejavnosti izvajamo kot izvajalci javne službe in je s tem tako delo kot plačilo zanj že 

vnaprej določeno. Edini dve tržni dejavnosti sta področje gradenj in področje ravnanja z 

gradbenimi odpadki. V prvem primeru se deluje na prostem trgu, medtem ko smo na drugem 

področju edini daleč naokoli in tako posebnega marketinškega pristopa niti ni potrebno 

izvajati.« 

Na vprašanje »Kakšne marketinške aktivnosti izvajate, da bi ohranili obstoječe in pridobili 

nove kupce?« je mag. Trebec odgovoril: »Ob začetku obratovanja CPGO smo najprej pisno 

obvestili z direktno naslovljeno pošto vse potencialne uporabnike o delovanju in možnostih, 

ki jih nudi CPGO. To občasno delamo še sedaj. Ravno tako obveščamo posamezne 

potencialne uporabnike o delovanju in možnostih CPGO tudi preko javnih občil. Kljub temu 

da smo na področju predelave gradbenih odpadkov na tem področju edini, predvidevamo, da 

tako ne bo ostalo za vedno, in zato nudimo našim uporabnikom tudi druge storitve. Tako 

uporabnikom nudimo storitve vodenje evidenc pripeljanega materiala, pripravimo evidenčne 

liste (če jih potrebujejo, kar je sicer naloga imetnika odpadka), izvedemo prevoz odpadkov s 

pridobitvijo vseh potrebnih dovoljenj in dovolilnic, če je to potrebno, in tudi nekatere druge 

storitve.« 

Zanimalo nas je, kakšne strategije marketinga izvajajo v podjetju, da bi ohranili trenutni tržni 

položaj, zato nam je mag. Trebec pojasnil: »Kot že povedano, je bil eden od razlogov za vstop 

na to področje tudi okoljski vidik dejavnosti. Naše aktivnosti so še vedno in bodo tudi v 

bodoče usmerjene v ozaveščanje uporabnikov o pravilnem ravnanju z odpadki in s tem 

koriščenju naših storitev. Strategija cen – pristop pri oblikovanju cen ne izkorišča 

monopolnega položaja na trgu. Vidimo tudi priložnost pri uporabi reciklata in tako 

uporabnike vzpodbujamo k večji uporabi reciklata tudi s prilagajanjem cene reciklata glede na 

oddano količino. Strategija diferenciranja izdelkov in širjenja palete storitev.« 

Na vprašanje »Ali ste v podjetju zadovoljni z doseženimi rezultati?« smo prejeli naslednji 

odgovor: »Da in ne. Generalno je CPGO opravičil svoj obstoj in posluje uspešno. Ravno tako 

obstaja tudi potencial za njegov razvoj. Zadovoljni smo s sprejetostjo CPGO v okolju in 

vedno večjim odzivom uporabnikov, ki vidijo prednost in potrebo po pravilnem 

odstranjevanju gradbenih odpadkov in te pripeljejo k nam, kljub temu da jim predstavlja 

strošek, in odpadkov ne odlagajo v naravi. Po drugi strani pa vidimo, da je potencial na trgu 

velik, večji kot je naš center sposoben obdelati. Poleg tega opažamo, da zakonodaja ni dovolj 

dorečena, da bi preprečila nezakonito ravnanje z gradbenimi odpadki.« 

Ob koncu nas je zanimalo še, kakšne načrte ima podjetje na področju ravnanja z gradbenimi 

odpadki v prihodnje. Mag. Trebec je izjavil: »Predvsem se želimo usmeriti v izvajanje storitve 

na višjem kakovostnem nivoju. Danes je veliko vrst gradbenih materialov, ki zahtevajo 
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različne načine predelave in odstranjevanja in se med seboj ne morejo mešati. Cilj nam je tudi 

zagotoviti stalen odjem reciklata oziroma vzpodbuditi uporabnike k njegovi večji uporabi.« 

4.4 Rezultati  raziskave 

Javno podjetje Komunala Izola, d. o. o., izvaja tržno dejavnost zbiranja, odvoza, prevzema in 

predelave gradbenih odpadkov od leta 2013, ko je podjetje pridobilo okoljevarstveno 

dovoljenje (OVD) za zbiranje in obdelavo gradbenih odpadkov na lokaciji odlagališča v Izoli. 

Tako je podjetje z vzpostavitvijo Centra za predelavo gradbenih odpadkov (CPGO) razširilo 

dejavnost in pridobilo dodatne prihodke (tržna dejavnost). S tem je tudi omogočeno občanom 

občine Izola in drugim uporabnikom, da ustrezno predajo gradbene odpadke v nadaljnjo 

obdelavo, s čimer se tudi zmanjšuje možnost pojavljanja črnih odlagališč. 

V podjetju so se za dejavnost ravnanja z gradbenimi odpadki odločili, ker so zaznali potrebo 

po vzpostavitvi možnosti oddaje gradbenih odpadkov bližje občanom občine Izola in vsem 

ostalim uporabnikom. Razloge za tako odločitev pripisujejo predvsem skrbi za okolje ter 

uporabnikom omogočiti urejeno odstranjevanje odpadkov, ki nastanejo pri gradnji in obnovi 

objektov, s tem pa tudi zmanjšati količino nepravilno odloženih odpadkov v naravo oziroma 

zmanjšati število črnih odlagališč.  

Dejavnost zbiranja, odvoza, prevzema in predelave gradbenih odpadkov se izvaja na celotnem 

območju občine Izola, Mestne občine Koper, občine Ankaran, občine Piran ter občine Hrpelje 

- Kozina. V skladu z dogovorom z naročnikom se lahko zbiranje in odvoz gradbenih 

odpadkov izvede tudi v drugih občinah. Dejavnost je organizirana tako, da v celoti pokriva 

prevzem in predelavo gradbenih odpadkov, ki jih uporabniki sami pripeljejo na CPGO ter 

zbiranje in odvoz gradbenih odpadkov iz predhodno dogovorjenega mesta naročnika, 

kateremu nato sledi prevzem in predelava tovrstnih odpadkov na CPGO. 

 

Slika 4: Center predelave gradbenih odpadkov Izola 

Vir: Komunala Izola 2014c.   
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Podjetje pri prevzemu gradbenih odpadkov na CPGO sledi zastavljenemu postopku 

prevzemanja gradbenih odpadkov, ki zajema preverbo primernosti materiala za sprejem, temu 

sledi tehtanje pripeljanega materiala in nato odlaganje materiala na ustrezno skladiščno mesto 

glede na vrsto materiala. Pri tem pa je potrebno izpostaviti, da v kolikor material ne ustreza 

tako glede vrste materiala kot po kakovosti, se pošiljka zavrne. Dobavitelj ob predaji 

materiala poravna stroške predelave ali odstranitve pripeljanega gradbenega odpadka. 

V kolikor uporabnik oziroma naročnik nima možnosti, da sam pripelje gradbene odpadke na 

CPGO, se lahko dogovori za prevzem odpadkov iz dogovorjenega mesta naročnika. V skladu 

z predhodnim dogovorom podjetje na dogovorjeni datum ter dogovorjeno mesto dostavi 

zabojnik, ki je namenjen zbiranju gradbenih odpadkov. Ko naročnik zabojnik napolni, se 

dogovori za odvoz zabojnika, kateremu nato sledi postopek sprejema gradbenega odpadka na 

CPGO.  

Podjetje za zbiranje gradbenih odpadkov uporablja zabojnike prostornine od 5 do 7 m
3
. 

Zabojniki so zelene barve, označeni z namensko nalepko, ki vsebuje naziv odpadka. Odvoz 

zabojnikov pa se vrši z vozilom, imenovanim samonakladalec.  

Na sliki 5 je prikazan zabojnik 5m
3
, kamor se lahko odlaga gradbene odpadke, na sliki 6 pa je 

prikazano vozilo – samonakladalec, s katerim se vrši odvoz zabojnika z gradbenimi odpadki. 

 

Slika 5: Zabojnik 5 m
3
 

Vir: Komunala Izola 2016.  
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Slika 6: Samonakladalec za prevoz zabojnikov 

Vir: Komunala Izola 2016. 

Prevzemu gradbenih odpadkov na CPGO sledi predelava gradbenih odpadkov. Predelava 

gradbenih odpadkov poteka s premično drobilno napravo.  

V grobem je postopek reciklaže gradbenih odpadkov sestavljen iz sortiranja odpadkov, 

njihovega drobljenja in sejanja. Sortiranje lahko poteka strojno, tako da se iz odpadkov 

odstrani čim več snovi, ki bi lahko vplivale na kakovost končnega proizvoda. Ustrezno ločene 

frakcije gradbenih odpadkov, kot so beton, opeka, asfalt, keramika, kamen, se lahko predela v 

frakcije recikliranega agregata (ReBirth 2014). 

 

Slika 7: Premična drobilna naprava za predelavo gradbenih odpadkov 

Vir: Komunala Izola 2014c. 



 

31 

Javno podjetje Komunala Izola, d. o. o., postopek predelave gradbenih odpadkov izvaja tako, 

da se prevzeti odpadni material zmelje oziroma obdela po postopku R5 (postopek predelave 

po prilogi 2, Uredbe o odpadkih Uradni list RS, št. 37/2015) na drobilni napravi, ki je del 

celotne naprave za obdelavo gradbenih odpadkov. Po izvedenem postopku se tako pridobi 

reciklirani gradbeni material frakcije 0-32 ali 0-64 oziroma granulat po želji uporabnikov.  

Iz sprejetega gradbenega odpadka se odstrani tudi vse materiale, kot so plastika, železo, les, 

itd., ali na drobilni napravi s pomočjo magnetov ali pa ročno pred ali po mletju. Pridobljeni 

reciklat je primeren za nasipe in zasipe in se prodaja podjetjem ali posameznikom, ki ta 

material uporabljajo. 

V letu 2013 je bilo na CPGO sprejetih 4.863 ton gradbenih odpadkov. V letu 2014 je bilo 

sprejetih 4.396 ton, v letu 2015, 5.117 ton in v letu 2016 (do vključno 31. 7. 2016) je bilo 

sprejetih 14.682 ton gradbenih odpadkov. Kot je razvidno iz slike 7, se količina gradbenih 

odpadkov iz leta v leto povečuje.  

 

Slika 8: Količine zbranih gradbenih odpadkov 

Vir: Komunala Izola 2016. 

Tržna priložnost na področju ravnanja z gradbenimi odpadki se je Javnemu podjetju 

Komunala Izola, d. o. o., pokazala šele v letošnjem letu, ko je svojo dejavnost zaprl še drugi 

izvajalec te dejavnosti na Obali. Takrat je podjetje ostal edini izvajalec na področju ravnanja z 

gradbenimi odpadki, ki obsega območje obalno-kraške regije, do Nove gorice in Ljubljane.  

Na osnovi navedenega izhaja, da podjetje nima konkurence ter izvaja tržni monopol. Pri tem 

pa je Vodja sektorja za ekologijo in ravnanje z odpadki v preučevanem podjetju poudaril, da 

če bi si podjetje želelo izkoristiti trenutni položaj, bi največ izgubili uporabniki in pa okolje, 

saj bi se ponovno pričeli kopičiti nepravilno odvrženi in odloženi odpadki, kar pa vsekakor ni 

v interesu podjetja. 
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Podjetje za ohranitev obstoječega tržnega položaja izvaja predvsem sledeče marketinške 

strategije: 

- strategija cen: pri oblikovanju cen se poslužujejo pristopa, ki ne izkorišča monopolnega 

položaja na trgu. Priložnost vidijo predvsem pri uporabi reciklata, zato uporabnike 

vzpodbujajo k večji uporabi reciklata, tudi s prilagajanjem cene reciklata glede na oddano 

količino. 

- strategija diferenciranja izdelkov in širjenja palete storitev. 

Vodja Sektorja za ekologijo in ravnanje z odpadki v preučevanem podjetju je poudaril, da je 

bil eden od razlogov za vstop na trg ravnanja z gradbenimi odpadki tudi okoljski vidik 

dejavnosti. Aktivnosti podjetja so še vedno in bodo tudi v bodoče usmerjene v ozaveščanje 

uporabnikov o pravilnem ravnanju z odpadki in s tem koriščenju njihovih storitev. Ob začetku 

obratovanja CPGO so najprej pisno obvestili z direktno naslovljeno pošto vse potencialne 

uporabnike o delovanju in možnostih, ki jih nudi CPGO. Ravno tako obveščajo posamezne 

potencialne uporabnike o delovanju in možnostih CPGO tudi preko javnih občil. 

Kljub temu da so na področju predelave gradbenih odpadkov edini, predvidevajo, da tako ne 

bo ostalo za vedno, in zato nudijo njihovim uporabnikom tudi druge storitve, predvsem 

vodenje evidenc pripeljanega materiala, pripravo evidenčnih listov (če jih potrebujejo, kar je 

sicer naloga imetnika odpadka), izvedbo prevoza odpadkov s pridobitvijo vseh potrebnih 

dovoljenj in dovolilnic, če je to potrebno in tudi nekatere druge storitve. 

V podjetju so z doseženimi rezultati načeloma zadovoljni, saj je CPGO opravičil svoj obstoj 

in posluje uspešno. Ravno tako obstaja tudi potencial za njegov razvoj. Zadovoljni so s 

sprejetostjo CPGO v okolju in vedno večjim odzivom uporabnikov, ki vidijo prednost in 

potrebo po pravilnem odstranjevanju gradbenih odpadkov. Po drugi strani pa vidijo, da je 

potencial na trgu velik, večji kot ga je CPGO sposoben obdelati. Poleg tega opažajo, da 

zakonodaja ni dovolj dorečena, da bi preprečila nezakonito ravnanje z gradbenimi odpadki. 

Javno podjetje Komunala Izola, d. o. o., je v letu 2015 CPGO prostorsko uredilo, zagotovilo 

ustrezno odlagališče za odlaganje presežkov gradbenih odpadkov ter pristopilo k nadaljnjemu 

izboljševanju poslovanja centra in ravnanja z gradbenimi odpadki v občini Izola.    

Podjetje je pridobilo tudi oceno in mnenje o primernosti obdelanih odpadkov glede njihove 

uporabnosti, kar daje potencialnim uporabnikom zadostno zagotovilo za uporabo 

recikliranega gradbenega materiala. Ustrezno obdelane odpadke so prodali zainteresiranim 

uporabnikom, ki so jih uporabili predvsem za potrebe gradenj na območju Izole. 

Uspešno delovanje podjetja bodo tudi v prihodnosti zagotavljali s stalnim razvojem 

dejavnosti, učinkovitim upravljanjem virov in hitrim prilagajanjem spremembam. Delovali 

bodo aktivno z uresničevanjem zastavljenih ciljev, visoko stopnjo strokovnosti zaposlenih in 

dobrim poznavanjem okolja podjetja. 
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4.5 Ugotovitve raziskovanja 

Na osnovi izvedene raziskave smo ugotovili, da Javno podjetje Komunala Izola, d. o. o., pri 

izvajanju dejavnosti zbiranja, odvoza, prevzema ter predelave gradbenih odpadkov izvaja 

marketinško strategijo diferenciranja izdelkov in širjenja palete storitev. 

Z izvedbo navedene marketinške strategije si je podjetje zagotovilo nove ciljne kupce, saj je 

razširilo svoje poslovanje izven občine Izola še na druge obalne občine, občino Piran, Mestno 

občino Koper, občino Ankaran ter občino Hrpelje - Kozina. 

Oblikovana strategija se je izkazala za uspešno in učinkovito, saj je podjetju zagotovila 

uresničitev zastavljenih ciljev, iz leta v leto izboljšanje poslovnih rezultatov ter omogočila 

nadaljnji razvoj tržne dejavnosti ravnanja z gradbenimi odpadki.  

Podjetje v prihodnje tako načrtuje razširitev dejavnosti na celoten trg ravnanja z gradbenimi 

odpadki, obenem varuje svoj tržni delež in nenazadnje poskuša večati svoj obstoječi tržni 

delež, kar predstavljajo tudi strategije vodilnih podjetij na trgu. 

Z raziskavo smo prišli do odgovora na zastavljeno raziskovalno vprašanje ter ugotovili, da 

Javno podjetje Komunala Izola, d. o. o., pri izvajanju tržne dejavnosti zbiranja, odvoza, 

prevzema ter predelave gradbenih odpadkov izvaja marketinške strategije diferenciranja 

izdelkov in širjenja palete storitev. Izbrana strategija se je izkazala za uspešno, saj je podjetju 

omogočila dosego zastavljenih ciljev in poslovnih rezultatov ter zagotovila želeni tržni 

položaj. 

4.6 Predlogi in izboljšave za nadaljnje poslovanje 

Da bi Javno podjetje Komunala Izola, d. o. o., ohranilo svoj položaj na trgu ravnanja z 

gradbenimi odpadki, še posebej ob morebitni pojavi konkurence, predlagamo, da podjetje 

pripiše marketingu še večji pomen, da ga še bolj aktivno vključuje v poslovanje podjetja ter 

nameni večji poudarek izvajanju marketinških aktivnostih na področju ravnanja z gradbenimi 

odpadki. 

Tržno dejavnost ravnanja z gradbenimi odpadki podjetje trenutno oglašuje le na svoji spletni 

strani, kar po našem mnenju zmanjšuje možnosti pridobitve novih potencialnih kupcev. Zato 

predlagamo, da oglaševanje razširijo tudi na ostale medije in dajo marketinškemu 

komuniciranju še večji pomen. 

Kot ugotavljajo tudi sami v podjetju, je trg zelo nepredvidljiv, zato predlagamo, da podjetje 

svoje storitve ravnanja z odpadki vedno bolj izpopolnjuje ter ponuja sedanjim in ciljnim 

kupcem kakovostne storitve, ki jim bodo tako zagotovile konkurenčne prednosti pred 

morebitnim pojavom konkurence. 
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5 SKLEP 

Cilj vsakega podjetja je nedvomno ustvarjanje čim večjega dobička. Da bi podjetja dosegla 

želeni cilj, morajo svoje poslovanje skrbno načrtovati. Načrtovanje obsega predvidevanje 

poslovanja podjetja v prihodnosti ter oblikovanje ustreznih strategij, ki jim bodo zagotovile 

razvijanje zastavljene vizije podjetja ter doseganje želenih poslovnih rezultatov. Pri tem pa 

morajo podjetja, ki si želijo uspeti, upoštevati tudi pričakovanja, želje in potrebe trga. 

Zaznavanje teh potreb pa je ena od glavnih nalog marketinga. 

Marketing kot poslovna funkcija v podjetju se vedno bolj uveljavlja ter pridobiva na pomenu. 

Glavna naloga marketinga je ugotavljanje potreb trga na osnovi izvedbe tržne raziskave ter 

nato oblikovanje ustreznih marketinških strategij in izvajanje marketinških aktivnosti, ki bodo 

podjetju zagotovile želene poslovne rezultate. Uspešno oblikovane strategije marketinga 

podjetju ne prinašajo samo doseganje želenih poslovnih rezultatov, temveč tudi doseganje 

želenega tržnega položaja kot tudi pridobivanje konkurenčnih prednosti pred tekmeci na trgu. 

Posebna oblika podjetij so javna podjetja, ki kot gospodarska javna služba niso ustanovljena 

za ustvarjanje dobička, temveč za zagotavljanje izdelkov in storitev, ki so javnega značaja, 

kar pomeni, da morajo biti dosegljivi in na razpolago vsem ter jih zaradi njihove posebnosti ni 

mogoče pridobiti na trgu. Kljub navedenemu pa lahko javna podjetja poleg dejavnosti 

gospodarske javne službe opravljajo tudi tržno dejavnost, ki pa ne sme presegati okvirjev 

primarne dejavnosti, zaradi katere je bilo podjetje ustanovljeno. Pri opravljanju tržne 

dejavnosti se javno podjetje srečuje z novimi izzivi, saj mora izbrati in oblikovati ustrezne 

marketinške strategije, s katerimi prodira na trg in si zagotavlja konkurenčno prednost pred 

ostalimi tekmeci na trgu.  

V zaključni projektni nalogi smo s pomočjo izvedene raziskave preučevali strategijo 

marketinga v izbranem Javnem podjetju Komunala Izola, d. o. o., odgovorili na zastavljeno 

raziskovalno vprašanje ter opredelili strategijo marketinga, ki jo Javno podjetje Komunala 

Izola, d. o. o., uporablja pri izvajanju tržne dejavnosti zbiranja, odvoza, prevzema in 

predelave gradbenih odpadkov. Podjetje se je za izvajanje navedene tržne dejavnosti odločilo 

leta 2013 na osnovi izvedene tržne raziskave ter po pridobitvi vseh potrebnih dovoljenj. Pri 

izvajanju tržne dejavnosti se podjetje poslužuje marketinških strategij diferenciranja izdelkov 

in širjenja palete storitev, ki so se izkazale za uspešne in učinkovite, saj se vse od pričetka 

izvajanja dejavnosti pa do današnjega dne podjetje še naprej razvija in dosega zastavljene 

poslovne rezultate, kar pripisujejo uspešno oblikovani in izvedeni marketinški strategiji.  

V današnjem dinamičnem in spremenljivem okolju lahko uspejo le podjetja, ki imajo jasno 

izoblikovane poslovne vizije ter so dovolj odločna in pripravljena se prilagoditi zahtevam in 

pričakovanjem trga. Marketing kot eno izmed ključnih poslovnih funkcij podjetja je zato 

potrebno skrbno načrtovati ter organizirati, saj je od uspeha izvedbe marketinških strategij 

odvisen tudi uspeh celotnega poslovanja podjetja.  
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PRILOGA 

Priloga 1 Vprašanja za intervju z vodjo Sektorja za ekologijo in ravnanje z odpadki, Javno 

podjetje Komunala Izola, d. o. o., mag. Goranom Trebcem





Priloga 1 

 

1. Kaj so gradbeni odpadki? Kako ravnati z njimi? 

2. Kaj je Center predelave gradbenih odpadkov Izola? 

3. Komu je Center predelave gradbenih odpadkov namenjen? 

4. Kako poteka prevzem odpadkov v Centru predelave gradbenih odpadkov Izola? 

5. Koliko gradbenih odpadkov letno prevzamete? 

6. Kakšno je nadaljnje ravnanje z gradbenimi odpadki, ki jih prevzamete? 

7. Kako poteka predelava gradbenih odpadkov? 

8. Kdaj ste v Javnem podjetju Komunala Izola, d. o. o., pričeli z izvajanjem dejavnosti 

prevzema in predelave gradbenih odpadkov in zakaj? 

9. Kdaj ste zaznali novo tržno priložnost? 

10. Kakšne strategije ste uporabili za vstop na trg? 

11. Kakšne cilje ste si zadali? 

12. Ali so bili cilji doseženi? 

13. Kako se spopadate s konkurenco na trgu? 

14. V čem je vaša konkurenčna prednost pred konkurenti na trgu? 

15. Kakšno vlogo ima marketing v vašem podjetju? 

16. Kakšne marketinške aktivnosti izvajate, da bi ohranili obstoječe in pridobili nove kupce? 

17. Kakšne strategije marketinga izvajate, da bi ohranili trenutni tržni položaj? 

18. Ali ste v podjetju zadovoljni z doseženimi rezultati? 

19. Kakšne načrte ima podjetje na področju prevzema in predelave gradbenih odpadkov v 

prihodnje? 


