
 

A
N

JA
 Z

U
P

A
N

Č
IČ

 
2

0
1
4
 

Z
A

K
L

JU
Č

N
A

 P
R

O
JE

K
T

N
A

 N
A

L
O

G
A

 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT 

ANJA ZUPANČIČ 

KOPER, 2014 

ZAKLJUČNA PROJEKTNA NALOGA 





Koper, 2014 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT  

STRATEGIJA STORITEV 

NIZKOCENOVNEGA LETALSKEGA 

PREVOZNIKA  

Anja Zupančič 

Zaključna projektna naloga 

Mentor: izr. prof. dr. Dragan Kesič  





III 

POVZETEK 

Zračni transport je eden najpomembnejših kazalcev gospodarskega razvoja. Beleži strmo rast, 
kljub temu da je najmlajši člen logistične verige. Letalski promet je vpliven dejavnik v 
mednarodnem gospodarstvu, saj spodbuja razvoj in rast nacionalnega gospodarstva. V zadnjih 

letih spremljamo hiter razvoj letalstva na področju nizkocenovnih letalskih operaterjev. V 

zaključni projektni nalogi smo raziskovali in proučevali strategijo poslovanja irskega 

nizkocenovnega letalskega podjetja Ryanair. Z raziskavo smo ugotovili, da strategija 

izpolnjuje pričakovanja potnikov. Menimo pa, da bodo nizkocenovni prevozniki tudi v 

prihodnosti v konkurenčni prednosti pred tradicionalnimi letalskimi družbami. Imeli bodo 

pomembno strateško vlogo v naraščajočem mednarodnem letalskem prometu ter tako 

posledično tudi v nadaljnjih procesih globalizacije in mednarodnem poslovanju.  

Ključne besede: mednarodno poslovanje, letalski transport, strategija, Ryanair, raziskava. 

SUMMARY 

Aerial transport is one of the most important indicators of economic development and has 

recorded a steep growth in spite of the fact that is the youngest in the logistics chain. Air 

transport is very important factor in the international economy and promote the development 

and growth of the national economy. In recent years, low-price flight companies have come to 

the foreground.. In the final project work, we have studied business strategy of the Irish 

budget airline Ryanair. Research has shown that the strategy meets the expectations of 

passengers. However, we believe that low-cost carriers continue to have a competitive 

advantage over traditional airlines and will play an important strategic role in increasing 

international air traffic and thus also in the subsequent processes of globalization and 

international business. 

Keywords: international business, aerial transport, strategy, Ryanair, research. 
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1 UVOD 

1.1 Opis problematike in teoretičnih izhodišč 

Mednarodno poslovanje postaja vedno bolj aktualno in konkurenčno. Kesič (2014) ga definira 

kot vse poslovne aktivnosti in transakcije, ki potekajo prek meja domače, nacionalne države 

in njenega poslovnega okolja. Cilji mednarodnega poslovanja so zadovoljevanje svetovnih 

potrošnikov, podjetij in tudi posameznih držav. Najznačilnejši in tradicionalni poslovni 

aktivnosti v mednarodnem poslovanju sta izvoz in uvoz blaga in tudi storitev. Mednarodno 

poslovanje tako vedno bolj dobiva pomen, zato je realno pričakovati, da se bo dinamika 

poslovanja v mednarodnem okolju le še stopnjevala in povečevala. Ker so v sodobnem svetu 

spremembe značilnost dnevnega poslovanja podjetij, v svetovnem merilu uspevajo le tista 

podjetja, ki imajo jasno začrtane strategije svojega poslovnega razvoja, ki jih dosledno 

izvajajo, se trudijo biti vsak dan boljša v svojem delovanju, so hitra v vseh delovnih procesih, 

dajejo največji poudarek inventivnosti, inovativnosti in tržni usmeritvi s spoštovanjem kupcev 

kot eni od največjih vrednot podjetja ter so izrazito usmerjena v globalni tržni prostor.  

Strategija je za podjetja ključnega pomena. Oblikovati jo morajo v skladu s poslanstvom 

podjetja, vizijo in cilji. Primer uspešne strategije pa predstavljajo nizkocenovni letalski 

prevozniki, saj so na evropskem trgu prekosili strategije klasičnih letalskih družb. Na trg so 

prodrli s strategijo nizkih prodajnih cen in z optimizacijo stroškov v celotni poslovni verigi. 

Tako je letenje postalo dostopnejše.  

Rezultat strateškega načrtovanja je izdelava strateškega načrta. Proces strateškega načrtovanja 

obsega šest stopenj:   

‒ opredelitev poslanstva podjetja, 

‒ določitev ciljev podjetja, 

‒ oblikovanje poslovne strategije, 

‒ opredelitev marketinških ciljev, 

‒ oblikovanje marketinških strategij,  

‒ izdelavo marketinškega načrta. 

Prve tri stopnje niso pomembne le za oblikovanje marketinških strategij, temveč tudi za 

usmeritev vseh oddelkov v podjetju, zlasti proizvodnega in finančnega. Poslanstvo, cilji in 

strategije, ki jih opredeli vodstvo, so temelj za načrtovanje aktivnosti posameznih oddelkov. 

Zadnje tri stopnje omogočajo oblikovanje in uresničitev trženjskih strategij in temeljijo na 

usmeritvah prvih treh stopenj (Potočnik 2005, 42‒43).  

Zračni transport predstavlja najmlajši člen logistične verige. Razvil se je šele konec 20. 

stoletja, vendar je razvoj potekal zelo hitro. Že na samem začetku je ta vrsta transporta nudila 
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možnost neprimerljivo hitrejšega načina prevoza potnikov, tovora in pošte v primerjavi z 

drugimi transportnimi sredstvi. V zadnjih letih smo priča intenzivnemu razvoju letalstva v 

svetu, še posebej na področju nizkocenovnih letalskih operaterjev. Posledica tega je zelo 

povečana gostota letalskega prometa. Letalski trg se hitro širi z razvojem letališč, povečanjem 

števila prog in večjo konkurenčnostjo poslovanja. Zaradi različnih potreb odjemalcev pa so se 

med letalskimi prevozniki razvili različni modeli poslovanja, specializirani za kritje določenih 

potreb svetovnih potrošnikov. Nizkocenovni letalski prevozniki so dokazali, da je z dobrim 

managementom celotne poslovne verige mogoče na trgu ponuditi cenovno zelo konkurenčno 

storitev letalskega prevoza, zato so zelo povečali konkurenčnost poslovanja v svetovnem 

letalskem prometu. 

V zaključni projektni nalogi se bomo osredotočili na proučevanje strategije poslovanja in 

strateških prednosti nizkocenovnih letalskih prevoznikov. V zadnjih letih so namreč postali 

prisotni povsod v svetu in tudi na evropskih trgih. Predstavili bomo njihov razvoj in razmere, 

ki so pripeljale do pojava nizkocenovnih letalskih prevoznikov. Primerjali bomo njihove 

značilnosti s klasičnimi letalskimi družbami, predvsem z vidika stroškovnih prednosti in 

strategije nizkih prodajnih cen. Še posebej pa bomo raziskali in proučili strategijo poslovanja 

irskega nizkocenovnega letalskega prevoznika Ryanair. 

1.2 Namen in cilji 

Namen zaključne projektne naloge je raziskati, proučiti in opredeliti strategijo poslovanja 

irskega letalskega prevoznika Ryanair, ki deluje v segmentu nizkocenovnih letalskih 

prevoznikov. 

Cilji:  

‒ proučiti vlogo in pomen mednarodnega poslovanja, 

‒ opredeliti značilnosti letalskega prometa v mednarodnem poslovanju, 

‒ proučiti strategije internacionalizacije v mednarodnem letalskem prometu, 

‒ raziskati, proučiti in opredeliti strategijo poslovanja irskega nizkocenovnega letalskega 

prevoznika Ryanair. 

1.3 Metodologija 

Pri izdelavi zaključne projektne naloge načrtujemo uporabo naslednjih raziskovalnih metod: 

‒ metoda opisovanja ali deskripcije, 

‒ metoda povzemanja ali kompilacije, 

‒ metoda analize, 

‒ metoda primerjave ali komparacije, 

‒ metoda sinteze. 
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Zastavljamo si naslednjo hipotezo, ki bi jo radi potrdili ali zavrgli: Strategija poslovanja 

podjetja Ryanair izpolnjuje pričakovanja potnikov. 

Načrtujemo tudi izvedbo kvantitativne raziskave v obliki anketnega vprašalnika. Vanjo 

nameravamo vključiti 80 anketirancev, s pomočjo vprašalnika pa bomo preverjali zastavljeno 

hipotezo. 

1.4 Predpostavke in omejitve 

Predpostavljamo, da sta globalizacija in mednarodno poslovanje zelo pomembna dejavnika za 

letalske družbe, ki stremijo k uspešnemu in konkurenčnemu poslovanju na mednarodnih trgih, 

ter da se v svetovnem letalskem prometu povečuje konkurenčnost poslovanja. 

Ključni omejitvi, ki ju predvidevamo, sta sodelovanje anketirancev v raziskavi in dostop do 

podatkov proučevanih letalskih družb. 
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2 MEDNARODNO POSLOVANJE 

2.1 Vloga in pomen mednarodnega poslovanja 

Mednarodno poslovanje ali poslovanje med narodi, tudi poslovanje s tujino, je vsebinsko zelo 

širok pojem vseh poslovnih aktivnosti in transakcij, ki potekajo prek meja domače, nacionalne 

države in njenega poslovnega okolja. Aktivnosti mednarodnega poslovanja se morajo izvajati 

v vsaj dveh ali po navadi v več državah sveta, če hočemo govoriti o vsebini in značilnostih 

mednarodnega poslovanja. Ključni in temeljni cilj mednarodnega poslovanja je 

zadovoljevanje potreb svetovnih potrošnikov, podjetij in tudi posameznih držav. Ko 

opredeljujemo mednarodno poslovanje, se moramo zavedati, da govorimo o poslovanju v 

različnih političnih, regulatornih, pravnih, socioloških, kulturoloških, managerskih in 

poslovnih okoljih, ki se med seboj močno razlikujejo po različnih pričakovanjih, zavedanjih, 

vedenju, razumevanju, stopnjah doseženega gospodarskega razvoja, nakupnih in absorpcijskih 

sposobnostih, stopnji ozaveščenosti in razgledanosti potrošnikov in njihovih pričakovanj. 

Mednarodno poslovanje je veliko bolj zahtevno, naporno, kompleksno, dinamično, tudi 

tvegano v primerjavi s poslovanjem na domačem, lokalnem trgu, a hkrati povezano tudi z 

večjimi izzivi in priložnostmi (Ruzzier in Kesič 2011, 12). 

Tako strokovnjaki kot tudi različne ustanove mednarodno poslovanje tolmačijo različno. 

Pojavljajo se teze, da mednarodno poslovanje predstavlja neki samostojen način poslovanja, 

spet drugi pa trdijo, da je del neke celote, ki jo poleg mednarodnega poslovanja tvorijo še 

mednarodna trgovina, mednarodno trženje in mednarodno poslovodenje. Dejansko so ta 

področja med seboj izredno tesno povezana oz. se med sabo tako prepletajo, da je dejansko 

težko postaviti jasne meje med njimi (Makovec Brenčič idr. 2009, 11‒13).  

Mednarodno poslovanje postaja vse bolj pomembno za podjetja vseh velikosti, ne le za nekaj 

največjih. Danes vsako podjetje tekmuje v hiperkonkurenčnem globalnem gospodarstvu. Ni 

dvoma, da mora biti današnji podjetnik sposoben usmeriti se v svet mednarodnega 

poslovanja. Uspešen podjetnik bo lahko le nekdo, ki povsem razume, kako se mednarodno 

poslovanje razlikuje od domačega poslovanja, in ki je sposoben ustrezno delovati (Antončič 

idr. 2002, 109). Na splošno podjetja investirajo v tujini, da bi zavarovala, ali si zagotovila 

dodatna tržišča, da bi si zagotovila ali razširila dostop do virov ali v cilju optimizacije svojih 

globalnih virov in sposobnosti, s pomočjo izkoriščenja različnih virov in izvajanjem 

integrirane proizvodnje in trženja in nazadnje, da bi okrepila ali svoje strateške prednosti 

dopolnila s tistimi drugimi podjetji v tujini (Jaklič in Svetličič 2005, 117).  
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2.2 Vpliv globalizacije na mednarodno poslovanje 

Svetličič (1996, 78) globalizacijo prepoznava kot večdimenzionalen proces, ki vključuje 

ekonomske, politične, pravne in kulturne sestavine, kakršne skupaj tvorijo novo kakovost.  

Na sam razvoj globalizacije so večinoma vplivali naslednji dejavniki (Dubrovski 2006, 50):  

‒ povečanje števila držav, ki iz zaprtih družbeno-političnih gospodarskih sistemov prehajajo 

na mednarodne tržne sisteme; 

‒ gospodarska intenzivnost; 

‒ stalni in intenzivni tehnološki razvoj; 

‒ odpiranje carinskih meja za pretok izdelkov, kapitala, tehnologije, know-howa;  

‒ povečanje oziroma spreminjanje pričakovanj odjemalcev. 

 

Slika 1: Globalizacija 

Vir: Šimleša 2009. 

Učinki globalizacije na področju mednarodnega poslovanja so naslednji (Ruzzier in Kesič 

2011, 23‒24): 

‒ povečanje števila držav in tudi podjetij, ki se vključujejo v proces globalizacije; 

‒ rast mednarodnega poslovanja; 

‒ pospešen razvoj telekomunikacijske, informacijske tehnologije in logistike; 

‒ povečanje deleža mednarodne menjave; 

‒ nastanek integriranih finančnih trgov; 

‒ hiter razvoj nekaterih svetovnih gospodarstev (Kitajska, Brazilija, Indija, Južna Koreja, 

JAR, RF), spreminjanje in povečanje pričakovanj svetovnih potrošnikov, ki imajo na 

izbiro večjo ponudbo izdelkov in storitev; 

‒ povečanje števila prebivalstva v manj razvitih državah; 

‒ nihanja in spreminjanja razmerij vrednosti svetovnih valut; 

‒ stalen in trajen pritisk na zniževanje cen izdelkov in storitev; 

‒ razvoj integriranih svetovnih nabavnih trgov.  
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3 VLOGA IN POMEN LOGISTIKE V MEDNARODNEM POSLOVANJU 

Glavni namen logistike je zagotoviti, da so materiali, ljudje, proizvodne zmogljivosti in 

informacije ob pravem času na pravem mestu, v pravi količini in kakovosti ter po sprejemljivi 

ceni. To je v današnjem času t. i. sistem »just in time« (Ruzzier, Kesič in Mevlja 2008, 37). 

Pomen logistike je v zadovoljevanju potreb organizacije po premagovanju prostorskih in 

premoščanju časovnih razlik med viri materiala (dobavitelji) in proizvodnim podsistemom 

organizacije, od tod pa do točke želene dostave proizvodov (Mihelič 2001, 117). 

Šimenc (2010,15) pa logistiko definira kot: »Logistika se ukvarja z načrtno in sistemsko 

operacionalizacijo poslovanja preko integracije in celostne obravnave vseh aktivnosti, ki so 

neposredno udeležene pri pretoku dobrin in ali je njihova izvedba s slednjim tudi pogojena, v 

skladu z zahtevami in cilji vseh deležnikov tega procesa.«  

Transport je temeljni element logistike. Skoraj vsaka človekova dejavnost je posredno ali 

neposredno povezana z logistiko. Logistika je proces načrtovanja, izvajanja in nadzora vseh 

aktivnosti, ki služijo za premikanje surovin, polproizvodov in gotovih proizvodov od 

dobaviteljev, znotraj podjetja, pa vse do kupcev (Ogorelc 2001, 2‒3). 

3.1 Vrste transporta v mednarodnem poslovanju 

Transport pomeni prenos oziroma premestitev blaga ali ljudi v prostoru v realnem času. Za 

premik blaga oziroma ljudi so potrebna transportna sredstva, infrastruktura in organiziranje 

samega procesa transporta. Zgodovina transporta sega daleč nazaj v obdobje pred našim 

štetjem. Ljudje so uporabljali primitivna transportna sredstva. Vsekakor pomeni revolucijo 

odkritje kolesa (plošče, ki se vrti okoli osi), v sodobnejši dobi pa odkritje parnega stroja in 

kasneje motorja z notranjim izgorevanjem na fosilna goriva (Pepevnik 2002, 187).  

Transport delimo na različne zvrsti ali možnosti kombinacije posameznih zvrsti (Logožar 

2004, 66‒72): 

‒ pomorski transport delimo glede na organizacijski vidik na linijski in svobodni 

(priložnostni). V pomorskem transportu tako poznamo linijsko in svobodno plovbo; 

‒ zračni transport zajema vsa prevozna sredstva, ki uporabljajo zračne poti. Največja 

prednost zračnega transporta je njegova hitrost. Tako ima zračni prevoznik v primerjavi s 

pomorskim naslednje prednosti: hitrost, pogostost, večjo dostopnost, varnost pri prevozu 

tovora itd.; 

‒ cestni transport lahko delimo na cestni transport na krajše razdalje (krajevni/lokalni 

prevoz) in na medkrajevni (daljinski) cestni transport. Cestni prevozniki se odlikujejo po 

veliki prilagodljivosti za posebne zahteve uporabnikov transportnih storitev; 
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‒ železniški transport ima v primerjavi s kontinentalnimi zvrstmi prevoza bistveno prednost 

v zmožnosti prevoza množičnega tovora. Pri taki obliki tovora je železnica razmeroma 

hiter prevoznik. Bistvena prednost železniškega prevoza se kaže tudi pri prevozih na 

daljše razdalje, kar omogoča prevoz skorajda vseh vrst tovora in zagotavlja zanesljiv in 

razmeroma varen prevoz; 

‒ transport po notranjih vodah (vodnih poteh) obsega transport po plovnih rekah, prekopih 

in jezerih. Gospodarnost te zvrsti transporta je predvsem v množičnem prevozu 

homogenega tovora na daljše razdalje. Šibke lastnosti transporta po notranjih vodah so 

predvsem majhna hitrost ladij, slabša zanesljivost in sezonska nihanja (vodostaj) ter slabša 

prilagodljivost zahtevam uporabnikov; 

‒ transport po ceveh delimo glede na obliko transporta tovora. Tako ločimo transport tovora 

v tekočem, poltekočem in plinastem stanju. Najrazvitejše oblike so naftovodi in plinovodi. 

Značilnost te transportne zvrsti je, da gre le za prenos tovora, torej ni potrebno premikati 

samega transportnega sredstva; 

‒ kombinirani ali multimodalni transport označuje vse vrste kombinacij transportnih zvrsti, 

pri katerih je pot prevoza tovora od pošiljatelja do prejemnika načeloma nemotena. 

Kombinirani transport pomeni prevoz standardne transportne enote, ki ga opravita 

najmanj dva transportna nosilca. Multimodalni transport je prevoz blaga z najmanj dvema 

različnima vrstama transporta iz odpravnega kraja v eni državi do namembnega kraja v 

drugi državi.  
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Slika 2: Vrste transporta 

Vir: Leenders RVS Industrie b. l.  

3.2 Cestni transport 

Cestni transport sodi med najstarejše vrste transporta in je bil do uvedbe železnice edini 

nosilec transporta po kopnem. Svoj razcvet je doživel šele po drugi svetovni vojni. V tistem 

času se je povečalo število vozil, posodobila se je tehnika izgradnje vozil, ta pa so se tako 

razširila po vsem svetu. Poleg pomembne gospodarske funkcije ima danes cestni promet tudi 

socialno, saj z gostim cestnim omrežjem prispeva k razvoju oddaljenih in gospodarsko 

zaostalih področij. Cestni transport je zaradi gradnje sodobne infrastrukture in razvoja 

avtomobilske industrije doživel velike spremembe. Zaradi relativno cenene pogonske 

energije, širokih možnosti fizičnega dostopa in neprekinjene transportne verige je osvojil 

velik tržni delež (Rihter 2006, 55).  

Glavna prednost cestnega transporta je njegova velika dostopnost, ki jo omogoča razširjenost 

cestne mreže. Posebni prednosti sta tudi hitrost in relativna varnost v cestnem transportu: 

zaradi neposrednega prevoza odpadejo vmesne manipulacije, zmanjšujejo se možnosti 

nastanka prometnih tveganj in njihovih posledic, kot sta poškodba ali izguba tovora. Cestne 

prevoznike odlikuje tudi velika prilagodljivost za posebne zahteve uporabnikov transportnih 

storitev. Izvedejo lahko prevoze specifičnih tovorov, npr. prevoze izrednega obsega (Ogorelc 

2004, 53). 
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3.3 Vodni transport 

Ladijski transport je prevoz ljudi in ali tovora z barko, čolnom, jadrnico ali ladjo prek morja, 

oceana, jezera, prekopa (kanala) ali reke. Po navadi se ladijski transport opravlja za potrebe 

trgovine, industrije, turizma, prometa, rekreacije ali vojske. Križanec ladijskega in cestnega 

transporta je bil zgodovinski čoln na konjsko vprego. Danes se predvsem v vojaške namene 

uporabljajo amfibijska vozila. Križanci ladijskega transporta z zračnim sta srfanje z 

zmajem in parajadranje. Prva plovila so bila verjetno neke vrste kanuji, izdolbeni iz drevesnih 

debel. Kolonizacija Avstralije z avstralskimi Aborigini kaže posredne, vendar pomembne 

dokaze za najpoznejši čas odkritja oceanskih plovil. Kopenski mostovi so povezovali 

jugovzhodno Azijo skozi celoten malajski arhipelag. Do Nove Gvineje, ki je bila takrat 

povezana z Avstralijo, pa je bilo treba prečkati morsko ožino. Da je prišlo do kolonizacije, so 

bila potrebna plovila, ki lahko prečkajo ocean. Zgodnji morski transport je bil opravljen z 

ladjami na vesla ali pa z ladjami z jadri, v še bolj oddaljeni zgodovini pa pri manjših ladjah 

pogosto kot kombinacija obeh pogonov. Nekatere ladje so poganjali konji, ki so bili na krovu, 

ali pa so konji z rečnih bregov vlekli plovilo po reki navzgor (Wikipedija b. l.a).  

Ladijski transport je bil pogosto uporabljen v vojaških spopadih. V 19. stoletju so se pojavili 

prvi parniki. Ti so uporabljali parni stroj, ki je poganjal vodno kolo, ali propeler za 

premikanje ladje. Para je bila ustvarjena z uporabo lesa ali premoga. Zdaj večina ladij 

uporablja stroje, ki jih poganja dizelsko gorivo. Nekatere posebne ladje, kot so podmornice, 

za ustvarjanje pare uporabljajo jedrsko energijo. Rekreacijska in izobraževalna vozila še 

vedno uporabljajo moč vetra, manjša plovila pa uporabljajo motorje z notranjim 

izgorevanjem za pogon enega ali več propelerjev. Pri vodnih skuterjih se uporablja medkrovni 

vodni curek. V plitvih in grobih področjih, kot so nekatera močvirja, se nekatera vozila, kot 

so hoverkrafti ‒ vozila na zračni blazini, poganjajo z velikimi potisnimi ventilatorji. Čeprav je 

sodobni ladijski prevoz razmeroma počasen, je zelo učinkovit pri prevozu velikih količin 

nepokvarljivega blaga. Prevoz po vodi je bistveno cenejši od prevoza po zraku za 

medcelinsko pošiljanje tovora (Wikipedija b. l.a).  

Glavne značilnosti vodnega transporta so (Jakomin 2005, 4): 

‒ ekonomičen in varen, 

‒ velika nosilnost in nizka poraba energije na enoto, 

‒ počasnost, 

‒ netočnost. 

3.4 Letalski transport 

V zračnem transportu prevladujejo mednarodni linijski prevozi. Manjša podjetja se 

ustanavljajo v glavnem in ne linijskem zračnem transportu in za turistične namene. Razvila so 

se podjetja za prevoz potnikov, tovora in gospodarske namene. Vendar še prevladujejo 
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podjetja univerzalnega tipa. Veliki uporabniki organizirajo tudi transport za lastne potrebe 

(Ogorelc 2004, 48‒49).  

Ogorelc (1999, 73‒75) meni, da je imel letalski promet že od začetka njegovega razvoja za 

vsako državo velik ekonomski, strateški in socialno-politični pomen. Letalski promet zato v 

preteklosti ni bil prepuščen prostemu trgu, ampak so ga države strogo regulirale. Vsaka od 

njih je imela svoje nacionalne letalske prevoznike, ki so bili močno zaščiteni pred tujo 

konkurenco, poleg tega pa je vsaka država ščitila suverenost svojega zračnega prostora in 

poskušala povečati tržni delež svojega prevoznika. Prav tako zdaj velja letalski promet za 

enega najbolj reguliranih sektorjev narodnega gospodarstva. 

Hitrost potovanja letalskega prevoza je več kot desetkrat večja kot pri drugih transportih. Z 

letalom se prevaža blago, za katero je hitrost odločilnega pomena. Prevaža se predvsem lahko 

pokvarljivo blago, visoko vredni industrijski izdelki široke potrošnje, modni tekstilni izdelki, 

rezervni deli, sanitetni material in podobno (Godnič 2001, 42). 
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4 LETALSKI PROMET 

4.1 Značilnosti letalskega prometa  

Letalski transport se je razvil šele konec 20. stoletja, vendar je bil njegov razvoj zelo hiter. 

Pred drugimi oblikami prevoza ima veliko prednosti zaradi varnosti, dostopnosti, zanesljivosti 

in pogostosti. Kot vsako drugo transportno sredstvo pa ima tudi letalstvo slabosti. Te so 

ogrožanje okolja, hrup, gradnja letališke infrastrukture, izpuhi in visoki prevozni stroški, še 

posebej, če je pot kratka. 

Z vidika kakovosti je letalski prevoz (Godnič 2001, 43): 

‒ hiter in točen, 

‒ ekonomičen, 

‒ dostopen in  

‒ varen (blago je manj časa na poti, zato je manj možnosti za krajo, izgubo in poškodbe). 

4.2 Vrste letalskega prometa 

Zračni transport se v splošnem deli na komercialno in splošno letalstvo, poleg tega pa ločimo 

še vojaško letalstvo. Komercialno letalstvo sestavljajo linijski in nelinijski prevozi potnikov, 

tovora in pošte. Splošno letalstvo je izraz za vse vrste letalstva, ki ne sodijo med redne 

letalske prevoze, ki jih opravljajo letalske družbe. V splošno letalstvo so vključena zasebna in 

poslovna letala ter druge vrste delujočih letal, ki niso strogo namenjena za transport. V 

splošnem letalstvu so lahko leti tudi komercialne narave, ko gre za učenje letenja, dostavo, 

pregledovanje, kmetijske namene, zračni taksi, poslovne polete, nujni prevozi, gasilstvo. Prav 

tako pa je splošno letalstvo pomembno za humanitarne namene, saj veliko organizacij 

uporablja lahka letala za prevoz pomoči, zdravnikov in bolnikov. O vojaškem letalstvu 

govorimo, ko gre za vojaške aktivnosti (Wikipedija b. l.b).  

Linijski prevozniki so velike organizacije z veliko finančno močjo. Linijski prevoznik mora 

za vsak let posebej poskrbeti, da čim bolj zapolni kapaciteto letala, ne more pa bistveno 

vplivati na višino fiksnih in variabilnih stroškov. Fiksni in variabilni stroški se pojavljajo v 

strukturi cene letalske vozovnice (Mrnjavec 2002, 104‒105). 
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Slika 3: Najboljše svetovne letalske družbe leta 2014 (World Airline Awards) 

Vir: ViralSpell 2014. 

Mednarodno združenje za zračni transport (angleško International Air Transport Association, 

kratica IATA) je mednarodna organizacija s sedežem v Montrealu, ki združuje zasebne 

letalske prevoznike. Ustanovljena je bila aprila 1945 v Havani na Kubi. Njene naloge so 

(Wikipedija b. l.c): 

‒ Za uporabnike poenostavlja postopke potovanja in transporta ter znižuje stroške. Potniki 

lahko prek telefona rezervirajo letalske vozovnice, plačajo v eni valuti in potem 

uporabljajo vozovnico pri več letalskih družbah v več državah. 

‒ Prevoznikom zagotavlja varno, zanesljivo, učinkovito in ekonomično delovanje, ki je 

jasno določeno s pravili. 

‒ Deluje kot posrednik med letalskimi družbami in potniki. 

‒ Industrija in oskrbovalci so združeni v IATA, s tem pa zagotavljajo strokovno znanje 

letalskim družbam. 

‒ Obvešča vlade držav letalski industriji. 

O največjih ali svetovnih letalskih prevoznikih je težko govoriti, na spletu je kar nekaj 

podatkov o največjih letalskih družbah, vendar po različnih merilih. Ta so naslednja: 

‒ število prepeljanih potnikov, 

‒ najugodnejše cene storitev,  

‒ največja flota letal,  

‒ največje udobje med letom,  

‒ dejavnik zasedenosti sedežev (angleško load factor), 

‒ število ton prepeljanega tovora, 

‒ drugi komercialni, poslovni in tehnični elementi. 
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4.3 Nizkocenovni letalski prevozniki    

Kot pri vsakem poslovanju tudi pri letalskih potovanjih velja sorazmerno preprosta tržna 

logika. Potniki so si zmeraj želeli potovati čim ceneje, letalske družbe pa so svoje storitve 

poskušale prodati čim dražje. Kot prvi med poceni letalskimi prevozniki velja ameriški 

Pacific Southwest Airlines, ki je cene svojih letalskih prevozov znižal z dobrim izkoristkom 

svojih letal. Leta 1967 je njegov način delovanja prevzel Southwest Airlines, ga izpopolnil in 

dolgo ostal na čelu tovrstnih prevoznikov v ZDA. Posnemovalcev mu ni manjkalo, a večini ni 

uspelo; od 27 novih prevoznikov, ki so se tega posla na novo lotili v 80. letih, jih je kar 14 

propadlo že pred koncem desetletja (Miljević 2002, 20). 

 

Slika 4: Evropejci se zatekajo k uporabi nizkocenovnih letalskih prevoznikov 

Vir: McCarthy 2013. 

Za letalske prevoznike, ki jih v slovenskem jeziku opredeljujemo kot nizkocenovni 

prevozniki, v angleškem jeziku obstaja več izrazov, ki opisujejo njihov model poslovanja 

(Wikipedia B. l.d):  

‒ low fare: pomeni nizke cene letalskih storitev, 

‒ low cost: pomeni izvajanje letalskih operacij z nizkimi stroški, 

‒ no frills: pomeni odsotnost dodatnih storitev. 

Ryanair je največji evropski letalski prevoznik. Med letoma 2011 in 2012 je prepeljal kar 75,8 

milijona potnikov. EasyJet mu sledi na drugem mestu z 58,4 milijona prepeljanih potnikov, na 

tretjem pa je Air Berlin s 33,3 milijona potnikov (McCarthy 2013). 
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Nizkocenovni letalski prevozniki so skoraj izključno razmeroma mlada podjetja, ki se morajo 

v krutem poslu letalskih prevozov prebijati sama. Znotraj pravil po navadi delujejo na 

njihovem robu, včasih tudi malo čez. Takšne letalske družbe, kot so EasyJet, Ryanair, 

Germanwings, Wizz Air in drugi, po navadi poskušajo ostati majhne po številu zaposlenih ter 

tako preprečiti otopelost in neprilagodljivost velikih. Po navadi se znebijo vseh nepotrebnih 

služb, ki jih je le mogoče najeti drugje. V zadnjem času priljubljena strategija, imenovana 

iskanje zunanjih virov, zagotavlja samo kupovanje storitev, ki so in ko so potrebne, ter 

prepreči drago vzdrževanje le tu in tam potrebnega sistema znotraj družbe. Nizkocenovni 

prevozniki (in dobršen del preostalih) znotraj podjetja opravljajo za svoja letala samo linijsko 

vzdrževanje in manjše preglede ter popravila v matičnih bazah; za večja popravila in preglede 

najamejo za to specializirane družbe. Število mehanikov tako ostaja nizko (Miljević 2002, 

21). 

 

 Slika 5: Letali vodilnih evropskih nizkocenovnih podjetij Ryanair in EasyJet   

Vir: The London Insider 2010. 
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5 EMPIRIČNI DEL – RAZISKAVA STORITEV NIZKOCENOVNEGA 

LETALSKEGA PREVOZNIKA RYANAIR 

5.1 Predstavitev podjetja Ryanair 

Podjetje Ryanair je prvi evropski nizkocenovni letalski prevoznik. Je irsko podjetje, ki je bilo 

ustanovljeno leta 1985. Ustanovljeno je bilo kot družinsko podjetje z le enim funtom kapitala 

in 25 zaposlenimi. Prvi polet so opravili v juliju 1985 z letalom Bandeirante, ki premore samo 

15 sedežev. Leteli so iz jugovzhodne Irske do Londona, to je bila tudi njihova prva redna 

linija. Konec osemdesetih let prejšnjega stoletja pa je podjetje zaposlovalo že 477 ljudi in 

letno prepeljalo 644 tisoč potnikov. Leteli so na linijah iz Dublina v Knock, Waterford, 

Galway, Shannon, Cork, Cardiff, Glasgow, Manchester, Liverpool, London in enkrat na teden 

v München (Ryanair 2014a).  

Začetek devetdesetih let za podjetje Ryanair ni bil najbolj obetaven, bili so tik pred propadom. 

Takrat se je podjetje začelo reorganizirati in pri tem uporabilo model nizkocenovnih letalskih 

prevoznikov. V nadaljnji reorganizaciji so zmanjšali redne linije, namesto 19 so imeli redne 

povezave le s šestimi mesti. V letu 1993 so prepeljali prvi milijon potnikov, leta 1995 pa so 

postali vodilni letalski prevoznik na vseh linijah iz Dublina. V naslednjih letih je podjetje še 

vedno širilo letalske povezave med Londonom oziroma Dublinom in drugimi evropskimi 

mesti (Ryanair 2014a). 

Januarja 2000 je Ryanair objavil največjo spletno stran za nakup cenejših letalskih vozovnic v 

Evropi. To je bil za podjetje prelomen dogodek, saj so samo v treh mesecih zabeležili kar 50 

tisoč rezervacij na teden. Na spletni strani (www.ryanair.com) pa ne nudijo le poceni letalskih 

vozovnic, ampak tudi ugodne železniške prevoze, zavarovanja potovanj, hotelske nastanitve 

in najeme avtomobilov (Ryanair 2014a). 

Leta 2005 je imelo podjetje Ryanair že 15 letaliških baz v Evropi. Leto pozneje pa so 

prepeljali rekordno število potnikov, kar 42,5 milijona na mesec, na 436 linijah v 24 državah 

(Ryanair 2014a). 

V letu 2013 se je podjetju promet povečal za 3 %. Ryanair je v Evropi najbolj razširjen in 

največji nizkocenovni letalski prevoznik, ki opravi več kot 1 600 letov dnevno (več kot 500 

tisoč na leto) iz 69 baz, več kot 1 600 nizkocenovnih poti, ki povezujejo 186 destinacij v 30 

državah. Zdaj poslujejo s floto 300 novih letal Boeing 737 Podjetje je pred kratkim 

napovedalo novo naročilo za 180 novih Boeingovih letal, ki bodo dostavljena med leti 2014 in 

2018. Ryanair ima trenutno ekipo več kot 9 500 visoko usposobljenih strokovnjakov, ki bo 

letos poslovala s 84,6 milijona strank. V letu 2013 je podjetje ustvarilo kar 523 milijonov 

dobička. Ryanair na leto opravi čez 500 tisoč letov in 93 % vseh teh letov je v zadnjih 12 

mesecih prispelo na cilj brez zamude (Ryanair 2014a). 
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5.2 Značilnosti poslovanja podjetja Ryanair 

V članku Kako do cenejše letalske vozovnice? (RTV SLO MMC 2005) je napisano, da so 

poceni letalski prevozniki stroške poslovanja znižali na najnižjo možno mero z naslednjimi 

ukrepi: 

‒ poglavitni cilj nizkocenovnih letalskih prevoznikov je bil v osnovni dejavnosti, tj. v 

prevozni storitvi, vse preostale so sekundarnega pomena oziroma jih ne nudijo; 

‒ ne ponujajo t. i. povezanih ali usklajenih letov, ampak samo lete point-to-point, pri tem pa 

jih ne zanima, ali potuješ še naprej, ali boš ujel svoj nadaljevalni let, kako dolgo boš čakal 

na letališču, kje boš prespal ali kaj boš storil v primeru odpovedanega leta ipd.; 

‒ vzletajo in pristajajo na manjših, cenejših letališčih, ki so praviloma bolj oddaljena od cilja 

potovanja, do končnega cilja pa je treba praviloma plačati še eno voznino; 

‒ rezervacije poletov so možne samo prek spleta; 

‒ poslujejo brez papirnih vozovnic; 

‒ nimajo posebnega osebja za prijavo na let in reševanje morebitnih zapletov med 

potovanjem; 

‒ med letom ne ponujajo brezplačnih prigrizkov in napitkov; 

‒ prtljago in potnike zavarujejo z nizkimi zavarovalnimi vsotami, temu primerne pa so tudi 

odškodnine, kadar pride do njihovega izplačila. 

 

Slika 6: Letalo družbe Ryanair 

Vir: 125 Azul b. l.  

Kljub popačenju osnovnega modela in nastanku različnih variacij ni mogoče trditi, da je 

osnovni model najboljši. Različne raziskave (Arndt in Knorr 2005) so se zato osredotočile na 
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sestavine, ki so prisotne pri uspešnih nizkocenovnih letalskih prevoznikih. Strnemo jih lahko 

v naslednje točke:  

‒ letalo minimalne velikosti Boeing 737 (od 122 sedežev naprej), 

‒ nobenih letalskih vozovnic v fizični obliki, 

‒ ne sme prevažati tovora, 

‒ samo neposredna prodaja vozovnic, 

‒ nobenega kluba in nagrad za stalne potnike, 

‒ nobenih brezplačnih dodatnih storitev na letalu, 

‒ kratki časi obračanja letala, 

‒ nobenih prestopanj oziroma letov, kjer bi potnik potreboval povezavo (samo leti iz A v 

B).  

Dodatno imajo nekateri nizkocenovni prevozniki še (Arndt in Knorr 2005):  

‒ povezave samo s sekundarnimi letališči; 

‒ omejitve količine prtljage, ki jo potnik lahko prinese v letalo; 

‒ neoznačene sedeže (sedež dobi, kdor pride prvi). 

Značilnosti poslovnega modela nizkocenovnih letalskih prevoznikov je mogoče združiti v tri 

skupine ključnih elementov (Arndt in Knorr 2005):  

‒ enostavna storitev, 

‒ nizki stroški poslovanja, 

‒ pozicioniranje. 

Za nizkocenovne prevoznike je značilna precej sploščena organizacijska struktura z malo 

nivoji med izvajalci in menedžmentom. Druga opazna razlika med nizkocenovnimi in 

klasičnimi prevozniki je v strukturi delovne sile; pri nizkocenovnih prevoznikih je večina 

zaposlenih v operativi (več kot 70 % v primeru Ryanaira), pri klasičnih pa imajo večino 

zaposlenih še vedno v administraciji oziroma podpornih službah (British Airways ima 30 % 

kabinskega osebja). Večina nizkocenovnih ponudnikov letalskih storitev poudarja neformalne 

odnose, bolj kot na predpise se zanašajo na motivirane zaposlene, da bo delo opravljeno dobro 

(Arndt in Knorr 2005).  

Cilj družbe Ryanair je, da se bo močno uveljavila, kot je bilo načrtovano, in bo v Evropi 

vodilni nizkocenovni potniški letalski prevoznik. Z nenehnimi izboljšavami želijo razširiti 

ponudbo svojih nizkocenovnih storitev. Nameravajo ponuditi nizke cene, ki ustvarjajo večji 

promet. Njihova stalna osredotočenost pa bo na zadrževanju stroškov in učinkovitosti 

poslovanja (Ryanair 2014b).  

Ključni elementi strategije družbe Ryanair pa so (Ryanair 2014b): 

‒ nizke cene: namenjene so za spodbujanje povpraševanja, predvsem zaradi turistov in 

poslovnežev, ki bi sicer uporabljali alternativne oblike prevoza. Ryanair prodaja 
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večinoma enosmerne vozovnice, s čimer zmanjšajo čas čakanja. Cene vozovnic določajo 

na podlagi povpraševanja po posameznih letih in s sklicevanjem na preostalo obdobje do 

datuma odhoda leta. Njihovi konkurenti se na splošno ne držijo enosmerne cenovne 

politike, zato neposredna primerjava ni mogoča. 

‒ uporabniški servis: strategija Ryanaira je zagotoviti najboljše rezultate pri storitvah za 

uporabnike. Po statistikah, ki jih je objavilo združenje evropskih letalskih prevoznikov, je 

Ryanair dosegel večjo točnost, manj izgubljene prtljage in manj odpovedi letov od 

preostalih letalskih ponudnikov v Evropi. To so dosegli z osredotočanjem na zadovoljne 

uporabnike in poslovanjem z bolj oddaljenimi letališči. 

‒ pogoste in kratke proge (point to point): na kratkih progah se družba izogne nudenju 

storitev, ki bi jih potniki na dolgih letih pričakovali. Takšne vrste leti omogočajo 

neposredne poti in zmanjšajo stroške, kot so prenos prtljage, pomoči in tranzitni potniki. 

Prednost daje sekundarnim letališčem, ki imajo organiziran prevoz do večjih mest. Hkrati 

pa so manj obremenjena in posledično je čas vkrcanja/izkrcanja krajši, leti pa so bolj 

točni. 

‒ nizki obratovalni stroški: uprava meni, da so stroški poslovanja družbe Ryanair najnižji 

med vsemi letalskimi družbami v evropskem rednem potniškem letalskem prometu. 

‒ stroški letalske opreme: prvotna strategija družbe je bila nakup rabljenih zrakoplovov 

istega tipa. Zaradi hitre širitve družbe pa na trgu ni bilo dovolj rabljenih letal istega tipa. 

Leta 1998 so se odločili za nakup novih letal. Proizvajalec pa jim zaradi velike količine 

daje dobre nakupne pogoje. Tako ima od leta 2005 Ryanair v svoji floti le eno vrsto letal. 

Takšna flota zmanjšuje stroške, povezane z usposabljanjem osebja, stroške vzdrževanja 

ter nakup in skladiščenje rezervnih delov, kot tudi daje večjo prožnost pri razporejanju 

posadk in opreme. 

‒ produktivnost osebja: Ryanair si prizadeva za nadzor nad stroški dela, ki ga nenehno 

izboljšuje in povečuje produktivnost svoje že tako visoko produktivne delovne sile. Plače 

za zaposlene temeljijo na produktivnosti, vključujejo provizije za prodajo na krovu in 

plačila na podlagi števila preletenih ur. Povprečna plača na zaposlenega je bila leta 2004 

primerljiva nekaterim njihovim konkurentom (Iberia, EasyJet, Lufthansa itd.). 

‒ stroški storitev za stranke: Ryanair je sklenil pogodbo pod konkurenčnimi pogoji z 

zunanjimi izvajalci na nekaterih letališčih za prevoz potnikov in druge storitve, za katere 

menijo, da so lahko bolj stroškovno učinkovite, če jih izvajajo zunanji izvajalci.  

‒ internet: njihova spletna stran za prodajo vstopnic je zelo uspešna, kar 96 % vseh 

rezervacij se dnevno zgodi prek spleta. Podjetje ima sklenjeno destletno pogodbo za 

gostovanje njihove spletne strani. 

‒ zavezanost k varnosti in kakovosti vzdrževanja: zaveza družbe Ryanair je, da je varnost 

prednostna naloga družbe. Ta zaveza se začne z zaposlovanjem in usposabljanjem pilotov 

družbe Ryanair, kabinskega osebja in osebja za vzdrževanje ter vključuje politiko 

ohranjanja svojih zrakoplovov v skladu z najvišjimi evropskimi standardi letalske 

industrije. Ryanair ni imela niti enega samega incidenta, ki bi povzročil veliko škodo 
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potnikov ali posadke letala v svoji 20-letni zgodovini poslovanja. Čeprav Ryanair želi 

ohraniti svojo floto na stroškovno učinkovit način, tega ne počnejo na račun varnosti, 

vzdrževanja, usposabljanja ali zagotavljanja kakovosti. 

‒ izboljšanje poslovnih rezultatov s pomočjo sistemskih storitev: Ryanair zagotavlja 

različne pomožne storitve in sodeluje pri drugih dejavnostih, povezanimi z osnovnimi 

letalskimi storitvami, vključno s potovalnim zavarovanjem in najemom vozil. 

5.3 Raziskava (anketa, rezultati) 

Namen zaključne projektne naloge je raziskati, ali strategija poslovanja podjetja Ryanair 

izpolnjuje pričakovanja potnikov. Zato smo izvedli raziskavo z anketnim vprašalnikom, ki je 

sestavljen iz šestnajstih vprašanj. Razdelili smo 110 vprašalnikov, vrnjenih in pravilno 

izpolnjenih pa smo dobili 80. V raziskavi je sodelovalo 54 moških in 26 žensk različnih 

starosti. Anketa je bila izvedena elektronsko, prek e-pošte, in fizično v Ljubljani. Ljudem, za 

katere smo vedeli, da veliko potujejo, smo poslali anketni vprašalnik in jih prosili, naj ga 

izpolnijo, nekaj vprašalnikov pa smo razdelili tudi med sodelavce. Vprašalniki so bili 

izpolnjeni v obdobju od konca junija do sredine julija 2014. 

Starost in izobrazba anketirancev je v odstotkih prikazana na spodnjih dveh slikah.  

 

Slika 7: Starost anketirancev 

33 

21 

24 

17 

5 

0 
0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

15-25 let 26-35 let 36-45 let 46-55 let 56-65 let nad 65 let 



20 

 

Slika 8: Izobrazba anketirancev 

V anketnem vprašalniku je sledilo vprašanje o višini neto osebnega dohodka. Kar 85 % 

vprašanih je odgovorilo, da njihov neto dohodek ne presega 1 100 evrov. Dohodek, višji od 1 

500 evrov, pa prejemajo le trije. Torej lahko ugotovimo, da so nizkocenovni prevozniki 

odlična možnost za tiste, ki si mogoče drage letalske vozovnice ne bi mogli privoščiti, 

ugodnejšo pa.  

Glede na dobljene odgovore pa ljudje kar pogosto uporabljajo letalski prevoz, saj je kar 

32,5 % anketirancev v zadnjem letu letalski prevoz uporabilo dvakrat. Še vedno pa 

prevladujejo tisti, ki so ga koristili enkrat, teh je 50 %.  

Naslednje vprašanje se je že navezovalo na nizkocenovne prevoznike, torej, ali v letošnjem 

letu načrtujejo prevoz s katerim od njih. Več kot polovica anketirancev (53 %) pravi, da bo v 

tem letu uporabila letalski prevoz, 33 % jih je odgovorilo, da ne vedo, 14 % pa, da ne bodo 

potovali z letalskim prevozom. Zaradi trenutnega stanja v svetu je bilo pričakovati, da bo več 

vprašanih odgovorilo, da letalskega prevoza v prihodnjem letu ne bodo uporabili. Vendar pa 

je prav to ena od prednosti nizkocenovnih letalskih prevoznikov, saj je zaradi nizke cene 

letalske vozovnice prevoz postal dostopnejši.  

Z anketo smo se dotaknili tudi vprašanja varnosti, več kot polovica anketirancev (60 %) je 

odgovorila, da kakovost po njihovem mnenju ostaja enaka navkljub nizkocenovnim 

ponudnikom. Sledijo anketiranci (25 %), ki so na vprašanje odgovorili z ne vem. 12 % 

anketirancev meni, da je kakovost poleta manjša zaradi nižjih cen letalskih vozovnic. 2 % 

vprašanih je odgovorilo drugo, le 1 % pa, da je kakovost še višja. Mnenje, ki ga je zavzela več 

kot polovica anketirancev, drži, saj si letalski prevoznik že skoraj ne more privoščiti, da bi 

znižal ceno na račun kakovosti.  
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Slika 9: Slabosti nizkocenovnega letalskega prevoza 

Kar 72 % anketirancev meni, da je največja slabost nizkocenovnih prevoznikov v izbiri 

odročnejših letališč. Večinoma je po pristanku treba poskrbeti še za eno vrsto prevoza, da 

pridemo do želenega cilja. Nekatere moti dejstvo, da druge storitve, ki jih tradicionalni 

letalski prevozniki skrijejo v ceno vozovnice, tu niso vključene. To pa so hrana in pijača med 

letom, prtljaga, manjše število osebja itd. Vse druge slabosti jih očitno ne motijo preveč. Pod 

odgovorom drugo je nekoga zmotilo, da je pri nizkocenovnih prevoznikih letalska vozovnica 

v elektronski in ne papirnati obliki tako kot pri tradicionalnih prevoznikih, vendar menimo, da 

je to le malenkost, na katero se je treba navaditi.  
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Slika 10: Prednosti nizkocenovnega letalskega prometa 

Največjo prednost nizkocenovnega letalskega prevoza vprašani vidijo v ugodni ceni letalske 

vozovnice. Všeč jim je tudi nov sistem kupovanja vozovnic prek spleta, saj prihranijo na času. 

Kot prednost pa so izpostavili tudi krajši čas, ki ga potrebujemo za vkrcanje na letalo. 

Prednost se nikomur ne zdi hitrejša priprava letala na vnovičen vzlet, vendar menimo, da se za 

ta odgovor niso odločili, ker se ta prednost samim uporabnikom letalskega prevoza ne pozna, 

če ne koristijo povezanega leta. Dokler se prevoznik drži objavljenega urnika, nikogar ne 

zanima, koliko časa porabi za pripravo na vnovičen vzlet letala. 

Naslednji dve vprašanji sta se navezovali na namen potovanja z letalom in ali so anketiranci 

že leteli z letalsko družbo Ryanair. Kar 88 % vprašanih letalski prevoz uporabljajo v turistične 

namene, torej za potovanje na počitnice oziroma dopust. 12 % vprašanih pa leti tudi zaradi 

službene poti oziroma poslovno. Anketiranci letalskega prevoza še vedno ne uporabljajo tako 

pogosto kot avtomobilskega, kar je logično, saj je še vedno razlika v ceni. Zanj se odločajo, 

ko gredo na oddaljeno destinacijo. Kar 96 % jih je že letelo z nizkocenovnim letalskim 

prevoznikom Ryanair, kar pa ni presenetljiv podatek, saj smo anketne vprašalnike razdelili 

med tiste, za katere smo vedeli, da veliko uporabljajo letalske prevoze. To smo storili z 

namenom, da lahko čim bolj realno ocenimo, kako so ljudje z omenjeno letalsko družbo 

zadovoljni ter kaj jih moti pri njenem delovanju in poslovanju.  
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Slika 11: Razlog za potovanje z letalsko družbo Ryanair 

Zanimal nas je tudi razlog, zakaj so se anketirani odločili za letalskega prevoznika Ryanair. 

Vprašani so na prvo mesto postavili razlog konkurenčne cene. Na drugem mestu sledi 

odgovor, da zaradi točnih prihodov oziroma odhodov. To kaže na dejstvo, da je potnikom čas 

pomemben dejavnik.  
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Slika 12: Lastnost osebja 

Pr tem vprašanju je bilo možnih več odgovorov, zato so podatki prikazani s številom 

odgovorov in ne v odstotkih. Kot je razvidno iz grafa, lahko povzamemo, da so bili potniki, 

gledano generalno, zadovoljni z uslugami, ki so jih nudili zaposleni podjetja Ryanair.  

To dokazujejo tudi odgovori na naslednje vprašanje, ki se je glasilo, ali so bili zadovoljni s 

celotno storitvijo, ki jim jo je nudil Ryanair, pa je kar 99 % vprašanih odgovorilo pritrdilno.  

Zanimive odgovore pa smo dobili na vprašanje, ali menijo, da je nakup spletne vozovnice 

preprostejši kot klasična prodaja; 25 % bi se jih vseeno raje odločilo za klasičen nakup.  

Zadnje vprašanje pa se je glasilo, ali bi znova izbrali družbo Ryanair in njene storitve. Pri tem 

vprašanju pa smo dobili skoraj enoten odgovor, namreč kar 97 % anketirancev bi tudi v 

prihodnje izbralo to nizkocenovno letalsko družbo. 
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6 UGOTOVITVE RAZISKAVE  

Da bi lahko preverili zastavljeno hipotezo, smo morali izvesti raziskavo. Z njo smo želeli 

dobiti tudi odgovore na nekatera vprašanja, ki jih v literaturi ni mogoče najti. Predvsem smo 

se osredotočili na izbrano nizkocenovno letalsko podjetje Ryanair. Že iz literature smo 

razbrali strategijo, ki jo podjetje uporablja, zdaj pa nas je zanimalo še praktično, kaj 

anketiranci menijo o nizkocenovnih prevoznikih, zakaj se za njih odločajo ter katere prednosti 

in slabosti vidijo pri nizkocenovnem letalskem prevozu. 

Povzamemo lahko, da ljudje vedno bolj uporabljajo nizkocenovne lete. Razlog je predvsem v 

nizkih cenah letalskih vozovnic. Tako je potovanje z letalom postalo dostopnejše širši 

množici, kar se kaže tudi v povečanju letalskega prometa. Seveda pa se moramo zavedati, da 

pri nizkocenovnih prevoznikih večinoma govorimo o krajših letih, zaradi česar so tudi 

konkurenčnejši pred tradicionalnimi prevozniki.  

Anketiranci so za podjetje Ryanair kot prednost med drugim navedli tudi točnost voznega 

reda, kar je eden od temeljnih ciljev in nalog, ki si jih je podjetje zadalo. Tudi po drugih 

raziskavah, ki so bile izvedene, je Ryanair uvrščen visoko na lestvicah med najbolj točnimi 

nizkocenovnimi letalskimi prevozniki.  

Strategija podjetja pa je tudi učinkovitost osebja, to dosegajo s plačilom po učinku, anketa pa 

je pokazala, da je osebje te družbe prijazno, hitro in ustrežljivo. To je seveda pomembno za 

družbo, saj se zadovoljne stranke po navadi vračajo. To pa potrjujejo tudi anketiranci, ker je 

kar 97 % vprašanih odgovorilo, da bodo tudi v prihodnje leteli z Ryanairom.  
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7 SKLEP 

Velike potrebe, ki jih ima današnja družba po cenejši in hitrejši mobilnosti, so ustvarile 

revolucionarne premike na trgu letalskega prometa. Zaradi razvoja nizkocenovnih letalskih 

prevoznikov pa so dobili možnost potovanja tudi tisti potniki, ki v preteklosti niso mogli 

koristiti tradicionalnih letalskih prevoznikov zaradi visokih cen njihovih prevoznih storitev. 

Podjetja v današnjem času poslujejo v nepredvidljivem in dinamičnem okolju, kjer so 

pravočasne in kakovostne informacije ključnega pomena za izvajanje učinkovite strategije 

podjetja. Učenje in inovativnost pa vedno bolj postajata ključna dejavnika pri razvoju podjetij. 

Predvsem to velja tudi za letalska podjetja, ki delujejo v mednarodnem okolju. Tu je treba 

poudariti, da je imel letalski promet že od začetka razvoja velik ekonomski, socialno-politični 

in strateški pomen za države, zato so ga tudi strogo regulirale. Vsako leto je letalska panoga 

manj regulirana, razlog pa lahko najdemo v globalizaciji. V zadnjem desetletju se je v 

letalskem prometu zgodilo kar nekaj sprememb, med drugim tudi veliki pritiski konkurence, 

spremenjene razmere na trgu in novi trendi. Letalski promet lahko uvrstimo med del 

uspešnega ekonomskega napredka mnogih držav, ker s svojim delovanjem ustvarja veliko 

novih delovnih mest.  

Z nizkimi cenami vozovnic so nizkocenovni prevozniki prisilili nacionalne prevoznike k  

spremembi strategije poslovanja. Sami pa napovedujejo hitro rast tudi v prihodnje. Da bi jim 

to lahko uspelo, bodo potrebne izboljšave in velike investicije v infrastrukturo letalstva. 

Najbolj verjetno je, da se bo število potnikov, ki potujejo z nizkocenovnimi letalskimi 

prevozniki, v prihodnje povečalo. Za tako hiter uspeh nizkocenovnih letalskih prevoznikov sta 

ključna preprostost strategije poslovanja in najvišja mogoča učinkovitost poslovnega 

delovanja.  

V nalogi smo raziskovali in proučevali strategijo poslovanja podjetja Ryanair ter strategije, ki 

jim sledi večina nizkocenovnih letalskih prevoznikov. Zastavili smo si hipotezo, ali strategija 

podjetja Ryanair izpolnjuje pričakovanja potnikov. Iz raziskave, ki smo jo opravili, lahko to 

hipotezo v celoti potrdimo. Večina anketirancev je namreč že koristila njihove storitve, s 

katerimi je bila zadovoljna. Prav tako pa so vprašani odgovorili, da bodo tudi v prihodnje še 

kdaj leteli z omenjeno družbo. Z raziskavo, ki smo jo opravili, lahko potrdimo, da bodo 

nizkocenovni prevozniki tudi v prihodnosti v konkurenčni prednosti pred tradicionalnimi 

letalskimi družbami. Imeli bodo pomembno strateško vlogo v naraščajočem mednarodnem 

letalskem prometu ter posledično tudi v nadaljnjih procesih globalizacije in mednarodnem 

poslovanju.  
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PRILOGA 

Priloga 1 Anketni vprašalnik 

 

 





Priloga 1 

 

Anketni vprašalnik 

 

Spoštovani, 

 

Sem Anja Zupančič, študentka Fakultete za management v Kopru in izdelujem diplomsko 

nalogo na temo nizkocenovnega letalskega prevoznika. Raziskavo v empiričnem delu naloge 

bom napisala na osnovi tega anonimnega vprašalnika, zato vas vljudno prosim, da ga 

izpolnite.  

 

1. Spol 

a) Ženski 
b) Moški 

2. Starost  

a) 15-25 let 

b) 26-35 let 

c) 36-45 let 

d) 46-55 let 

e) 56-65 let 

f) Nad 65 let 

3. Izobrazba 

a) Osnovna šola 

b) Srednja šola 

c) Višja ali visoka šola 

d) Magisterij ali doktorat 

4. Kakšen je vaš neto osebni dohodek? 

a) Do 900 eurov 

b) Do 1.100 eurov 

c) Do 1.500 eurov 

d) Več kot 1.500 eurov 

5. Kolikokrat ste v zadnjem letu koristili letalski prevoz ? 

a) enkrat 

b) dvakrat 

c) trikrat 

d) več kot trikrat 
6. Ali načrtujete v letu 2014 potovanje z nizkocenovnim prevoznikom? 

a) Da 

b) Ne 

7.  Ne vem 
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8. Ali menite, da kakovost poletov ostaja enaka navkljub nizkocenovnim 

ponudnikom? 

a) Enaka 

b) Nižja 

c) Višja 

d)  Ne vem 

9. Katero slabost nizkocenovnega letalskega prometa bi izpostavili? 

a) Uporaba bolj odročnih letališč (so cenejša)  
b) Nakup vozovnice ne vključuje drugih storitev 

c) Ni povračila denarja ob odpovedi leta 

d) Ni potniških razredov ter rezervacij sedežev  
e) Drugo__________________________________  

10. Katero prednost nizkocenovnega letalskega prometa bi izpostavili? 

a) Ugodna cena leta 

b) Ni papirnatih vozovnic, nakup preko spleta 

c) Hitrejša priprava na ponoven vzlet 
d) Krajše vkrcavanje 

e) Drugo______________________________________ 

11.  V kakšne namene potujete z letali: 
a) poslovno 

b) turistično 

c) drugo 

12. Ali ste že kdaj potovali z nizkocenovno letalsko družbo Ryanair? 

a) Da 

b) Ne 

13. Zakaj ste se odločili za potovanje z letalsko družbo Ryanair? 

a) Ima ugoden vozni red 

b) Ima konkurenčne cene 

c) Ima dobre povezave letališč 

d) So točni pri odhodih in prihodih 

e) Imajo moderno floto letal 

f) Drugo  

14. Katero lastnost osebja na letu z Ryanairom bi izpostavili (možnih je več 
odgovorov) ? 

a) Hitrost 

b) Ustrežljivost 
c) Prijaznost 

d) Počasnost 

e) Neprijaznost 

f) Drugo_______________________ 

15. Ste bili s storitvijo nizkocenovnega prevoznika Ryanair zadovoljni? 

a) Da 

b) Ne 
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16. Ali menite da je nakup vozovnice preko spleta enostavnejši kot klasična 
prodaja? 

a) Da 

b) Ne 

 

17. Ali boste v bodoče pri vašem potovanju ponovno izbrali nizkocenovnega 
letalskega prevoznika Ryanair? 

a) Da 

b) Ne 

 

Za vaše sodelovanje in čas se vam iskreno zahvaljujem. 

 


